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PROPOSTES DE PUNTS PRIORITARIS PEL PAÍS RURAL ALS PARTITS POLÍTICS DE 
CATALUNYA. DESEMBRE DE 2020 

 
Catalunya pateix un gran desequilibri territorial. La major part dels seus habitants viuen a la 
ciutat de Barcelona i a la seva àrea metropolitana. El 71% de la població catalana viu en només 
59 ciutats i el nostre país té 948 municipis. D’aquests, 900 són rurals. El 95% de municipis de 
Catalunya, ho contempli o no l’administració territorial, són rurals. I per tant haurien de poder 
definir, projectar i executar les polítiques econòmiques, socials, culturals, rurals i de natura 
que considerin més oportunes, en col·laboració amb el Govern de Catalunya, però de forma 
autònoma. Els municipis rurals són necessaris per un futur més equilibrat del nostre país i, els 
seus habitants saben millor que ningú quines són les seves necessitats per poden articular la 
transformació necessària perquè l’entorn rural sigui un motor de país encara més potent del 
que ja és. El Moviment País Rural està integrat per representants de pobles, de ciutats i dels 
seus ciutadans i organitzacions arrelades al País rural.  
 
Per tant, ens proposem, en primer lloc, elaborar una Llei Marc que contempli totes les 
necessitats de govern i desenvolupament pel reequilibri territorial de Catalunya en forma 
d’Estatut del País Rural. 
 
Aquesta llei es desenvoluparà, com a objectiu principal, des de la nostra organització per tal de 
poder presentar-la al govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya, per ser aprovada. 
 
L’Estatut del País Rural ha de contemplar, entre altres qüestions, aspectes relacionats amb: 
 

1. La política general 
2. La governança 
3. L’economia 
4. El treball i l’ocupació 
5. Atencions socials 

5.1. La salut 
5.2. Les persones grans 
5.3. La cultura i la vida social 
5.4. L’educació 
5.5. La mobilitat 
5.6. Els serveis digitals 

6. El canvi climàtic 
7. L’ordenació territorial 

7.1. L’Urbanisme i paisatge 
7.2. L’Agricultura 
7.3. El turisme 
7.4. El medi natural 
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1. POLÍTICA GENERAL 

Cal enfortir la consideració i els recursos dels territoris rurals. Aquest apartat és determinant i 
el principi per poder canviar l’actual deriva del País Rural cap a la seva desaparició. 

 Al nostre país és necessari definir l’espai rural des del punt de vista d’espai físic que 
engloba totes les activitats comunes i necessàries per poder fer-hi qualsevol activitat 
econòmica, social o cultural.  

 Defensar davant de l’Estat Espanyol i les institucions Europees, el compromís polític i de 
finançament a favor del desenvolupament rural. 

 Posicionar-se davant Europa i junt amb les regions a favor de territorialització dels fons 
Europeus per tal que els puguem administrar les regions -en el nostre cas el Govern de la 
Generalitat- sense interferències de l’Estat. 

 Valorar i adoptar mesures per internalitzar  les externalitats positives dels serveis 
ambientals que genera el País Rural en favor dels espais metropolitans i grans ciutats. 

 Reduir l’excessiva reglamentació i burocratització que afecta actualment la vida en general 
al País Rural. Adaptar les normes que afecten a les comunitats rurals. 

 
2. GOVERNANÇA  

Cal fer un gir important en el concepte de governança. S’ha d’acabar amb l’actual centralisme 
de la Generalitat, que sovint ha delegat les decisions als seus funcionaris, burocratitzant i 
despolititzant l’acció de govern fins aturar les activitats de les zones que ells anomenen no-
urbanitzables i als pobles de menys de 5.000 habitants. Aquest aspecte esdevé clau per 
assegurar l’èxit de les decisions i accions legals i econòmiques que s’acordin. S’ha de compartir 
la governança amb un 50% a favor dels municipis i els representants civils associats dels 
mateixos per fer polítiques que ens portin a:  

 Desenvolupar l’Agenda i l’Estatut País Rural com a objectiu principal. 

 Crear una Conferència d’Alcaldes del País Rural per reunir-se dos cops l’any i debatre 
l’estat del desenvolupament de les accions legals, econòmiques i polítiques acordades dins 
l’Estatut País Rural. 

 Regular dins de la Conferència d’Alcaldes la presència un cop l’any del President de la 
Generalitat i el seu govern, per passar comptes del desenvolupament de l’Estatut. 

 Reforçar els Consells d’Alcaldes de cada comarca per vetllar en el seu àmbit al 
compliment  de l’Agenda i Estatut 

 Crear un Consell de Consells d’Alcaldes per coordinar la cooperació territorial  necessària 
per tenir èxit en la totalitat del nostre País Rural. 

