
Segueix el POUM de ben de prop:  
www.poumolesademontserrat.cat 
#poumOlesa

Les ciutats construïdes, transformades 
i gestionades per a i amb els seus 
habitants són més habitables, justes i 
cohesionades.

PARTICIPA EN 
L’ELABORACIÓ DEL 
POUM D’OLESA DE 
MONTSERRAT



Previsió  
d’equipaments i 
zones verdes

QUÈ ÉS  
EL POUM? 
POUM són les sigles de Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, una eina de planifi-
cació del territori que ordena urbanística-
ment cada terme municipal i en dissenya el 
seu futur desenvolupament i transformació.

A Olesa, el POUM que ara es comença 
a redactar pretén substituir el vigent Pla 
General d’Ordenació Urbana, que es va 
aprovar fa 24 anys i que ha quedat desac-
tualitzat amb el pas dels anys.

El POUM defineix aspectes com ara:

COM HI POTS  
PARTICIPAR?
El POUM t’interessa perquè: és el full de 
ruta d’Olesa per als propers 20 anys!

Per poder recollir el màxim nombre d’opinions i punts de 
vista, s’ha previst un procés participatiu paral·lel a l’elabo-
ració del POUM. En aquests moments, tens dues maneres 
de participar, són:

Consulteu la web del POUM  
www.poumolesademontserrat.cat

Veniu a dir la vostra a les següents sessions de participació 
ciutadana:

■ Taller de benestar social. Salut, habitatge social i  
envelliment de la població. Dimecres 19 d’abril. 19:00 H. 
Sala de Juntes de Govern

■ Taller de polígons industrials. Usos, connexió i  
accessibilitat. Dijous 20 d’abril. 19:00 H. Sala de Juntes 
de Govern. 

■ Taller de nucli urbà. Eixample, collet de Sant Joan, 
Closos i altres. Dimecres 26 d’abril. 19:00 H. 
Sala de Juntes de Govern

■	 Taller	d’equipaments. Cultura, esport, ensenyament i 
altres. Dijous 27 d’abril. 19:00 H. Sala Cal Rapissa. 

■ Taller de nucli antic. Habitatge, model urbà i edificis 
singulars. Dijous 4 de maig. 19:00 H. Sala Cal Rapissa. 

■ Taller de barris externs al nucli urbà. Ribes Blaves, 
Oasis, Mas de les Aigües, altres. Dijous 11 de maig. 
19:00 H. Sala de Juntes de Govern

■ Taller de model urbà. Mobilitat, activitats econòmiques i 
espais verds. Dijous 18 de maig. 19:00 H. Sala de Juntes 
de Govern. 

QUINES FASES  
INCLOU?
El procés d’elaboració i aprovació del POUM 
és complex i segueix les següents fases:

Actuacions preparatòries
• Document de Bases per a la Revisió 
• Programa de Participació Ciutadana

Aprovació de l’avanç
• Redacció de l’avanç del POUM 
• Aprovació de l’avanç 
• Exposició pública de l’avanç (Recollida  
 de suggeriments) 
• Informe del Departament de Territori  
 i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Aprovació inicial
• Valoració dels suggeriments 
• Redacció del document per a l’aprovació inicial 
• Aprovació inicial 
• Exposició pública (Recollida d’al·legacions) 
• Sol·licitud d’informes i consultes a les  
 administracions

Aprovació provisional
• Valoració informes i al·legacions 
• Redacció del document per a l’aprovació  
 provisional 
• Aprovació provisional 
• Sol·licitud d’informes

Aprovació	definitiva

Ordenació dels 
espais públics

Necessitat o no de 
nous habitatges

Ordenació de futures  
infraestructures

Protecció del medi 
ambient

Protecció dels béns  
d’interès patrimonial 
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