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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL POUM DE FOLGUEROLES 

1. Marc jurídic 

La nova regulació urbanística de Catalunya ha apostat per un model participatiu en el desenvolupament dels POUMS 

que prioritza tant la informació sobre els treballs que es realitzin, com la participació activa de les ciutadanes i 

ciutadans en les diferents fases del procés per tal d’assolir un elevat nivell d’iniciativa i implicació en el pla.  

Segons això, cal determinar els mecanismes de participació mitjançant l’elaboració d’un programa que correlacionarà 

el procés tècnic d’elaboració del POUM amb el procés participatiu.  L’article 8 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, imposa la doble obligació de garantir i incentivar la participació ciutadana, i el seu article 59 estableix com a 

document obligatori del Pla, el programa de participació ciutadana aplicat per l’Ajuntament durant la seva elaboració, 

així com la seva anàlisi final. Per altra banda, l’article 22 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprovà el 

reglament de la Llei d’Urbanisme estableix les diverses fases que el programa de participació ciutadana pot abastar: 

a) Informació i comunicació en relació a la fase prèvia al període d’informació pública, incloent actes informatius i de 

presentació d’un avanç del pla a realitzar.  

b) Informació i comunicació en relació amb el període d’informació pública, un cop aprovat inicialment el pla. 

c) Informació i comunicació en relació a la fase posterior al període d’informació pública, en la qual cal elaborar un 

informe de valoració de les propostes i iniciatives presentades en les fases anteriors del procediment, fent-les 

públiques i donant a conèixer quines han estat acceptades i quines no, indicant els motius de les resolucions 

acceptades. 

El procés participatiu lligat a la redacció d’un POUM té doncs, diferents moments i mecanismes segons el major o 

menor grau de particularitat i especificitat del contingut dels treballs de planejament: 

1. Fases inicials del procediment, incloent el període d’exposició pública de l’Avanç del Pla, i fins l’inici dels treballs 

de redacció del document per l’aprovació inicial: en aquestes fases, la participació ciutadana s’articula en espais i 

mecanismes organitzats per tal de debatre aspectes generals, que tenen a veure amb la definició compartida del 

model de poble a assolir en el futur, i deixant de banda els particularismes.  

2. Fases posteriors i fins l´Aprovació Provisional del Pla: en aquestes fases, l’aproximació als continguts del 

planejament es realitza des d’una perspectiva de major detall i especificitat. El procés participatiu ha de 

preveure, doncs, mecanismes que permetin el tractament de les particularitats, mitjançant el període d’exposició 

pública i el sistema de recollida d’al·legacions i propostes per facilitar la seva presentació. Cal preveure la 

realització d’un retorn, en el qual donar a conèixer  les resolucions  a les possibles al·legacions presentades, 

indicant-ne els motius.  

3. Fases finals i fins l´Aprovació definitiva: en aquestes fases l'Ajuntament haurà d’informar als ciutadans del 

municipi utilitzant qualsevol mitjà que garanteixi una difusió general de l’Aprovació Provisional , així com de 

l'estat de tramitació del pla i de les possibles modificacions derivades de la tramitació.       
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L’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana es publica per edicte al diari o butlletí oficial que 

correspongui i els seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències i en l’horari que l’edicte 

assenyali, sens perjudici de l’adopció de qualsevol altra mesura de divulgació o publicitat. 

2. El programa de participació ciutadana 

El present programa estableix tot el procés de participació en la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(en endavant, POUM) de Folgueroles, i relaciona els mecanismes de consulta i de participació, tant els creats 

específicament amb aquesta finalitat, com els mecanismes legals existents, perquè tots els ciutadans puguin utilitzar-

los. 

El procés de revisió del pla que organitza territorialment el municipi de Folgueroles, es planteja desenvolupar des 

d’una perspectiva que conjuga urbanisme i participació, de manera que el nou planejament sigui un projecte 

compartit per tots els agents del territori, en base al següent programa de participació ciutadana. 

2.1. Objectius 

El programa de participació ciutadana expressa les mesures i actuacions previstes per tal de: 

 Fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació dels ciutadans de Folgueroles en la definició 

del planejament. 

 Facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament. 

 Facilitar la formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit d’informació 

pública. 