 Crear una Secretaria de País Rural dins del Departament de Presidència que controli totes 
les accions del Govern per tal de que no vagin en contra de l’Estatut País Rural. Important 
donar consciència a totes les Conselleries del seu compromís amb el desenvolupament del 
País Rural i l’equilibri territorial, evitant accions de cada una d’elles que vagin en contra de 
l’esperit de l’Estatut País Rural.  
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 Incloure estudis d’impacte territorial a les iniciatives legislatives del Parlament i a les 
actuacions de govern. 

 Simplificar la relació i els convenis o contractes entre administració Generalitat, Estat i 
Governs Locals. Amb l’esperit de recuperar el 50% de la governança per part dels 
Ajuntaments i entitats-associacions  de particulars, és important simplificar totes les 
relacions entre les administracions Locals, les de l’Estat Espanyol i la Generalitat posant 
confiança en el País Rural i fent eficaç el govern local en l’àmbit rural. 

 Fer des dels municipis contractes rurals fonamentats en projectes territorials sectorials. 

 Introduir en aquests darrers projectes components innovadors de desenvolupament rural 
amb la recuperació dels petits pobles, revertint el despoblament. 

 Les capitals de comarca juguen un important paper de coordinació i lideratge territorial i 
es important comptar amb elles, potenciant les seves relacions. 

 Potenciar el Consells Comarcals que comparteixin serveis tècnics interns. 

 
3. ECONOMIA 

És evident que qualsevol política general  ha d’anar acompanyada de la mà d’un finançament. 
Per això hem de procurar:  

 Crear un fons nacional de cohesió territorial per finançar les accions de l’Estatut i que cal 
nodrir de les aportacions públiques de les administracions europees, estatals i catalanes i 
del qual en serà beneficiari el món rural a través dels seus municipis o organitzacions 
supramunicipals que aquets decideixin. 

 Introduir exempcions fiscals en els impostos de societats, bens immobles i renda per a les 
activitats econòmiques i empresarials als municipis de menys de 5.000 habitants del País 
Rural.  

 Potenciar la creació i gestió financera de projectes europeus per a les zones rurals. Tenir 
en compte les especificitats de cada un dels territoris rurals en el desenvolupament i la 
necessitat d’aplicació de plans d’inversió. 

 Crear grups de projectes amb gent del País Rural i de l’administració de la Generalitat a 
favor del desenvolupament rural. 

 Recolzar el comerç, del tot necessari, per mantenir els pobles vius amb els seus habitants 
passejant i gaudint del seu entorn urbà. 

 Recolzar accions de promoció d’empreses, del comerç i del turisme rural amb campanyes 
divulgatives des de les comarques i sufragades pel fons País Rural. 

 Promoure un programa ambiciós de bio-economia posant en el centre al món rural i el 
medi natural. 

 Impulsar les millores en la fiscalitat forestal com a incentiu al compromís de millora i gestió 
del bosc: bonificació del 30% a les inversions en gestió forestal sostenible aplicable a l’IRPF 
i Impost de Societats,  
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4. TREBALL I OCUPACIÓ 

Estem acostumats però no resignats a veure com els nostres joves, cada cop més formats, han 
de marxar de les zones rurals per no tenir oportunitats de feina al nostre territori. Aquest és el 
començament de la fi del mon rural. Per això ens cal:  

 Un acord entre Generalitat, representants d’empreses i sindicats per fer campanyes de 
comunicació de les oportunitats de treball al món rural: de trobar feina, de fer teletreball, 
de fer formació professional i pràctiques a zones rurals i amb millor qualitat de vida. 

 Crear territoris experimentals a les zones rurals per assolir la plena ocupació i anar 
ampliant a altres espais un cop estudiats els seus resultats. Continuar fent espais test 
agraris que algunes organitzacions promouen conjuntament amb administracions.  

 Crear un servei de Joventut Rural que atengui els joves a partir dels 16 anys i identifiqui els 
que no tenen feina ni formació per orientar-los. 

 Crear un campus de projectes rurals amb components de “joventut” i un programa 
Erasmus Rural. Aprofundir en iniciatives com el projecte “Odisseu” per incentivar i facilitat 
el retorn i la inserció laboral dels joves a les zones rurals. 

 

5. LES NECESSITATS SOCIALS 

Totes les polítiques tenen sentit quan s’adrecen a les persones i a les seves necessitats. Per tal 
de promoure una vida plena i feliç, ens cal fer incís en les necessitats específiques que tenen 
els habitants del món rural en diferents àmbits.  

5.1.  La SALUT 

Cal preguntar-nos, com es preserva la qualitat, la universalitat, l’accessibilitat i l’equitat de la 
salut sense una atenció especial a les zones rurals? És un tema cabdal si volem mantenir i 
recuperar la població d’aquestes zones perquè la salut és un dels drets i dels béns més preuats 
del benestar dels ciutadans. 

