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L’Avantprojecte de Llei de territori té com a finalitat con-
figurar un marc normatiu integral, coherent i estable en 
matèria d’ordenació del territori, urbanisme, paisatge, i 
urbanitzacions amb dèficit. Vol garantir la millora conti-
nuada de l’hàbitat urbà, el medi, la cohesió social i territo-
rial, la sostenibilitat i la competitivitat.

La nova norma representa  una reforma ambiciosa dels 
objectius, dels procediments i dels instruments en matè-
ria d’ordenació territorial,  i  vol facilitar una gestió adaptada 
a un territori divers i a unes circumstàncies canviants, si-
tuant la sostenibilitat ambiental, social i econòmica com a 
marc de la presa de decisions.

els objectius principals d’aquesta llei  són adaptar els ins-
truments i la gestió a la diversitat del territori, així com po-
der programar el desenvolupament de les actuacions en 
funció de les necessitats. Quant al model de desenvolu-
pament urbà, prioritza la regeneració urbana per damunt 
del creixement en extensió. Té també una clara volun-
tat d’establir les bases per fer front als reptes en matèria 
d’accés a l’habitatge. Pretén també garantir l’eficiència i 
la competitivitat territorial a través de l’impuls de fórmules 
de governança supramunicipal. així mateix vol concretar 
en la pràctica de l’ordenació territorial i de l’urbanisme els 
principis derivats de la transparència, l’accés a la infor-
mació pública i el bon govern. La variable de paisatges 
és potenciada en aquesta llei de forma transversal en el 
conjunt d’instruments de planificació i s’integra la seva 
perspectiva tant en el sistema d’espais oberts com en els 
assentaments.
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09:00 - 09:30 Recepció i lliurament de la documentació

09:30 - 09:45 Presentació de la sessió

Sr. Lluís Marsà
president de l’apCe

09:45 - 10:45 L’Avantprojecte de Llei de territori

Sr. agustí Serra 
Director General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme. Generalitat de Catalunya
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