
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER UN TERRITORI 

COHESIONAT, EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 

 

En la XX assemblea de l’ACM, celebrada a Sant Celoni, es va aprovar una proposta 

de resolució en previsió de la tramitació i aprovació e la Llei de Territori de 

Catalunya, com a nou cos normatiu estructural, de caràcter estratègic i amb vocació 

de permanència. En aquests moments encara no ha començat la tramitació 

parlamentària d’un projecte de llei que creiem necessari i que ha de ser inspirador 

d’altres textos normatius que afecten al nostre territori. Ens cal un nou marc jurídic, 

que entengui el territori com a matèria d’interès general que garanteixi l’ús sostenible 

del sol i alhora s’adapti a la nostra realitat territorial. 

Tanmateix, aquest plantejament respecte al territori, té molt a veure amb les 

necessàries mesures que des de l’àmbit local hem d’impulsar per fer front a  

l’emergència climàtica. Només des d’aquesta visió local i des de la plena implicació 

dels municipis i comarques en concretar les mesures per combatre l’emergència 

climàtica, passarem d’un plantejament teòric a accions que es puguin avaluar. 

Finalment, i també en plena correspondència amb la llei del territori i l’emergència 

climàtica, cal incorporar en els plans de mandat municipal mesures que afavoreixin 

la transició energètica. Des dels ens locals hem de contribuir a la sensibilització 

ciutadana i amb accions concretes afavorir que les energies renovables acabin 

essent les estructurals a mig termini, en compliment de l’acord climàtic de París. 

És per això, que la XXI assemblea, resol: 

 

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a tramitar i 

aprovar la Llei del Territori, com a eina fonamental per a fer un nou enfoc del 

planejament estratègic del nostre territori.  

 

SEGON.- Activar durant aquest 2019, com organització municipalista i amb la 

col·laboració del Govern, grups de treball territorials per aprofundir en el debat 

legislatiu de la Llei de Territori i enriquir-lo amb la visió plural de les diverses 

comarques del país.  

 

TERCER.- Fer una crida al món local perquè s’impliqui estratègicament, i també amb 

mesures concretes per fer front a l’emergència climàtica que pateix el nostre planeta. 

En aquest sentit, els municipis associats a l’ACM es comprometen a fer plans 



 

municipals de transició energètica que acabin contribuint a canviar l’actual sistema 

energètic per energies netes i  renovables. 

 

QUART.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als 

grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.  


