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Quins són els objectius de la 1a. sessió 
informativa?

Primer ...

Explicar de la manera més planera possible tot el que fa referència a la 
redacció del POUM de Breda. 

Segon ...

Explicar en què consisteix la participació ciutadana vinculada a aquest 
procés. 



EL POUM DE BREDA



Què és un POUM?

És un document tècnic i jurídic que permet:

• ordenar urbanísticament un municipi i establir els diferents usos
del sòl.

• planificar el desenvolupament del territori pels propers anys.
(tenint en compte les voluntats polítiques, les necessitats de la
ciutadania, els acords amb altres administracions, les línies de
planejament supramunicipals, la legislació vigent, etc.).

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL



Quins són els objectius del POUM?

• Definir l’estructura general del territori i establir les pautes per al 
seu desenvolupament. Cal créixer? Com creixem?

• Definir el model d’implantació urbana, les determinacions per a 
futurs creixements i les infraestructures necessàries. 

• Determinar la classificació del sòl i els seus usos (Sòl urbà, sòl 

urbanitzable, sòl no urbanitzable / d’ús residencial, industrial, etc.)

• Planificar les actuacions necessàries per a cobrir les necessitats 
d’equipaments, serveis i espais lliures.

• Definir el patrimoni i els espais naturals que cal conservar i protegir.



Què defineix un POUM?

EL MODEL DE 
MUNICIPI QUE VOLEM



Què no pot fer un POUM?

• No respectar el marc jurídic vigent.

• No utilitzar com a punt de partida el planejament de rang superior.

• No tenir en compte la realitat del territori.

• No ser sensible a les voluntats de la ciutadania.

• No pot posar els interessos particulars per davant dels generals.

• No pot donar solucions de detall a problemes molt concrets.



Perquè es revisa un POUM?

• Per adaptar l’ordenació del municipi a les noves dinàmiques
supramunicipals i aprofitar els seus avantatges.

• Per donar resposta a les noves necessitats i expectatives del
municipi.

• Per ajustar el planejament a la nova legislació vigent (urbanística, 
mediambiental, d’infraestructures, ...)



De quines fases es composa un POUM?

Formulació i tramitació

Aprovació Inicial POUM

Exposició al públic

Aprovació Provisional POUM

Aprovació Definitiva POUM A càrrec de la Comissió Territorial d’Urbanisme

Resolució de les al·legacions presentades i aprovació 
pel Ple de l’Ajuntament.

Període per recollir al·legacions i sol·licitar els
informes sectorials que pertoquin.

Partint de l’Avanç de Pla i els suggeriments es
concreta l’ordenació física i la regulació del territori i
s’aprova mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament.

Publicació, aprovació i desenvolupament del PPC

Període per recollir suggeriments i sol·licitar els
informe corresponents.Exposició al públic (Avanç Pla)

Avanç del Planejament Aprovació pel Ple de l’Ajuntament.

Programa de Participació Ciutadana

Anàlisi i Diagnosi prèvia



Quins són els documents prèvis d’un POUM?

Programa de 
Participació 

Ciutadana

Avanç del 
Planejament

Criteris i 
Objectius del 

nou planejament

Document 
Inicial 

Estratègic (DIE)



Quins són els documents propis d’un POUM?

Catàleg de  Masies i Cases 
Rurals

Catàleg de Béns a  
Protegir

Estudi Ambiental  
Estratègic (EAE)

Documentació Gràfica 
Plànols

Àmbits de 
suspensió

Normes 
urbanístiques

Agenda i Estudi 
d’Avaluació 
Econòmica

Estudi 
d’Avaluació de la 

Mobilitat 
Generada

Memòria 
Descriptiva

Memòria     
Social



LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA



Què és la participació ciutadana?

La Llei d’Urbanisme i demés legislació sectorial aplicable estableixen la
obligatorietat de publicitar el planejament i de facilitar-hi l’accés al conjunt
de la ciutadania per tal d’intervenir-hi i ser-ne partícip.

Aquesta participació es regula en el Programa de Participació Ciutadana,
document que ha d’aprovar el Ple de la Corporació i que suposa l’inici de
tot el procés participatiu.



Quins són els objectius del Programa de 
Participació Ciutadana (PPC)?

• Garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de
participació.

• Ajudar a detectar aquelles necessitats que es puguin resoldre en el
marc de l’urbanisme.

• Recollir opinions, suggeriments i/o idees.

• Crear els espais físics i mediàtics on fer possible aquesta participació,
ja sigui de manera activa o des de la privacitat individual.



De quina informació disposarà la ciutadania?

• Creació d’una marca que identifiqui les actuacions de comunicació i de
participació del POUM.

• Elaboració i publicació de material informatiu que expliqui en cada
moment el procés de revisió del planejament endegat (web, butlletins,...).

• Organització de sessions informatives públiques i obertes a tothom.

• Creació d’un espai propi a la pàgina web municipal i d’una bústia
específica de correu electrònic.

