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CERTIFIQUE que el Consell ha aprovat l'acord següent:
Acord de 18 d’octubre de 2019 del Consell, d’inici del procés d’elaboració de l’Agenda
Urbana Valenciana
«L'Assemblea General de les Nacions Unides aprova el 25 de setembre de 2015 la denominada
Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, i un dels seus principals objectius és la consecució
de ciutats i assentaments humans inclusius, segurs, resilients i sostenibles. Posteriorment, la mateixa
Assemblea va aprovar el 20 d'octubre de 2016 el document final de la Conferència de les Nacions
Unides sobre l'Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible (Hàbitat III), que té com a meta el
desplegament dels objectius de l'Agenda 2030 per al sistema urbà, incloent la Nova Agenda Urbana,
també coneguda com la Declaració de Quito sobre Ciutats i Assentaments Humans Sostenibles.
L'Agenda es fa ressò del gran increment de la població assentada en aglomeracions urbanes a
escala global, que s'ha convertit en un procés irreversible en el qual es preveu la duplicació de la
població urbana per a l'any 2050, on el seu pes pot arribar al 75 % del total de la població mundial;
sent aquest un procés que s'està produint en qualsevol àmbit geogràfic planetari, tant en països
desenvolupats com els de nou desenvolupament. Aquest procés de concentració de la població en
grans assentaments metropolitans té evidents avantatges des del punt de vista de les denominades
economies d'aglomeració i d'urbanització, i també de la concentració del talent que permeten les
grans masses crítiques de població i mercats de treball amplis. Està prou demostrat que les majors
oportunitats per a dur a terme un projecte vital, la innovació econòmica i els processos culturals i
socials troben el marc idoni per al seu desenvolupament a les ciutats, però també és cert que els
grans problemes ambientals i socials es troben cada vegada més relacionats amb aquest fet urbà: el
canvi climàtic, els problemes de l'accés a l'habitatge, la provisió de serveis bàsics, la sobirania
alimentària, la salut, la seguretat, l'educació, la desigualtat, entre altres, són grans reptes que les
ciutats han de resoldre per a garantir la seua sostenibilitat i resiliència, però no solament la de les
grans ciutats sinó també del conjunt planetari.
D'altra banda, i una vegada detectats aquests grans problemes urbans, la mateixa Declaració de
Quito insta els estats, regions i ciutats de tot el món a la consecució dels objectius de sostenibilitat
urbana siga quin siga la seua escala territorial, per això la Comunitat Valenciana recollint aquesta
proposta considera un objectiu prioritari de les seues polítiques territorials l'elaboració i aprovació
d'una Agenda Urbana valenciana orientada a la sostenibilitat urbana en les seues tres accepcions:
l'econòmica, l'ambiental i la social. En aquest sentit, cal recordar que la Comunitat Valenciana és un
dels territoris europeus amb major percentatge de població urbana, per damunt del 80 %, compta
amb un sistema urbà molt característic que, sense negar el fet metropolità cada vegada més
accentuat, es caracteritza pel manteniment d'unes ciutats mitjanes que compleixen un paper crucial
per a la prestació de béns i serveis al món rural i per a la millora de l'equilibri territorial. No obstant
això, és necessari remarcar que la frontera urbanorural no és nítida i existeixen realitats molt
complexes que requereixen tractaments adequats i que, a més, la ciutat és altament dependent del
territori en la qual s'insereix consumint els seus recursos i, en molts casos, externalitzant els seus
vectors de contaminació. En definitiva, tots aquests processos adquireixen unes característiques
singulars en la comunitat valenciana que requereixen l'elaboració d'una agenda pròpia.
Des del punt de vista econòmic, l'Agenda Urbana ha de posar l'accent a les ciutats com a centres
difusors de la innovació i l'atracció de talents, de l'aprofitament dels nous models econòmics i la
consecució gradual de la circularitat de l'economia urbana, trencant amb models productius
sostinguts en un consum excessiu de recursos del territori i la producció de residus i emissions.
També s'ha de preveure aquesta activitat econòmica basada en les tecnologies de la comunicació per
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a millorar l'equilibri territorial i la qualitat de vida a les ciutats i dels nuclis urbans de la resta del
territori valencià.
Des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental, les ciutats tenen el gran repte d'afrontar el canvi
climàtic a través de la implementació de polítiques que permeten potenciar els serveis ambientals de
la infraestructura verda urbana, la circularitat dels processos de metabolisme urbà, el model energètic
distribuït, la qualitat de l'aire i de l'aigua, la reducció de la contaminació o l'eficiència en l'ús dels
recursos, tot això recolzat en l'ús de les noves tecnologies i en la potenciació d'un model de ciutat
compacta basada en una densitat adequada, la combinació d'usos i l'utilització de solucions i
tecnologies basades en la naturalesa.
Des del punt de vista social, és prioritari garantir el dret a la ciutat per a tota la ciutadania a través de
polítiques inclusives, d'accés a l'habitatge i als béns i serveis de la societat del benestar. El creixent
procés d'urbanització mostra que la desigualtat espacial en les grans àrees metropolitanes està
proliferant fins a xifres no conegudes en la societat occidental. Fins i tot les ciutats més riques i
innovadores són les més desiguals. Enfront d'aquest procés, és necessari situar les persones en
primera línia de les polítiques urbanes, que hauran de ser integrals per a evitar unes fractures que
amenacen el paper modernitzador i les condicions de convivència que han caracteritzat sempre a les
ciutats.
En definitiva, es tracta de disposar d'un instrument útil, rigorós i participatiu que determine un full de
ruta, flexible però coherent, cap al futur de les nostres ciutats perquè aquestes aconseguisquen la
resiliència necessària per a adaptar-se als grans reptes de futur i poder garantir la seua sostenibilitat.
Aquesta Agenda Urbana, una vegada aprovada, ha d'inspirar el conjunt de polítiques urbanes en la
Comunitat Valenciana, bé a través de plans, projectes o canvis normatius que resulten necessaris per
a aconseguir els objectius que es proposen, i que han de ser independents dels cicles polítics i
econòmics. Per tant, aquest document ha de ser fruit d'un consens generalitzat a qualsevol escala, i
ha de reflectir les opinions i aportacions de tots els actors socials que tenen la ciutat com a àmbit de
les seues decisions.
L’Agenda troba encaix en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge
de la Comunitat Valenciana. No obstant això, pel caràcter participatiu i estratègic de les seues
propostes, aquest document s'insereix plenament en l'Estratègia Territorial de la Comunitat
Valenciana, la qual ja planteja objectius relacionats amb el sistema urbà valencià, el
desenvolupament sostenible de les àrees urbanes més rellevants de la Comunitat o els grans
principis d'ocupació racional de sòl dels diferents nuclis urbans del territori, prioritzant les actuacions
de reciclatge i regeneració urbana enfront del desenvolupament de nous sòls. També es poden citar
altres lleis, entre les quals destaca la Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l'habitatge de
la Comunitat Valenciana i altres normes sectorials que tenen el seu reflex espacial en el context urbà
valencià.
Per tot això, és la Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge de la
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat el departament de la Generalitat més
idoni per a l'elaboració i tramitació de l'Agenda Urbana Valenciana amb la colꞏlaboració dels diferents
departaments relacionats amb aquesta matèria que presenta una gran transversalitat. Entre aquests
cal destacar la Direcció General de Política Territorial i Paisatge, la Direcció General d'Urbanisme i la
Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana. D'altra banda, i una vegada aprovada pel
Consell, es tramitarà com una actualització de l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana
segons la directriu 8 de l’esmentada norma, i serà incorporada a aquest instrument, la qual cosa
facilitarà l'aplicació dels seus principis i criteris en el dia a dia dels plans, programes o projectes que
tinguen a les ciutats com a receptores de les seues propostes. Finalment, i per la gran
transcendència de les seues decisions, s'haurà de donar compte a les Corts i, si escau, obtindre la
ratificació parlamentària.
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En conseqüència, d’acord amb l’article 28.c) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat,
del Consell, i a proposta conjunta del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica, i del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, el Consell, amb la
deliberación prèvia, en la reunió de 18 d’octubre de 2019
ACORDA
Primer. Iniciar el procés d'elaboració i la tramitació de l'Agenda Urbana Valenciana, a partir dels
continguts inicials de l'Agenda Urbana Valenciana de l’Annex I, seguint el pla de participació pública
definit en l'Annex II.
Segon. Designar la Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge com a
departament encarregat de la coordinació i tramitació, que garantirà la colꞏlaboració entre els
diferentes òrgans de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i de la
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

