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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/


POUM 
Participació 
ciutadana 

Dinàmica 
participació 

Resultats 

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, ... 
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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: 

- L’accés a l’entrada del Molí dels Mirons és deficient, cal millorar els vials. 

- Els canalets descoberts són poc segurs. 

- La nova planificació de carrers no hauria d’afectar els solars dels veïns i veïnes. 

- Els carrers actuals són molt millorables. 

- El passeig dels miradors  (carrer Reis Catòlics) necessita una millora. 

- Els carrils bici al municipi es podrien estendre més. 

- Discontinuïtat en les voreres, s’han d’unificar. 

- L’accés pel carrer Sorolla necessita una millora urgent, potser amb una rotonda. 

 Façana fluvial i del canal: 

- La façana del riu es pot millorar per tal d’obtenir-ne un profit i que es pugui 
gaudir per part dels veïns. 

- El mur existent al final del C/ Reis Catòlics necessita ser ampliat tant cap a dalt 
com cap a baix, ja que el riu guanya terreny. 

- Els canals oberts són perjudicials, per imatge i per seguretat. 

- Respectant una distància prudencial, que sigui possible construir a la vora del 
passeig del riu. 
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Model de poble: 

- El model de construccions unifamiliars de planta baixa més una planta és adient 
per als veïns, no planificar blocs de pisos. 

- Proposta de poder construir des del passeig del riu cap al poble (en relació al 
DPMT). 

- La casa amb l’hort és el paisatge típic de Deltebre, s’ha de conservar aquest 
paisatge. 

- El sector del Molí dels Mirons té la sensació que està “abandonat” per part de la 
resta del municipi. 

- El poble compta amb bons comerços i un bon servei al nucli urbà. 

- Preservar el caràcter del poble limitant el creixement fora del nucli urbà. 

- Els “embarcaderos” o pantalans són perillosos per les construccions. 

- Unificar els criteris de construcció segons tipologia. 

- La incorporació del POUM no ha de suposar pèrdues o particions de parcel·les 
dels veïns. En cas que s’hagin de produir expropiacions, que siguin degudament 
compensades. 

- Cal protegir el medi natural i els espais naturals. 

- Es proposa anular el Pla Especial actual. 
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Serveis: 

- Els serveis al municipi són insuficients (no hi ha pluvials, el clavegueram és 
millorable, es podria soterrar el cablejat, etc). 

- Els accessos al poble són molt millorables. Es podria potenciar l’accés des 
d’Amposta, i així permetre arribar ràpidament al cor del Delta i directament al Molí 
dels Mirons. 

- Cal donar facilitats en l’establiment de negocis per oferir serveis turístics (com per 
exemple una escola de vela).  (Visió contraposada amb un veí que té un negoci de 
lloguer de caiacs i que no ha tingut cap problema en establir-lo). 

- S’ha de augmentar la xarxa de transport públic, per exemple per a que arribi a les 
escoles. 

- La il·luminació dels carrers és deficient, cal estendre-la a tots els carrers del 
poble. 

 

 

Habitatge: 

- Diversos blocs de pisos abandonats i tancats. Cal donar-los sortida. 

- Habilitar zones on es puguin construir cases més petites, sense necessitat de que 
tinguin tants metres quadrats. (És una visió contraposada a la de mantenir les 
cases amb hortet). 
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Equipaments: 

- Els equipaments són deficitaris, no donen sortida a les necessitats de la 
població: No es pot jugar a esports importants per al poble (bàsquet, fútbol-sala), 
no tenen serveis, no són accessibles, etc.). 

- El poble no compta amb espais per a joves i infants adequats. 

 

Zones verdes: 

- L’agricultura i les zones verdes són un dels atractius de Deltebre, s´han de 
potenciar. 

- Considerar la incorporació d’espais enjardinats que siguin educatius. 

- El poble compta amb suficients zones verdes.  

- Es podria considerar la plantació d’arbres que facin ombra. 
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Espais on no cal que el POUM actuï 
• Barri (Molí dels Mirons) de zona 
tranquil·la en edificació familiar i adossada. 
 
 

Espais on hauria d’actuar el POUM 
• El POUM ha d’actuar allà on ja hi ha 
coses fetes. 
• Mur del passeig del mirador. 
• Diversos passos de l’anguila que fan molt 
lleig. 
• Neteja del municipi. 
• Poda dels arbres. 
• Entrada al poble juntament amb el mur 
existent. 
• Les actuals construccions que paguen 
tributs elevats, haurien de poder ser 
explotades per a pagar aquestes 
contribucions. 
 

Resultats de la dinàmica inicial 
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Espais on no cal que el POUM actuï 
 
 

Espais on hauria d’actuar el POUM 
- Via pública:  
• C/ Girona. Carrer poc actiu tot i que fa 
d’unió de dos pobles. 
• Entrada Molí dels Mirons. 
• Seguretat en la façana del riu o principi 
Av. Colom i C/Reis catòlics. 
• Continuació del carril bici fins al principi 
del poble. 
• Continuació del carril bici per la sortida 
del col·legi i Camp de futbol. 
• Enllumenat final del carril bici. 
• Circulació pel C/Verge de Montserrat. 
- Zona verda: 
• Falta de zones verdes entre voreres i 
cases unifamiliars .“Viles florides”. 
• Actualitzar la línia de costa. 
• Els límits per a poder construir s’han 
d’equiparar a la superfície del terreny. 

Resultats de la dinàmica inicial 
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Els nombres del següent quadre fan referència a localitzacions que es poden trobar al mapa de la següent 
pàgina. 

Espais on no cal que el POUM actuï 
 
• 3- Conservar el tram del riu de l’alçada 
del C/ Reis catòlics sense embarcaderos ni 
pantalans ja que és un punt on el riu danya 
els terrenys i hi ha perill per a les cases 
dels veïns (Aportació múltiple - Element 
considerat molt important per la majoria 
de veïns). 
• 4- No tocar la carretera veïnal del carrer 
del bruc, és un carrer molt tranquil on 
s’ubiquen cases i terrenys de persones que 
l’han pagat amb la seva suor. 
• 6- Passeig del riu. 

Espais on hauria d’actuar el POUM 
 
• 1 i 2- Millorar l’accés per seguretat viària i 
per accessibilitat  
• 5- Final del C/ Reis Catòlics, cal allargar el 
mur per reforçar la vora del riu, ja que 
l’està envaïnt, i posar pilones per frenar els 
cotxes i que així no caiguin al riu 
(Aportació múltiple - Element considerat 
molt important per la majoria de veïns). 
• 9- S’hauria d’allargar el mur de contenció 
que hi ha al riu uns 150m per protegir la 
poca façana d’ús urbanístic que queda per 
protegir en tot el poble. 

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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