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Declaració per un Pacte Nacional per a la Renovació Urbana

CONTEXT 

Els habitatges, els edificis, els barris i les ciutats són els espais on transcorre la 
major part de la vida de les persones. Aquests espais, independentment de la seva 
naturalesa, tenen un efecte directe en molts àmbits del desenvolupament humà, 
social i medi ambiental. 

En aquest sentit, el dret a la ciutat, a l'habitatge, la millora de la qualitat de vida de 
les persones, el benestar, la salut i l’emergència climàtica són alguns dels reptes 
que, com a societat, hem d'afrontar a través dels nostres entorns construïts.  

Així mateix, l'increment de població urbana mundial i els models de convivència 
territorial conviden a reconsiderar qüestions sobre les quals el model de 
creixement i de desenvolupament urbà tenen un paper rellevant per tal de 
garantir la qualitat de vida de les persones. Les dades demogràfiques alerten que 
Catalunya, com la majoria de territoris del món, també està sotmesa a aquest 
moviment poblacional.  

En paral·lel, i de conformitat amb els Acords de París sobre el canvi climàtic del 12 
de desembre de 2015, es necessari més que mai actuar sobre les edificacions i el 
planejament, per tal de garantir el desenvolupament sostenible a les ciutats. Es 
planteja la necessitat de potenciar un canvi de model urbà i edificatori que 
contribueixi a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 
definits a la Conferència de Rio +20 i de l'Agenda Urbana formulada per Habitat 
III. 

El Govern de Catalunya ha expressat el compromís del nostre país en l'assoliment 
d'aquests objectius amb l’elaboració de l'Agenda urbana de Catalunya que 
esdevindrà un marc global, on un d’aquests objectius abordarà el repte de la 
renovació urbana. 

Altrament, l’1 d’agost de 2017, el Govern de la Generalitat va aprovar l’Acord del 
Govern per impulsar l'elaboració del Pacte Nacional per a la Renovació Urbana 
de Catalunya, amb la voluntat de concretar i traslladar en accions els aspectes 
relacionats amb la transformació urbana que preveu l’Agenda urbana de 
Catalunya. 
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Declaració per un Pacte Nacional per a la Renovació Urbana

CONTEXT 

Per tots aquests motius, els organismes que formen part del Consell Estratègic: 

- Ajuntament de Barcelona 

- Associació de Promotors de Catalunya 

- Associació Catalana de Municipis 

- Associació de Micropobles de Catalunya 

- Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya 

- Col·legi d'Administradors de Finques 

- Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya 

- Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 

- Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 

- Col·legi de Camins, Canals i Ports de Catalunya 

- Departament de Cultura 

- Departament de Salut 

- Departament de Territori i Sostenibilitat 

- Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.  

- Federació de Municipis de Catalunya  

- Gremi de Constructors d'Obres 

- Institut Català de l'Energia 

- Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
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 Declaració per un Pacte Nacional per a la Renovació Urbana                                                                                                                       

 

ACORDEN: 

 

1. 
Impulsar l'elaboració del Pacte Nacional per a la Renovació Urbana de 
Catalunya com a instrument vinculat amb l'Agenda urbana de Catalunya, i 
alhora el marc de referència per elaborar les polítiques de renovació urbana a 
Catalunya, incloent-hi les relatives a la conservació i la millora del parc d'edificis 
i les relatives a la millora dels entorns urbans. 

2. 
Plantejar en el marc del Pacte actuacions per tal de: 

Garantir que la ciutadania pugui beneficiar-se dels efectes positius en el medi 
ambient i en la salut de les persones, tenint en compte els paràmetres 
d’impacte ambiental, d'ecoeficiència, de sostenibilitat i del cicle de vida dels 
edificis.  

Planificar les actuacions públiques dirigides cap a un entorn més sostenible 
lligat a la seva qualitat i a la salut i benestar de les persones. 

Potenciar i incentivar la rehabilitació energètica dels edificis per garantir la 
sostenibilitat dels edificis i la qualitat ambiental dels entorns urbans i 
l'accessibilitat i usabilitat per a les persones que hi viuen. 

Incorporar el vector de la innovació en l'arquitectura al servei de les persones 
per tal de completar els altres aspectes relacionats anteriorment. 

Establir les bases per al tractament integral de la renovació urbana des de les 
diferents vessants que hi poden incidir, com el manteniment i la rehabilitació i 
dels edificis i dels habitatges, l'eficiència energètica, la sostenibilitat, la 
mobilitat, les noves tecnologies, i la qualitat del medi ambient i dels entorns 
urbans en general. 

 

3. 
I finalment, iniciar els treballs per a l'elaboració del Pacte Nacional per a la 
Renovació Urbana de Catalunya i facilitar un document que serveixi de base 
per ser treballat en el marc dels treballs de redacció de l’Agenda urbana de 
Catalunya. 
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Declaració per un Pacte Nacional per a la Renovació Urbana

Subscriuen aquesta declaració els següents organismes: 

Ajuntament de Barcelona Associació de Promotors de Catalunya 

Associació Catalana de Municipis Associació de Micropobles de Catalunya 

Col·legi d'Enginyers Industrials de 

Catalunya Col·legi d'Administradors de Finques 

Consell de Col·legis  d'Enginyers 
Graduats i Enginyers Tècnics 
Industrials de Catalunya

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics 

i Enginyers d'Edificació de Barcelona 

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
Col·legi de Camins, Canals i Ports de 

Catalunya 
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Declaració per un Pacte Nacional per a la Renovació Urbana

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 15 de setembre de 2020 

Departament de Cultura Departament de Salut 

 Departament de Territori iSostenibilitat 
Departament de la Vicepresidència, 

 i d'Economia i Hisenda 

Federació de Municipis de Catalunya Gremi de Constructors d'Obres 

Institut Català de l'Energia 
Institut de Tecnologia de la Construcció 

de Catalunya 
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