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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 
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Canvi climàtic: 

- És necessari establir un seguit de mesures per frenar la regressió del 
Delta. 

- S’han d’implementar iniciatives per lluitar contra el canvi climàtic. 

- Es debat el manteniment o la retirada de les dunes, sense arribar a una 
conclusió clara. 

- Cal que el POUM reculli el respecte a la zona pluvial, el control dels 
residus i la protecció del canal. 

- El pas de les golondrines s’hauria de regular ja que el seu pas provoca 
ones que malmeten els embarcadors i les instal·lacions.  

Indústria: 

- Estudiar la possibilitat d’ampliar el polígon industrial per atraure nova 
activitat. 
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Serveis 

- Els serveis del poble necessiten una reforma, sobretot la xarxa d’aigua 
potable, que dona problemes d’abastament a l’estiu. 

- El manteniment de les zones verdes i de les platges han de millorar, 
incloent la bocana i els trams de riu navegable, així com les passarel·les 
de les platges. 

- La recollida de residus està mal implementada, calen papereres, nous 
contenidors i també un punt verd que no posi traves a la recollida de 
materials. 

- Alguns serveis bàsics no estan ben incorporats al poble: Il·luminació, 
caixers automàtics, comunicacions telefòniques, vials, farmàcies...  

-La xarxa de transport públic no és suficient per donar cobertura a tot el 
municipi. 

- En cas de fer obra per millorar serveis, fer-los de octubre a març, fora 
de la temporada alta turística. 
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Model urbà: 

- El creixement de Riumar ha de seguir amb la idea actual de ciutat-jardí. 

- La tipologia edificatòria de vivendes 1+1 és l’adequada. 

- Hi ha zones abandonades que es poden recuperar per a que es puguin 
visitar. 

- Algunes zones protegides s’haurien d’eliminar ja que limiten el 
creixement de Riumar. Cal doncs delimitar-les bé i compatibilitzar-les 
amb la vida dels veïns i veïnes. 

- En cas de fer obres, tenir en compte les seves repercussions de soroll i 
pols per a que no afectin al turisme. 

- Falten zones d’oci per a joves, que podrien servir com a incentiu per 
rejovenir la població. 

- El creixement de Riumar ha de desenvolupar-se seguint un model 
urbanístic ordenat, que segueixi un estil mediterrani. 

- Cal evitar la dispersió en el creixement del municipi. 
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Mobilitat: 

- La mobilitat de vianants i bicicletes necessita millorar. 

- Afavorir les comunicacions entre poblacions. 

- S’han d’adaptar els accessos en bicicleta de Riumar, La Bassa de l’Arena i 
de la Marquesa. 

- Els accessos al port han de ser actualitzats i millorats. 

- És necessari augmentar la xarxa de carrils bici i implementar passejos 
per a vianants. 

- La circulació dins la urbanització de Riumar s’ha d’organitzar per a que 
sigui eficient, amb nova senyalització. 

Activitat econòmica: 

- És necessari potenciar una zona comercial per als turistes a Riumar. 

- Cal dotar la zona de Riumar de les infraestructures necessàries per a 
atraure turisme. 

- El comerç i la indústria a Deltebre necessiten un impuls. 

- Part del sòl industrial de Deltebre està sense desenvolupar.  
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Equipaments: 

- Estudiar la possibilitat de crear una bassa o dipòsit d’aigua contra el risc 
d’incendi. 

- Hi ha zones en que no hi ha parcs infantils o zones adequades on 
practicar esports. Falten també espais d’oci. 

- És necessària una biblioteca al municipi. 

- Analitzar la viabilitat d’una ampliació del port, que es podria lligar amb 
l’establiment d’equipaments esportius nàutics. 

- Es pot millorar el passeig marítim, allargant-lo i eliminant les zones de 
passeig en que només hi ha sorra, per a que siguin com la resta del 
passeig. 
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Altres: 

- Es comenten els problemes que ocasionen els mosquits. Tot i que no és 
assumpte del POUM, es recull la preocupació dels veïns respecte aquest 
tema. 

- S’estudia un projecte sobre la realització d’un “embarcadero” al riu, que 
solucionaria part del problema de falta d’espai del port. 

- Estudiar la millora de la navegabilitat de la bocana del riu. 
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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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