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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ACORD GOV/42/2017, de 4 d'abril, per a l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya (AUC).

El 25 de setembre de 2015, l'Assemblea General de les Nacions Unides aprova la Resolució “Transformar el
nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”. L'Agenda 2030 conté 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) amb 169 fites associades per avançar vers el desenvolupament sostenible
a escala global i pren el relleu als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, vàlids fins al 2015. Entre els 17
objectius, l'ODS número 11 se centra en l'assoliment de ciutats i assentaments humans que siguin inclusius,
segurs, resilients i sostenibles.
En data 20 d'octubre de 2016, l'Assemblea General de les Nacions Unides aprova el document final de la
Conferència de les Nacions Unides sobre l'Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible (Hàbitat III)
celebrada a l'Equador, el qual té per objecte el desplegament de l'ODS número 11. Com a annex del document,
s'inclou la Nova Agenda Urbana, també anomenada Declaració de Quito sobre Ciutats i Assentaments Humans
Sostenibles per a Tothom.
La Nova Agenda Urbana constata la immensa capacitat transformadora que el procés d'urbanització està
generant a nivell global i estima, a més, que aquesta tendència és irreversible d'acord amb les previsions que
apunten que la població mundial urbana es duplicarà l'any 2050. En aquest sentit, es posa en relleu que les
poblacions, les activitats econòmiques, les interaccions entre societat i cultura, així com les repercussions
ambientals i humanitàries es concentren cada cop més en les ciutats, circumstància que planteja nombrosos
problemes de sostenibilitat en matèria d'habitatge, infraestructura, serveis bàsics, seguretat alimentària, salut,
educació, treball, seguretat i recursos naturals, entre d'altres.
En definitiva, mitjançant la Nova Agenda Urbana se cerca l'assoliment d'un model de desenvolupament urbà
que sigui sostenible des de tres vessants essencials: social, l'ambiental i econòmic. Per tot això, la Declaració
de Quito sobre Ciutats i Assentaments Humans Sostenibles per a Tothom reafirma el compromís mundial amb
el desenvolupament urbà sostenible com un pas decisiu per al desenvolupament sostenible de manera
integrada i coordinada a tots els nivells: mundial, regional, nacional, subnacional i local.
Aquest compromís amb el desenvolupament urbà sostenible es materialitza a nivell europeu durant la
presidència dels Països Baixos, a través de l'anomenat Pacte d'Amsterdam, un document aprovat en la reunió
informal de ministres responsables de desenvolupament urbà realitzada el 30 de maig de 2016. Entre altres
objectius, el document preveu l'enfortiment de la dimensió urbana de les polítiques públiques, ja siguin
nacionals o europees, amb l'objecte de garantir l'acompliment dels objectius de sostenibilitat i el màxim
desenvolupament del potencial urbà. A aquest efecte, la Unió Europea se centra en la millora dels instruments
de regulació, finançament i intercanvi de coneixement de les polítiques públiques comunitàries.
La Generalitat de Catalunya s'ha sentit interpel·lada en els processos de discussió urbana que han precedit, i
finalment desembocat, en la Conferència Hàbitat III. En aquest sentit, mitjançant el Departament de Territori i
Sostenibilitat i el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, s'ha participat en la
II Assemblea Mundial de Governs Locals i Regionals, celebrada a Nova York del 15 al 17 de maig de 2016, i en
la Cimera Mundial de Líders de Governs Locals i Regionals de Bogotà, del 12 al 15 d'octubre de 2016. Així
mateix, la Generalitat de Catalunya ha contribuït a la definició de la Declaració de Quito mitjançant la seva
participació en l'Assemblea Mundial de Governs Locals i Regionals de Quito, del 17 al 20 d'octubre de 2016.
Complementàriament, i refermant el compromís de Catalunya amb la comunitat internacional i l'assoliment
dels objectius de sostenibilitat urbana globals, el 20 de gener de 2017 el Departament de Territori i
Sostenibilitat i ONU-Hàbitat signen a Barcelona un Memoràndum d'Entesa que té, entre altres objectius,
l'assessorament, la validació i la supervisió per part de les Nacions Unides dels treballs d'elaboració i ulterior
implementació de l'Agenda Urbana de Catalunya.
Un cop realitzada la Declaració de l'Assemblea d'Hàbitat III, i per tant, assentades les bases, els principis i els
reptes globals davant del fenomen urbà, el Govern de Catalunya se sent profundament interpel·lat per liderar
un procés de transformació que ens permeti, com a país, preparar-nos amb vista als reptes futurs, tot