2.2. Metodologia 

A) Fases i finalitats: 

El procés participatiu es concreta en les següents fases i finalitats: 

1. Fase de concreció i difusió   

 Definir els espais de participació, comunicació i seguiment a desenvolupar durant el procés i consensuar-los  

amb  l’Ajuntament com agent promotor del procés. 

 Establir les bases i mecanismes a emprar per tal de publicitar i difondre la informació relativa al POUM i al 

procés participatiu que hi està vinculat. 

2. Fase de debat de l’Avanç del Pla 

  Debatre els criteris, escenaris i alternatives d’una proposta tècnica de l’Avanç del Pla, per tal de validar-la, 

recollint possibles esmenes i propostes alternatives. Aquestes poden ser susceptibles d’incorporar-se al 

document d’Avanç del Pla, després de valorar la seva idoneïtat, adequació i viabilitat tècnica i econòmica. 
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3. Fase de tancament i retorn de resultats 

 Realitzar un retorn dels resultats del procés a la ciutadania, explicant de manera raonada la incorporació o no 

dels mateixos al Pla inicialment aprovat. 

B) Espais de gestió i seguiment del procés: 

1. Comissió de participació  

La comissió de participació és l’espai tècnic-polític de coordinació interna i seguiment del procés participatiu 

organitzat. La seva finalitat és esdevenir espai de contrast i intercanvi entre l’Ajuntament i l’equip redactor pel que fa 

als treballs del procés participatiu, a més de coordinar i impulsar les accions dirigides a fomentar la participació 

ciutadana. 

Es preveu que estigui constituïda per responsables de les àrees municipals relacionades amb el procés participatiu, 

junt amb el tècnic responsable de l’equip redactor.  Aquest espai podrà ampliar la seva constitució en funció de les 

necessitats del procés participatiu. 

C)  Mecanismes d’informació  i  de difusió: 

La informació prèvia esdevé un element essencial per al desenvolupament de tot procés participatiu. La participació 

dels agents socials està supeditada al coneixement i informació que aquests tinguin sobre el contingut del procés que 

es desenvolupa al territori. De la mateixa manera, cal socialitzar els aspectes bàsics sobre la qüestió a tractar per tal de 

generar un debat enriquidor en el qual tothom hi pugui prendre part.  

Per tot plegat, es preveu que la publicitat i difusió del POUM i els seus continguts estarà present durant totes les fases 

de la seva redacció a fi de donar a conèixer el procés, els elements de debat i mobilitzar a la participació, tant a la web 

de l’Ajuntament com, si s’escau, a la revista municipal. 

 

D)  Espais participatius del procés 

Els espais de participació a desenvolupar durant el procés seran de diferents tipologies, pel que fa al seu objectiu: 

1. Espais deliberatius: espais per al debat i generació de propostes per a complementar l’Avanç del Pla (sessió 

explicativa de l’Avanç del Pla) 

2. Espais de seguiment: Sessions de la Comissió de participació. 

E) Mecanismes d’avaluació i seguiment 

Els mecanismes previstos per a l’avaluació i seguiment del procés participatiu són: 

 De procés:  

- Reunions de la Comissió de participació  
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 De realització:  

- Informe de Memòria Participativa del procés i de síntesi de resultats 

2.3. Pla de treball del procés de participació fins a l’inici dels treballs de redacció del document per l’aprovació inicial 

El procés participatiu a desenvolupar durant la fase prèvia de redacció del POUM del municipi de Folgueroles i fins el 

moment que l’equip redactor inicia els treballs de redacció del document per a l’aprovació inicial, s’organitza en les 

següents fases: 

2.3.1. Fase de Debat de l’Avanç del Pla 

En aquesta fase del procés, que s’iniciarà un cop l’equip redactor hagi presentat el Document d’Avanç del Pla a 

l’Ajuntament, i coincidirà amb el període d’exposició pública de l’Avanç del Pla, la participació tindrà com a objectiu 

donar a conèixer a la ciutadania la proposta tècnica d’alternatives d’actuació  i  propiciar el debat per tal de valorar-les 

i complementar-les. 

Durant aquest període l’equip redactor organitzarà  els següents espais informatius: 

 Muntatge d’una exposició amb els panells de l’Avanç. 

 Lliurament de l’Avanç del Pla en suport digital per ésser inserit a la web municipal.  

 Possibilitat d’elaborar un díptic informatiu del contingut de l’Avanç que es pugui posar a l’accés dels veïns. 

