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Empreses col·laboradores:

Divendres 14 de juliol de 2017
Sala Auditori APCE

Inscripcions i Consultes

Inscripció

Introducció

Programa

L’Avantprojecte de Llei de Territori

09:00 - 09:30 Recepció i lliurament de la documentació

Divendres 14 de juliol de 2017
Sala Auditori APCE

09:30 - 09:45 Presentació de la sessió

L’Avantprojecte de Llei de territori té com a finalitat configurar un marc normatiu integral, coherent i estable en
matèria d’ordenació del territori, urbanisme, paisatge, i
urbanitzacions amb dèficit. Vol garantir la millora continuada de l’hàbitat urbà, el medi, la cohesió social i territorial, la sostenibilitat i la competitivitat.
La nova norma representa una reforma ambiciosa dels
objectius, dels procediments i dels instruments en matèria d’ordenació territorial, i vol facilitar una gestió adaptada
a un territori divers i a unes circumstàncies canviants, situant la sostenibilitat ambiental, social i econòmica com a
marc de la presa de decisions.
Els objectius principals d’aquesta llei són adaptar els instruments i la gestió a la diversitat del territori, així com poder programar el desenvolupament de les actuacions en
funció de les necessitats. Quant al model de desenvolupament urbà, prioritza la regeneració urbana per damunt
del creixement en extensió. Té també una clara voluntat 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 informació 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.

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
10:45 - 11:00 Col·loqui
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Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del programa Adobe Acrobat i Adobe Reader, de manera que si hi estan
interessats han de complimentar els camps del formulari, guardar el
document amb les dades que es demanen i fer click al botó “enviar”.
Si es troba amb algun problema per enviar el PDF omplert, si us plau,
descarreguin el PDF el seu ordinador i omplin-lo des del mateix. Per
a qualsevol dubte i/o aclariment: aula@apcecat.cat

Places limitades
L’APCE posa en el seu coneixement que les dades facilitades poden ser
incorporades als fitxers del seu sistema informàtic, subjectes a les normes
dictades per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(15/1999). Aquesta Llei confereix el dret de conèixer, cancel·lar o modificar
la informació que li afecti, si desitja fer ús d’aquest dret, enviï un escrit a
l’APCE, a apce@apcecat.cat