aprofitant les potencialitats que la urbanització i la compacitat ens ofereixen, i corregint-ne alhora les
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debilitats.
Malgrat que s'ha treballat en la direcció adequada, Catalunya encara té per davant molts reptes als quals cal
fer front. Cal aprofundir en les polítiques de sostenibilitat social, on aspectes com la inclusió, la cohesió social,
el respecte per la diversitat o la igualtat entre persones siguin potenciats i reconeguts. El dret a la ciutat i als
seus béns, serveis i oportunitats (habitatge, transport públic, treball, educació, cultura) ha de presidir tota
política urbana que es desenvolupi a Catalunya.
D'altra banda, des de la perspectiva de la sostenibilitat ambiental, cal abordar la mitigació i l'adaptació de les
ciutats a les conseqüències derivades del canvi climàtic, promoure la recerca i implantació de nous models
energètics basats en les energies renovables, reduir les emissions contaminants i fomentar el verd urbà i la
biodiversitat urbana per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i cercar una eficiència urbana més gran a
l'hora d'utilitzar els recursos a fi de contribuir a un menor consum d'aigua per càpita i a una disminució
dràstica en la generació de residus. Alhora, és necessària la consolidació de models d'urbanització que siguin
sostenibles ambientalment, basats en una densitat adequada, compacitat i mixtura d'usos, que tinguin en
compte la rellevància de la infraestructura verda i les solucions basades en la natura.
Per acabar, cal cercar nous models de producció i consum que aprofitin tant l'aglomeració derivada de la
creixent urbanització, com les noves tecnologies i xarxes de comunicació i que aconsegueixin superar l'actual
model econòmic lineal basat en extreure – produir – usar – llençar per encaminar-se cap a models més
circulars que aconsegueixin mantenir el valor dels productes i dels materials durant el major temps possible en
circulació. La complicitat de tots els agents urbans serà clau en aquest sentit. És necessari cercar l'equilibri
territorial mitjançant polítiques de desenvolupament econòmic específiques que aprofitin les potencialitats de
cada territori. Alhora, cal crear instruments de finançament de les polítiques públiques que respectin els
principis de descentralització i subsidiarietat.
El Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, assigna a la
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme la funció d'impulsar i dirigir l'Agenda Urbana de
Catalunya, mitjançant l'encàrrec a la Subdirecció General d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà. A aquest efecte,
l'esmentat Decret crea el Servei d'Acció en l'Hàbitat Urbà, adscrit a la mencionada subdirecció, el qual té
encomandes, entre altres funcions, l'elaboració de l'Agenda Urbana en l'àmbit català.
Tanmateix, el procés d'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya ha de partir d'un enfocament multinivell i
multiesfera. És a dir, requereix de l'expertesa tècnica i especialitzada de diversos camps i, alhora, del
compromís de les diverses administracions que, d'una manera o altra, incideixen en la ciutat i el territori. No es
pot concebre un document tan estratègic i ampli com l'Agenda Urbana de Catalunya com la proposta d'un sol
actor, sinó que la seva elaboració ha de ser compartida i coordinada entre totes les administracions, agents i
ciutadania. Així mateix, tampoc es podria entendre l'adopció de diverses estratègies o agendes al nostre país,
en funció de les oportunitats polítiques o conjuntures administratives.
L'Agenda Urbana de Catalunya ha de ser un document sorgit d'un ampli consens, estratègic en les seves
conclusions i vinculant en l'exercici de governs locals i administracions, tot això sens perjudici de poder ser
revisat periòdicament. Per tot això, i per la seva evident transversalitat, la supervisió i validació n'han de ser
col·legiades.
En vista d'això, es considera necessària la constitució de l'Assemblea Urbana de Catalunya, un òrgan
pluridisciplinari consultiu, compost per totes les escales de l'Administració i per representants de la societat civil
i el teixit productiu, que tindrà la funció d'assessorar el Departament de Territori i Sostenibilitat en l'elaboració
de l'Agenda Urbana de Catalunya, mitjançant el desplegament dels àmbits temàtics que proposi la Direcció
General d'Ordenació del Territori i Urbanisme. En aquest sentit, l'Assemblea Urbana de Catalunya constituirà
les corresponents comissions tècniques, també anomenats grups de treball, que analitzaran, coordinaran i
concretaran les propostes, fites i objectius que l'Agenda Urbana de Catalunya hagi de contenir, per a la seva
ulterior validació.
D'acord amb el que s'acaba d'exposar, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Govern