Altres espais previstos durant aquesta fase són els següents: 

Sessió informativa de presentació de la proposta tècnica de l’Avanç del Pla. La sessió pública de presentació de 

l’Avanç del Pla es desenvolupa amb la finalitat d’informar a la ciutadania sobre les estratègies concretes i alternatives 

d’actuació que es plantegen en cada un dels seus àmbits.  

La sessió té un caràcter específicament informatiu i d’aclariment d’aspectes tècnics generals. Els elements exposats 

constituiran la base per al debat. D’aquesta manera els participants podran disposar de temps per analitzar la 

informació, afavorint d’aquesta manera una participació fonamentada i de major qualitat.  

Orientativament, la sessió es preveu realitzar durant un vespre d’un dia laborable. La sessió informativa serà oberta a 

la ciutadania, tot i que es recomanarà convidar als principals agents socials i entitats i associacions rellevants en 

l’articulació del teixit social i econòmic de la vila.  

Sessió de contrast amb la Comissió de participació. Un cop analitzats els resultats de la fase de debat de l’Avanç del 

Pla es preveu una sessió de seguiment i contrast amb els membres de la Comissió de participació.  La sessió permetrà 

també planificar les accions a desenvolupar durant la següent fase del procés. 
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2.3.2.  Fase de tancament i retorn 

Aquesta fase del procés participatiu conclourà en el moment que s’iniciï el període d’exposició publica del Pla aprovat 

inicialment 

En relació al procés participatiu organitzat es preveuen les següents tasques: 

Redacció de la memòria participativa i document de síntesi de resultats:  

La Memòria participativa inclourà un recull dels resultats dels diferents espais de recollida d’informació i sessions 

deliberatives, així com una valoració del funcionament de les sessions. 

Sessió informativa de tancament del procés participatiu i de retorn de resultats: 

Un cop el Ple municipal haurà acordat l’Aprovació Inicial del Pla, es preveu organitzar una sessió informativa oberta a 

la ciutadania per tal de realitzar una exposició centrada en explicar els criteris generals del planejament. Durant la 

mateixa es destacarà quin ha estat el destí dels diferents suggeriments generats durant el procés participatiu, tant 

dels suggeriments que hagin estat incorporats, com explicant per altra banda els motius que han portat a desestimar 

aquells no incorporats. 

2.4. El procés de participació lligat als períodes posteriors a l’Aprovació Inicial del Pla  

Arribats a aquest punt el procés participatiu organitzat i adreçat a la intervenció col·lectiva dels agents del territori es 

donaria per finalitzat. Tot i així, el procés de revisió del planejament urbanístic encara haurà de recórrer un llarg camí 

fins a la seva aprovació definitiva, en el qual també cal tenir en compte la realització de diferents moments 

d’informació  a la població, que són de caràcter obligatori i estan regulats per llei. Seguidament es relacionen de 

manera orientativa: 

Període d’Exposició pública.  Un cop el Ple Municipal hagi aprovat inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal,  els documents del Pla, romandran sotmesos a informació pública, per un termini a determinar (mínim 45 

dies). La informació pública en la tramitació de procediments de planejament i de gestió urbanístics es convocarà 

mitjançant edictes, en els Butlletins oficials i diaris de major circulació. Durant el període d’informació pública totes les 

persones, físiques o jurídiques, poden: 

a)  Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'instrument o expedient i obtenir-ne còpia. A aquests 

efectes les administracions competents estan obligades a garantir, des de l'inici del període d'informació pública, la 

consulta i l’obtenció de còpies de la documentació. L’esmentada informació serà igualment consultable des de la 

pàgina web de l’Ajuntament 

b)  Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar en relació 

amb l'instrument o expedient sotmès a informació pública. 

En aquest període es preveu desenvolupar, entre d’altres, les actuacions següents:  

 Muntatge d’una exposició del document aprovat inicialment, en un local que l’Ajuntament determini. 

 Establiment dels mecanismes de presentació d’al·legacions i propostes ciutadanes. 

 Publicitat en els mitjans de comunicació de l’aprovació inicial del POUM i de la seva exposició pública 
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 Fer accessible el conjunt de la informació per mitjans telemàtics, a través de la pàgina web de 

l’Ajuntament, en compliment d’allò previst a l’article 8 del Text refós de la Llei d’urbanisme i 23.2 del 

Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

 

Juliol 2019 


