
 
 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Informació disponible i actes previstos: 

• Jornada informativa 
Dia:  13/02/2019 
Hora:  19:00 
Lloc:  Centre Cívic Les Mèlies 

               (C. Mossèn Cinto Verdaguer, 26, 17740 Vilafant) 
 

• EXPOSICIÓ 
A partir del 15/02/2019 
Horari:  de 08:00 a 15:00 
Lloc:  Sala d’Exposicions de l’Ajuntament 

               (Pl. Ajuntament, 1, 17740 Vilafant) 

  
Del 15 de febrer al 31 de Març  

 

• Web municipal 
Consultes del document complert a: 
http://www.vilafant.com/poum16.php 

 

• Al·legacions 
Butlletes a l’ajuntament o web municipal* 
Termini de presentació, fins el 12 de març 

 

• Atenció personalitzada amb urbanisme 
Tots els dimarts i dimecres de 10:00 a 13:00 
 

• Atenció personalitzada amb l’equip redactor 
Divendres 01/03/2019 de 16:00 a 20:00 
Dissabte   02/03/2019 de 10:00 a 14:00 
Sol·licitar cita a l’ajuntament: 
Tel.: 972.54.66.26  
Web*:   http://www.vilafant.com/poum16.php 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
  MUNICIPAL DE VILAFANT 

 

APROVACIÓ INICIAL  
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Redacció de l’Avanç de POUM  

Equip redactor  

Aprovació de la publicació de l’Avanç 

Ple de l’Ajuntament  

 Participació a través dels grups polítics i 

entitats i associacions ciutadanes 

 Participació oberta a tota la població. 

 Suggeriments 

Exposició pública 

 

Redacció del POUM   

Equip redactor  

Aprovació inicial 

Ple de l’Ajuntament  

 Participació a través dels grups polítics, 

entitats i associacions ciutadanes i 

negociació directa amb interessats 

 Participació oberta a tota la població. 

 Al·legacions 

Exposició pública 

 

Informe d’Al·legacions   

Equip redactor  

Aprovació provisional 

Ple de l’Ajuntament  

 Eventual negociació directa amb 

interessats 

Aprovació definitiva 

Comissió d’Urbanisme de 

Barcelona 

 Recursos contra els acords de la CUG 

Publicació del Text Refós del POUM 

Comissió d’Urbanisme de Barcelona 

Elaboració del Text Refós del POUM 

Equip redactor  

  
 
OBJECTIUS  
En la redacció d’aquest POUM es plantejà un procés de participació ciutadana 
que establís un equilibri entre: 

• la necessitat d’incloure l’opinió de la població en la redacció del POUM.  

• la necessitat de concretar unes propostes en un termini adequat per a Vilafant 
que generin cohesió per a l’estructuració dels nuclis. 

• la necessitat d’incloure en el projecte les directrius establertes a nivell polític 
i tècnic municipals. 

 
Per tal d’assolir aquets objectius aquest Programa de Participació Ciutadana 
s’ha estructurat en base dos tipus d’accions: 

Participació permanent, en la qual es planteja una relació contínua 
amb els tècnics municipals, els grups polítics municipals i els ciutadans a través 
de persones representatives de l’estructura social de Vilafant i individualment 
en els sectors afectats per processos de transformació. 

Consultes públiques, que permeten la participació directa de la 
totalitat de la població.  En aquest apartat s’inclouen les exposicions, els 
diversos sistemes de publicació, així com els sistemes de contacte directe amb 
el ciutadà i la recollida i filtració de les aportacions ciutadanes. 
 
TRAMITACIÓ DEL POUM 
 

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DURANT EL PROCÉS DEL POUM 
 
AVANÇ DE PLANEJAMENT (executat anteriorment) 
En la Part 3 de la Memòria d’aquest POUM es resumeix el procés de 
participació que s’ha desenvolupat fins ara. Tots els suggeriments i informes 
de les administracions realitzats durant aquell procés, varen ser estudiats i 
avaluats i han servit de base per a l’elaboració dels treballs de la fase 
d’aprovació inicial del planejament, on s’han modificat aquelles propostes que 
havia fet l’equip redactor i s’havien considerat majoritàriament inadequades.  
 
APROVACIÓ INICIAL (fase actual) 
En aquesta fase d’Aprovació Inicial s’ofereix un document complert, on les 
idees que es proposaven a l’Avanç, amb les modificacions adequades, es 
transformen en una proposta normativa que una vegada s’hagi fet l’aprovació 
definitiva, tindrà rang de disposició legal. 
 
Aquest document està integrat per tota una sèrie de documents: 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA 

1a part: Contingut, conveniència i oportunitat 
2a part: Informació i anàlisi urbanística 
3a part: Participació ciutadana i informes de les administracions afectades 
4a part: Memòria d’Ordenació 

DOCUMENT 2: NORMATIVA 
DOCUMENT 3: CATÀLEGS 

Catàleg de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic i Ambiental 
Catàleg de Masies i Cases rurals 

DOCUMENT 4: PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 
DOCUMENT 5: PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 
DOCUMENT 6: AVALUACIÓ ECONÒMICA I AGENDA 
DOCUMENT 7: MEMÒRIA SOCIAL 
DOCUMENT 8: AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
DOCUMENT 9: ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 
 

Respecte de tots aquests documents es podran formular Al·legacions, que 
són escrits on els veïns o interessats expressen les seves discrepàncies 
respecte de les propostes formulades.  
 

 
 
 
 
 
 

* 

*Tràmit Actual 

 