Acorda:

—1 Iniciar els treballs per a l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya.

—2 Crear l'Assemblea Urbana de Catalunya, com a òrgan interadministratiu consultiu, adscrit al Departament
de Territori i Sostenibilitat.
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L'Assemblea Urbana de Catalunya es reunirà, com a mínim, una vegada a l'any, i haurà de validar els
continguts proposats pels grups de treball, segons els àmbits temàtics que prèviament determini la Direcció
General d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

—3 L'Assemblea Urbana de Catalunya té la composició següent:
a) La presidència, que exerceix el conseller de Territori i Sostenibilitat.
b) La vicepresidència, que exerceix un representant de l'Administració local.
c) La secretaria, que exerceix el Servei d'Acció en l'Hàbitat Urbà de la Direcció General d'Ordenació del Territori
i Urbanisme.
d) Una o diverses persones representants de cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya, fins a
un màxim de 20 representants.
e) Fins a un màxim de 20 persones representants de l'àmbit local: ajuntaments, diputacions, àrea
metropolitana i entitats associatives representatives de l'àmbit local.
f) Fins a un màxim de 20 persones representants del teixit associatiu ciutadà i del sector productiu, l'activitat
principal de les quals tingui incidència en l'àmbit de les ciutats i del territori.

—4 L'impuls del procés, la direcció tècnica dels treballs, així com la coordinació entre agents i administracions
implicades es realitzarà des de la Subdirecció General d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà, de la Direcció
General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, del Departament de Territori i Sostenibilitat, el qual vetllarà per
l'exercici de les funcions de l'Assemblea Urbana de Catalunya.

—5 Les funcions de l'Assemblea són: assessorar el Departament de Territori i Sostenibilitat en l'elaboració de
l'Agenda Urbana de Catalunya; constituir els grups de treball segons els àmbits temàtics proposats per la
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme; supervisar i validar els continguts desplegats pels grups
de treball; vetllar per la coherència dels continguts amb els objectius de desenvolupament urbà sostenible
fixats a la Declaració de Quito sobre Ciutats i Assentaments Humans Sostenibles per a Tothom, i validar la
proposta final de l'Agenda Urbana de Catalunya amb caràcter previ a la seva aprovació pel Govern.

—6 El funcionament de l'Assemblea Urbana de Catalunya es regeix per la normativa aplicable als òrgans
col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

—7 Els grups de treball de l'Assemblea Urbana de Catalunya estaran configurats per experts acreditats en
funció de la seva incidència o implicació en cadascuna de les àrees temàtiques que desenvolupin.
La designació dels experts es realitzarà de forma tripartida entre els tres nivells d'actors de l'Assemblea Urbana
de Catalunya (Generalitat de Catalunya, administracions locals i ciutadania), amb un màxim de 12 membres
per cada Grup de Treball, a raó de 4 membres per nivell.
Els grups de treball han d'analitzar, coordinar i desplegar els àmbits temàtics proposats per la Direcció General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme, per concretar les propostes, els objectius i les fites que integrin l'Agenda
Urbana de Catalunya, subjectes a la validació, si s'escau, de l'Assemblea Urbana de Catalunya.

—8 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 d'abril de 2017
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Joan Vidal de Ciurana
Secretari del Govern

(17.094.135)
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