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Què és el POUM? 

El POUM és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, un instrument de planificació 
del territori que ordena urbanísticament el terme municipal de Deltebre i en dissenya 
el seu desenvolupament i creixement futurs. Per tant, té un paper rellevant en la 
manera en com es tractaran en un futur a Deltebre elements com: 

 

 
L’ordenació del 
sòl i els usos i 

activitats a 
potenciar al 

municipi 

Les necessitats 
socials i 

econòmiques 

La protecció 
del medi 
ambient 

La protecció 
del patrimoni 

cultural 
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Què és el POUM?  Fases de la tramitació 

Exposició pública 
(30 dies) 

Exposició pública 
(45 dies) 

Etapa actual 
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Què és la participació ciutadana? 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Procés ciutadans 

polítiques  
públiques 

diàleg 
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Què és la participació ciutadana?  Fases 

Avanç de Pla  
 

• Creació d’una WEB específica www.deltebrefutur.cat  
 

 

http://www.deltebrefutur.cat/
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Què és la participació ciutadana?  Fases 

Avanç de Pla  
 

• ENQUESTA de percepció i expectatives ciutadanes  
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Què és la participació ciutadana?  Fases 

Avanç de Pla  
 

• 8 SESSIONS de participació ciutadana 
 

• TRÍPTIC 
 

• INFORMACIÓ PÚBLICA dels treballs d’avanç del POUM 
 

• INFORME d’aportacions i propostes ciutadanes  
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Què és la participació ciutadana?  Fases 

Aprovació inicial  

• Sessió de retorn i PRESENTACIÓ de la proposta del POUM 
 

• EXPOSICIÓ PÚBLICA del POUM aprovat inicialment 
 

• OFICINA del POUM (2 mesos) 
 

• EXPOSICIÓ GRÀFICA explicativa del POUM 
 

• INFORME d’aportacions i propostes ciutadanes 
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Què és la participació ciutadana?  Fases 
 

Aprovació provisional i definitiva  

• Publicació i difusió de les versions aprovades 
 

• Informe de resposta a les al·legacions i informes de les administracions 
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3 coses que el POUM 
ha de tenir en compte 
 

Espais a millorar, zones a protegir, itineraris 
a millorar, equipaments a afegir, nous usos 
comercials – industrials, ... 

 
 



POUM 
Participació 
ciutadana 

Dinàmica 
participació 

Resultats 

PART 1. Treball individual 

 

• 1 aportació per pos-its 

 
PART 2. Posada en comú 



4.  Resultats recollits 
durant la dinàmica de 
participació 
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Mobilitat: 
- Entrades al nucli deficients, considerar la incorporació de rotondes. 
- Xarxa de carreteres en mal estat. Millorar-ne l’estat abans de construir 
noves carreteres. 
- Circulació dins el municipi problemàtica, cal millorar la fluïdesa potser 
amb rotondes. 
- Regular els sentits de circulació dels vials de sentit únic de forma 
alternada i coherent.  
- Els canals i desaigües descoberts donen són poc segurs. Es proposa 
actuar en els desaigües descoberts i incorporar carrils bici quan aquests 
es cobreixin. 
- Pocs carrils bici al municipi, augmentar la seva implementació. 
- La via pública no és accessible per a les persones amb mobilitat reduïda 
i gent gran. 
- Les voreres dels carrers estan en mal estat o són discontínues. 
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Connexions / Serveis: 
- Contenidors de recollida de brossa poc adequats. Considerar fer-los 
subterranis. 
- Els serveis municipals de llum, aigua i clavegueram són deficitaris.  
- Considerar que les voreres es corresponguin amb les de les zones 
urbanes. 
- La il·luminació del municipi és poc adequada, cal millorar-la. 
- Proposta de soterrament de línies elèctriques. 
 

 
Activitats econòmiques: 
- El polígon es pot potenciar més, per captar nova indústria. 
- El polígon industrial és dins el poble, s’hauria de traslladar fora del 
mateix. 
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Model de poble: 

- Poques zones verdes dins el nucli urbà, tot i que moltes espais verds a 
l’entorn. Manquen parcs urbans per nens. 

- Cal que l’establiment de noves zones verdes no afecti les propietats dels 
seus habitants. 

- El POUM té uns costos econòmics que han d’assumir els veïns. Cal que 
els redactors del POUM tinguin en compte la realitat econòmica i la 
potenciació econòmica del municipi per fer front a les despeses del 
POUM i millorar el municipi. 
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Zona residencial: 
- Proposta de disminuir les zones edificables del poble però respectant les 
herències familiars, sense donar peu a la especulació. 
- Les vivendes unifamiliars són de pocs metres quadrats, augmentar-los 
per adequar-les al municipi. 
- El municipi no té una altura d’edificació definida i això en perjudica la 
imatge. Cal tenir-ho en compte. 
- En definir el POUM, tenir en compte les preexistències, per no afectar 
finques existents. 
 
 

 
Equipaments: 
- Hi ha pocs equipaments municipals a la zona del centre de Hortets. 
- Poques zones verdes de Deltebre estan equipades per ser parcs 
infantils. 
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Façana riu /canal: 

- El riu està poc explotat, es podria utilitzar millor en tant a accessibilitat, 
zones d’oci, parcs... El repte seria viure de cara al riu respectant la natura. 

- Obrir el passeig de cara al riu. Falten equipaments a prop del riu. 

- Proposta d’allargar el passeig de la Sorrada fins al pont. 

- El passeig del riu no compta amb vials d’accés adequats. 
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Espais on no cal que el POUM actuï 
 
Passeig fluvial 
 
 

Espais on hauria d’actuar el POUM 
 
Es considera que el POUM ha d’actuar en 
millorar el barri d’Hortets ja que no s’hi 
actua gaire i cal millorar-lo 
 
Falten parcs infantils a Hortets / Plaça 
 
Manquen equipaments municipals 
(associacions, infants) 
 

Resultats de la dinàmica inicial 
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Punts positius (en verd) i negatius (en vermell) de Deltebre 
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Gràcies per la vostra 
participació 

Laura Cid                   Laura Llavina                  
lcid@lavola.com      laurallavina@lavola.com  
 
www.lavola.com 
@Lavola1981 
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