ANNEX I
CONTINGUTS INICIALS DE L'AGENDA URBANA VALENCIANA
Per a l'elaboració de l'Agenda Urbana Valenciana es proposen sis grans blocs temàtics,
cadascun d'aquests inclou una sèrie de continguts que reflecteixen els grans problemes i
oportunitats en relació amb el futur de les ciutats de la Comunitat Valenciana. Aquests blocs i
continguts, que tenen tots un marcat component transversal, podran ser modificats com a resultat
del procés de participació pública, i són els següents:
Economia urbana
Dins d'aquest bloc temàtic els continguts fan referència, entre altres aspectes, als districtes
urbans d'innovació i atracció de talent, el turisme intelꞏligent i sostenible, les noves tecnologies i
els sectors disruptius, la creativitat i la indústria cultural, l'economia colꞏlaborativa i la
responsabilitat corporativa.
Territori i ciutat
Dins d'aquest bloc temàtic els continguts fan referència, entre altres aspectes, a una nova relació
entre els diferents sistemes d'assentaments urbans, l’impuls a les ciutats mitjanes i equilibri
territorial, a la connectivitat ecològica i territorial, als riscos naturals i induïts incloent el canvi
climàtic, i als models urbans i territorials sostenibles.
Governança urbana
Dins d'aquest bloc temàtic els continguts fan referència, entre altres aspectes, a la transició
digital i l'agilitació i simplificació administrativa, els governs en xarxa, els nous instruments
financers, a la participació ciutadana i la transparència administrativa.
Qualitat urbana i salut
Dins d'aquest bloc temàtic els continguts fan referència, entre altres aspectes, a la resiliència i el
metabolisme urbà, la sobirania alimentària, la qualitat de l'aire, de l'aigua i l'emissió de residus,
l'energia distribuïda i les xarxes intelꞏligents, les zones verdes i espais lliures i als ecosistemes
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urbans.
Dret a la ciutat i a l'habitatge
Dins d'aquest bloc temàtic els continguts, entre altres aspectes, fan referència a les polítiques
inclusives, la millora de barris, el tractament dels espais públics, la seguretat i la justícia social i la
igualtat de gènere.
Ciutat connectada
Dins d'aquest bloc temàtic els continguts, entre altres aspectes, fan referència al transport públic
sostenible, les ciutat intelꞏligents, la mobilitat com a servei, la logística urbana i la
descarbonització del transport.

