FÈLIX LARROSA PIQUÉ com portaveu de grup del PSC i AMADOR MARQUÉS
ATÉS com portaveu del grup d’Unitat d’Aran, a l’empara del què disposa l’art. 97.3
en relació al 91.4 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament
d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmeten a
la consideració del Ple de la Diputació la següent

MOCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L’ALT PIRINEU

El Pla Director Urbanístic de Revisió de Sòls no Sostenibles del Alt Pirineu
(PDUSNS) comporta la reducció en termes generals dels sòls aptes per a edificar
disponibles en la zona pirinenca, d'acord amb els respectius instruments de
planejament vigents en l'actualitat. La revisió que es realitza en els sòls aptes per a
edificar dóna com a resultat la desclassificació com a sòls aptes per a edificar en la
majoria dels casos, i la revisió dels àmbits o paràmetres de la resta. Aquesta revisió es
fa apel·lant el concepte de sostenibilitat.
En realitat, el PD estableix un nou marc territorial que abasta a tot l'àmbit de la zona
pirinenca, i aquesta revisió a la baixa dels sòls aptes per a edificar llastrarà el futur
econòmic i poblacional de tot el Pirineu. Ja, des d'aquest moment, considerem que el
conjunt del document, així com les conseqüències jurídic urbanístiques que es deriven,
són totalment perjudicials per a un correcte desenvolupament de l'àrea pirinenca amb
les seves dificultats i febleses. El model que es deriva no solucionarà cap d'aquests
problemes que pretén el PD, més aviat els agreujarà.
L'error fonamental d'aquest document és que es basa en avaluacions de necessitats
d'habitatge per a cobrir les necessitats dels actuals habitants, en canvi no s'analitzen
les necessitats futures de sòls en activitats econòmiques, incloses les necessitats per
a activitats hoteleres i assimilades.
El PD estableix com a criteri de sostenibilitat el desenvolupament dels nuclis, àrees
urbanes i àrees especialitzades. Precisament el PD el que fa és el contrari, la reducció
dels sòls aptes per a edificar, per tant, no queda sòl que permeti precisament aquesta
estratègia de desenvolupament dels nuclis. El model

d'assentaments poblacionals és prevaler els nuclis més importants, en canvi als nuclis
menors se'ls condemna a la nul·la o molt baixa possibilitat de creixement.
Segons les pròpies dades del PD totes les comarques de l'àmbit pirinenc han sofert
una reducció global de la població en termes significatius. Aquesta reducció
demogràfica comporta una segona derivada important, l'envelliment de la població.

En les zones de muntanya és freqüent que la població masculina sigui majoritària en
relació a la femenina, amb la consegüent conseqüència de la reducció de la taxa de
natalitat, com a fenomen associat a la menor població femenina.
En les previsions es projecció de la població amb horitzó 2026 només en el cas d'una
previsió optimista es produeix un increment de la població, i en els supòsits de baixa o
mesura projecció es produirà una reducció de la població. És a dir, que s'agreujarà la
feblesa demogràfica del territori. Agreujada en el sentit que majoritàriament
comportarà un envelliment de la població.
. El PD ha estat més rigorós en els canvis de classificació dels sòls planificats com a
ampliacions i complexió d'aquests nuclis petits, la qual cosa comporta una menor
viabilitat i deixant una expectativa de creixement poblacional o fins i tot el manteniment
de la població en termes de condicions mínimes d'habitabilitat d'acord amb els criteris
actuals.
El PD es basa en analitzar la necessitat de sòl residencial per a donar cabuda als
habitants del territori, sense tenir en compte els sòls residencials per a segones
residències lligades a una activitat de les estacions de muntanya, i les activitats
econòmiques i hoteleres que donen coherència a una economia viable i equilibrada.
En definitiva, és una visió parcial i distorsionada quant a la visió panoràmica del
problema. Perquè una comarca pugui remuntar poblacionalment és necessari no sols
solucionar el problema residencia de les persones, sinó les activitats que permet llocs
de treball, que al cap i a la fi consolida la població. Només la integració de les activitats
econòmiques noves amb activitats tradicionals permetrà el desenvolupament de la
zona pirinenca, sinó estarem davant en gran territori deshabitat mancat de vida.
L'activitat econòmica d'aquestes comarques ancestralment lligada al sector primari, i
dins d'aquest sector al monocultiu de la ramaderia, atès que els terrenys cultivables
són tots ells pastura, ha donat com a resultat l'envelliment i la despoblació, de manera
que aquesta activitat per si sola no és sostenible per a la població local. És per tant
necessari dedicar sòl al sector secundari Indústria, i al terciari Serveis com a únic
motor de fixació de la població i el seu rejoveniment.
La Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla Director d’ Estacions de Muntanya.
L'impacte econòmic d'aquesta activitat va més enllà de la pròpia estació i afecta el
conjunt de l'economia de les valls pirinenques. Lògicament afecta més directament a

l'activitat turística, però també afecta a la resta dels sectors econòmics a través de la
demanda indirecta.
El sector del turisme d'esquí representa un pressupost elevat en relació amb altres
activitats turístiques. Per tant, és un sector a potenciar. Cal tenir en compte que tant al
Pallars Jussà com en el Pallars Sobirà el turisme d'esquí és predominantment
d'estada, la qual cosa implica un major nivell de despesa per esquiador en el territori.
El sector del turisme d'esquí ha estat un element dinamitzador de la construcció no
sols de segones residències com en instal·lacions hoteleres, la qual cosa ha permès
en els anys anteriors a la crisi un alt nivell d'activitat que ha abastat a tota la zona
pirinenca.
Les comarques amb més activitat turística d'hivern ( Val d’Aran Pallars Sobirà i
Cerdanya) són les que han tingut un comportament millor d'activitat econòmica, amb
creixement absoluts en la població i rejoveniment de l'estructura demogràfica. És clar
que les comarques que han aconseguit una major diversificació econòmica i expansió
del sector serveis, associades a les pistes de esqui, són la que han millorat més en
els seus índexs de riquesa.
Es per tot això que presentem al Ple la següent
MOCIÓ
1er. Demanar al Govern de la Generalitat que aturi els treballs d’aprovació del Pla
Director Urbanístic de revisió dels sols no sostenibles de l’Alt Pirineu, d’acord amb les
directrius del Pla Territorial d’Alt Pirineu i Aran que son encara vigents
2on. Demanar al conseller de Política Territorial que generi un fòrum de debat al
territori al voltant d’aquest Pla
3er. Sol·licitar al govern de la Generalitat que s’arribi a fórmules de consens amb els
municipis respecte a aquest Pla
4art. Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat, als grups polítics del
Parlament de Catalunya i als consells comarcals de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça,
Cerdanya, Pallars Jussà i Pallars Sobirà
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