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A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Galiano, portaveu, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla
mentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix l'article
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la
Interpel·lació al Govern sobre les accions del Departament d'Agricultura, Ra
maderia, Pesca i Alimentació amb relació a la gestió del territori (tram. 300001 57/12).

MOCIÓ

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.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a;
2. Reclamar la implicació del conjunt del Govern en la lluita contra la despobla
ció i el desenvolupament rural del conjunt del país, per evitar el retrocés eco
nòmic i social de les zones menys poblades.
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 Departa
ments de la Generalitat i del conjunt d'Administracions Públiques de Catalu
nya, de l'Estat i de la Unió Europea.
4. Convocar, en el termini de 3 mesos, una taula de treball entre les diferents
Administracions Públiques de Catalunya per analitzar la situació actual del món
rural i impulsar una resposta conjunta al reptes demogràfics i territorials actu
als i de futur.
5. Presentar, en el termini de 3 mesos, un informe i un calendari d'accions
concretes per impulsar el desenvolupament rural i la lluita contra la despobla-
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ció. Així com, un pla de finançament de les accions a implementar. Aquest in
forme i calendari d'accions han d'incloure, entre d'altres:
a. Una bateria de mesures fiscals i financeres que facilitin l'activitat eco
nòmica i qualitat de vida de les persones que viuen en zones amb risc
de despoblació.
b. Mesures legislatives de suport a les zones rurals. Estudiant la possibi
litat 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. També
l'aprovació definitiva de la nova Llei de Muntanya.
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.
7. Coordinar i impulsar línies d'ajuts econòmics a les persones i explotacions
agràries afectades pels incendis de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues.
8. Presentar, davant la comissió corresponent, els informes i actuacions del
Govern que s'aprovin en aquesta moció.
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Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019

¡ranados Haliano
Portaveu del CP PSC-Units
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