• Instruccions i/o mètodes per facilitar al ciutadà la consulta de
documentació, la presentació de suggeriments, la presentació
d'al·legacions i el seguiment de la tramitació.



La marca ....



La bústia de correu ....

poum@breda.cat



En quin moment es durà a terme?

Fase 1. Fase prèvia.

Comença immediatament després de l’aprovació del PPC i finalitza amb l’aprovació de
l’Avanç de Pla. S’hi preveuen les accions següents:

A.   Sessió informativa d’introducció al procés.
B. Tallers participatius.
C. Sessió informativa de retorn.

Fase 2. Fase central en relació a l’Avanç de Pla.

Comença amb l’aprovació de l’Avanç de Pla i finalitza amb l’aprovació inicial del POUM.
S’hi preveuen les accions següents:

A.   Exposició i informació pública de l’Avanç de Pla.
B.   Recollida de suggeriments.

Tot procés participatiu s’estructura en un seguit de fases que cal coordinar 
amb l’evolució temporal del propi POUM.



Fase 3. Fase central en relació al POUM aprovat inicialment

Comença amb l’aprovació inicial del POUM i s’acaba amb l’aprovació provisional. S’hi
preveuen les accions següents:

A.   Exposició i informació pública del POUM aprovat inicialment.
B.   Recollida d'al·legacions (i d’informes sectorials).

Fase 4. Fase posterior.

Comença amb l’aprovació provisional del POUM i s’acaba amb l’aprovació definitiva per
part de la Comissió Territorial d’Urbanisme. S’hi preveuen les accions següents:

A.   Presentació pública de l’informe d'al·legacions.
B.   Informació periòdica sobre l’estat de la tramitació.
C.   Sessió final d’agraïment i resum.



Quines eines tindrà la ciutadania al seu abast?
- En la fase 1 ...

Les sessions informatives i l’assistència als tallers participatius entesos com a un espai
de debat i reflexió on el ciutadà pugui posar de manifest les seves necessitats i
propostes pel que fa al planejament urbanístic de Breda.

- Sempre i en tot moment ...
Adreçant-se al Punt d’Informació del POUM localitzat a l’Ajuntament o per mitjà del 
correu electrònic abans indicat:    poum@breda.cat

- En la fase 2 ...
La presentació de suggeriments en la fase d’exposició de l’Avanç de Pla.

- En la fase 3 ...
La presentació d'al·legacions en la fase d’exposició del POUM aprovat inicialment.



Qui són el grup motor i el Consell Assessor?
Tot programa de participació contempla la creació de dos òrgans de suport, amb
configuracions i responsabilitats molt diferenciades:

El grup motor.
És un petit comitè eminentment executiu que ha de vetllar per la operativitat del procés, establint i
definint qüestions tan simples i alhora vitals com decidir on, quan i de quina manera s’organitza
cada sessió i/o taller de participació.
No té cap ascendència sobre el contingut urbanístic del document.

El Consell Assessor Urbanístic Municipal (CAUM).
El CAUM és un òrgan de caràcter consultiu dels treballs, activitats i iniciatives englobats en el
procés de redacció del POUM especialment amb l’objectiu de facilitar i garantir la participació
ciutadana. Pot ser també una eina de consulta de temes puntuals per a l’equip redactor sense
tenir però una funció de comitè fiscalitzador de les propostes del POUM.
Aquest caràcter consultiu en fa recomanable una composició més àmplia que pugui abastar
diferents actors de la vida del municipi (polítics, representants del teixit associatiu, experts del
territori, etc.).



Breda
Primeres reflexions ...



PLANEJAMENT VIGENT



Planejament de rang 
superior



Pla Territorial Parcial 
de les Comarques 
Gironines



Planejament municipal



Normes 
Subsidiàries de 
l’any 1991 ...
Si bé les Normes 
Subsidiàries daten de l’any 
1991, el document que ens 
servirà de punt de partida 
serà en tot moment el  

Text Refós de 
l’any 2006 
en tant que és un 
document vigent encara a 
dia d’avui.



L’ordenació 
actual ...

Cal tenir en compte que des del 
Text Refós de l’any 2006 hi ha 
hagut unes 10 modificacions 
puntuals del planejament:

• Pla parcial de cal Call i cal Xec

• Plans de millora urbana: 
- Sector industrial Sud
- Sector de can Guilleumes

• Pla Especial:
- Catàleg Masies i cases rurals.
- Conservació Nucli Històric

• Modificacions puntuals diverses
• Nous equipaments i usos
• Ajustos de límits
• Etc. ...



La realitat 
actual en 
imatge aèria...



BREU EXPLICACIÓ DEL 
FUNCIONAMENT 

DELS TALLERS PARTICIPATIUS



Com s’organitza un taller ?

- Explicació de dades i elements de judici

- Treball per grups heterogenis

- Exposició conjunta de les conclusions





Gràcies per la vostra atenció...


