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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC-Units SOBRE LES ACCIONS DEL 

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ AMB 

RELACIÓ A LA GESTIÓ DEL TERRITORI  (Tram. 302-00129/12)  

 

1. El Parlament de Catalunya lamenta la manca d’un projecte integral de país per 

part del Govern, amb accions i finançament concrets, per contrarestar la 

despoblació, empobriment i envelliment que pateixen moltes de les comarques 

rurals de Catalunya. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 63 en contra 

(JxCat i ERC) 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

2. Reclamar la implicació del conjunt del Govern en la lluita per aprofundir i 

accelerar les tasques de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament 

Rural per analitzar i fer propostes per fer front a la despoblació i potenciar el 

desenvolupament rural del conjunt del país, per evitar el retrocés econòmic i 

social de les zones menys poblades. 

ACCEPTADA Esmena 2 GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

 

3. Donar una resposta integral a les problemàtiques i reptes de les comarques 

rurals de Catalunya, amb una acció coordinada i conjunta de tots els 

Departaments de la Generalitat i del conjunt d'Administracions Públiques de 

Catalunya, de l'Estat i de la Unió Europea, en el marc de la Comissió 

Interdepartamental sobre Despoblament Rural. 

ACCEPTADA Esmena 3 GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

 

4. Convocar, en el termini de 3 mesos, la Comissió Interdepartamental sobre 

Despoblament Rural, amb la participació del conjunt de les d’Administracions 

Públiques, els grups d’Acció Local (GAL) i altres entitats que es considerin 

necessàries, per continuar amb l'anàlisi de la situació actual del món rural i 

impulsar una resposta conjunta per afrontar de manera transversal els reptes 

demogràfics i territorials actuals i de futur. 

TRANSACCIÓ 1 amb Esmena 4 GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

 

5. Presentar, en el termini de 3 mesos, un informe i un calendari d'accions 

concretes establertes en el marc de la Comissió Interdepartamental sobre 

Despoblament Rural amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament rural i la lluita 

contra la despoblació. Posteriorment la Comissió presentarà un Pla de 

Finançament  i de Mesures Legislatives per dur a terme el calendari d'accions 
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aprovat, que inclourà entre altres: 

TRANSACCIÓ  amb Esmena 5 GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

Aprovats: per unanimitat (131 vots a favor) 

a. Una bateria de mesures fiscals i financeres que facilitin l’activitat 

econòmica i qualitat de vida de les persones que viuen en zones amb risc 

de despoblació. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 63 en 

contra (JxCat i ERC) 

 

b. Mesures legislatives de suport a les zones rurals que tinguin en compte 

les conclusions que s'adoptin en sí de la Comissió Interdepartamental sobre 

Despoblament Rural. Estudiant la possibilitat d'impulsar decrets de suport 

als municipis rurals amb despoblació, una Llei del Món Rural o una Llei de 

l'Escola Rural, entre d'altres. , com també l'aprovació definitiva per part del 

Govern de la nova Llei de Muntanya durant el primer trimestre de 2020 i el 

desplegament de la Llei d'Espais Agraris. 

ACCEPTADA Esmena 6 GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

Aprovat: per unanimitat (131 vots a favor) 

 

6. Revisar i millorar la gestió forestal, i l’impuls de la silvicultura, a través del Pla 

General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024. Amb aquest objectiu, 

augmentar els recursos econòmics destinats des de la Generalitat i millorar la 

coordinació entre tots els propietaris i entitats implicades.  

Aprovat: 119 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC), 8 en contra 

(CatECP) i 4 abstencions (CUP) 

 

7. Presentar en el termini màxim d'un mes el conjunt d'actuacions i línies d'ajut 

econòmic liderades pel DARP previstes per donar suport als afectats pels incendis 

de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues, orientat a la recuperació de  la 

capacitat productiva: neteja de la superfície forestal cremada, restitució de les 

parcel·les de conreu, xarxes de regadiu i explotacions ramaderes. Tot coordinat a 

partir de dues oficines tècniques situades al territori afectat. 

ACCEPTADA Esmena 7 GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

 

8. Presentar, davant la comissió corresponent, els informes i actuacions del 

Govern que s’aprovin en aquesta moció. 

Aprovats: per unanimitat (131 vots a favor) 


