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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, ... 
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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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Agricultura: 
- Els agricultors no poden tenir les vivendes a les seves terres, fet que els 
dificulta la seva tasca. També necessiten magatzems propers als camps. 
- El fet de que no es pugui construir en finques rurals (no urbanitzables) 
afectades per infraestructures perjudica als propietaris. 
- Falta coherència en els criteris de construcció de les zones rurals. 
- És necessari establir una normativa específica per al turisme rural, que 
doni prioritat als agricultors professionals enfront de tercers. 
- Cal trobar un equilibri entre l’espai natural i l’agricultura. Considerar 
excloure zones de l’espai PEIN. 
- Hi ha complicacions en la restauració de cases de camp, fins i tot quan 
les reformes no afecten l’espai natural. 
- Les persones no coneixen l’agricultura. Fan falta iniciatives per a donar-
la a conèixer, com ara un espai de restauració dedicat a aquesta tasca. 
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Tipologia edificatòria: 
- Falta una tipologia de cases clara, unes directrius que permetessin 
unificar els diferents tipus de construccions per zones. 
- La zona de rural té un model de construcció autòcton que s’hauria de 
mantenir. 

Serveis: 
- És necessari soterrar les línies elèctriques al municipi. 
- El manteniment dels camins i dels serveis necessita una millora 
important, especialment la xarxa d’aigua potable i el reciclatge. 
- Les servituds de pas al poble són poc clares, cal definir-les especialment 
en el cas de sèquies i desaigües. 

Delta: 
- Mantenir el delta és primordial per tots. S’han de poder fer actuacions 
per minimitzar la seva regressió. 
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Indústria: 
- Establir indústries de certes tipologies fora de les zones destinades a 
activitats industrials (granges de llagostins, de granotes, de temes 
relacionats amb l’aigua) no hauria de suposar un problema. 
- S’ha d’incentivar la incorporació de nova indústria al polígon. 

Façana fluvial: 
- És necessària una ordenació de la zona del riu, per no massificar-la. El 
més apropiat seria ubicar-hi cases unifamiliars amb jardí, i no blocs de 
pisos que treuen la vista al riu. 

Camins: 
- Falten camins per poder accedir al passeig del riu. Obrint camins des del 
poble que actualment no arriben al riu se solucionaria aquest problema, 
afegint a més una carretera al passeig per a tots. 
- Els camins rurals principals no estan adaptats al pas de bicicletes, fet 
que ara produeix problemes entre aquestes i els tractors, veïns, etc. 
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Turisme: 
- S’han de definir les zones turístiques del poble, diferenciant-les de les 
que no ho són. 
- És necessària una zona d’informació per a turistes, perquè les zones 
turístiques no estan ben senyalitzades i no compten amb la informació 
necessària. 
- La zona rural té una gran quantitat d’elements propis que poden servir 
per difondre coneixements sobre agricultura (sèquies, desaigües, 
arrossars...). Es podria establir un centre d’interpretació centrat en 
aquests com a focus turístic. 

Equipaments: 
- Els parcs i zones d’esbarjo necessiten una reforma. 
- Al poble són necessaris equipaments lúdics respectuosos amb el medi 
ambient. 
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Model de poble: 
- Les platges i la costa han de quedar incloses en alguna figura de 
protecció. 
- La imatge del poble necessita una millora. Carrers, camins, places i cases 
antigues, estan descuidats i perjudiquen la imatge general.  
- S’ha de planificar la zona de la vora del canal. 
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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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