ANNEX II
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA
Per a aconseguir la màxima legitimitat, l'Agenda Urbana Valenciana ha de sorgir de la major
participació i concertació social possible. És necessari generar autèntiques infraestructures de
confiança entre tots els actors econòmics i socials de la Comunitat Valenciana perquè l'Agenda
siga un procés cooperatiu i codissenyat des de la base. Només d'aquesta forma aquest
document, que ha d'orientar les polítiques urbanes dels pròxims anys en la Comunitat
Valenciana, aconseguirà plenament els seus objectius, i on la Generalitat i el conjunt d'actors
implicats a través de la confiança, la pedagogia i la innovació continuada han de convergir cap a
l'establiment d'un full de ruta per a afrontar els grans desafiaments globals que troben la seua
major concreció en les àrees urbanes. En aquest context descrit, es proposa de forma resumida
el procés de participació pública següent:
1. Presentació del procés d'elaboració de l'Agenda Urbana Valenciana
Acte amb intervencions dels màxims representants polítics de la Generalitat, presentació dels
objectius de l'Agenda Urbana Valenciana i amb la participació d'experts d'elevada rellevància
internacional.
2. Creació d'un òrgan de participació i representació política en el qual estiguen majoritàriament
representats la Generalitat i els municipis de la Comunitat Valenciana, i també un registre públic
d'adhesions a l'Agenda Urbana Valenciana
En aquest òrgan, al marge d'altres actors públics i privats, es procurarà una representació de les
diferents tipologies de municipis de la Comunitat Valenciana.
3. Jornades de participació per a cadascun dels blocs temàtics
Les jornades, que es podran organitzar en funció dels blocs temàtics, se celebraran en diferents
ciutats de la Comunitat Valenciana, i consistiran en panells d'experts, tallers presencials i
participació universal. Els resultats de la participació serviran de base per a la redacció de
l'Agenda Urbana Valenciana, i l'òrgan de participació validarà el document que se sotmeta a
participació pública.
4. Presentació pública de la proposta de l'Agenda Urbana Valenciana
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Jornada en la qual intervindran experts dels diferents blocs de continguts de l'Agenda Urbana
Valenciana.
5. Exposició pública de la proposta de l'Agenda Urbana Valenciana
El document s’exposarà en un termini no menor a dos mesos i en el qual es podran formular
suggeriments, propostes i alꞏlegacions.
6. Incorporació del procés de participació pública i redacció del document final que se sotmetrà a
l'aprovació del Consell
Prèviament a l'aprovació del Consell l'òrgan de participació validarà el document final.
7. Aprovació de l'Agenda Urbana Valenciana per mitjà d’un acord del Consell. Es donarà compte a les
Corts dels continguts i l'abast d'aquest.»

Perquè conste en l'expedient de
efectes, lliure aquest certificat.

referència

i

desplegue

els

seus

Firmado por Vicent Marzà i Ibáñez el
18/10/2019 15:34:28
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