 La xarxa d’atenció sanitària catalana amb participació de diverses institucions i sectors 
públic i privat és d’un gran valor i qualitat però l´actual model sanitari s´ha fet pivotar 
excessivament cap a les capitals més importants i l’àrea metropolitana i des d´aquí es 
determina el model a seguir pels municipis la resta del territori, sovint molt distants 
geogràficament i amb realitats molt diferents. 

 Cal descentralitzar el model sanitari, aplicant el principi de subsidiarietat. 

 En el món rural cal desplegar un model d´atenció sanitària i social centrat en el principi de 
proximitat. Els municipis han de poder ser promotors de polítiques de sanitat en el seu 
àmbit local, amb capacitat de decisió i influència en la reorganització dels serveis d´atenció 
a les persones del  seu territori,  intervenint en la governança conjunta amb altres nivells 
administratius. I amb el finançament corresponent.   
La legislació sanitària a nivell espanyol i català ja contempla i reconeix competències als 
municipis en quant a la seva participació en gestió de serveis de salut (Llei General de 
Sanitat, Llei de bases de règim local, Llei Ordenació Sanitaria de Catalunya).  No cal fer res 
més que desplegar-les i aplicar-les. 
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 En el cas de municipis molt petits s’ha de valorar la fórmula d´associació amb altres 
municipis veïns per a la millor sostenibilitat .  

 Definir les fórmules per a la coordinació, vinculació, interrelació entre els professionals i 
els municipis; tenint en compte que aquests professionals de la salut han de tenir un paper 
rellevant en la planificació, organització i execució a nivell de l´àmbit local on 
desenvolupen els seu serveis. 

 Fer un Acord Nacional de Salut al País Rural que contempli aquestes condicions 
especials  per tal que els seus habitants tinguin la mateixa qualitat de serveis de salut que 
els de les zones urbanes, evitant deserts mèdics-hospitalaris i amb avaluacions anuals que 
permetin identificar les mancances. 

 Connectar els Centres d’Atenció Primària (CAP’s) amb els hospitals de referència i serveis 
compartits entre proveïdors . 

 Recuperar la proximitat en l’atenció mèdica, perduda pel tancament de molts CAPs les 
nits, els caps de setmana i festius. S’han de mantenir els CAPs rurals i consultoris locals, 
oberts durant la setmana. Cada vegada pateixen més retallades en l´oferta d´atenció 
sanitària. La situació actual és que molts petits i mitjans municipis han vist com els 
serveis  s´han anat retallant. Les hores i dies que poden disposar de metge, infermera, i 
altres professionals sanitaris així com la proximitat, eficàcia, l’accessibilitat, l´equitat  i la 
continuïtat, han disminuït molt.  

 Incorporar personal sanitari en pràctiques a les zones rurals. No es tracta de substituir 
personal professional sinó de formar especialment a un personal que també es vulgui 
instal·lar al mon rural.  

 Desenvolupar plataformes telemàtiques al País Rural per l’atenció sanitària, farmacèutica i 
geriàtrica. 

 Finançament addicional pels serveis d’emergència a les zones amb falta de personal 
sanitari. 

 
5.2. LA GENT GRAN 

Es tracta d’una de les fraccions d’edat més importants dels nostres pobles; segurament, la que 
més ha contribuït a la societat del benestar que vivim ara:  volem la major dignitat i qualitat de 
vida per ells. 
 
 Afavorir l´envelliment actiu i poder mantenir al màxim l´autonomia personal. Potenciar les 

habilitats de les persones mitjançant activitats adequades a les seves necessitats i 
preferències. 

 Agilitzar el desplegament de la Llei de la dependència. 

 Promoure el dret a decidir de les persones grans i afavorir el sentiment de pertinença a la 
societat. 

 Recolzament als ajuntaments petits per poder atendre a les propostes que fa el col·lectiu 
de gent gran i fer polítiques actives en aquest tema, com les que detallem a continuació. 

 Ajudes per restar el màxim de temps al domicili habitual, per mitjà  de cuidadors, 
assistents i professionals. Sovint tenen autonomia i capacitat però només els cal ajuda per 
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a activitats concretes de la vida diària (compra, neteja, encàrrecs,...), que als petits pobles 
és més difícil de fer. També suport per “residencialitzar” el domicili. 

 Promoció de les llars compartides, creació de cooperatives, residències d´apartaments  i 
de petits habitatges individuals, adaptats amb espais comuns, serveis comuns i que cada 
persona contracti els serveis que li calguin. Envellir a casa el màxim de temps possible ha 
de ser un objectiu prioritari. 

 Promoure espais socials perquè la gent no es quedi sola a casa i facilitar el seu accés i 
desplaçament. 

 Incrementar el número de places públiques i concertades a residències. Agilitzar el sistema 
de llistes d´espera a places de residència. 

 Facilitar-los suport i formació per a adaptar-se a l´ús creixent de les tecnologies digitals en 
la seva relació amb l´administració o entitats bancàries. 

 Defensa dels drets que tenen en l´àmbit jurídic, mercantil i patrimonial. 

 Proximitat en l´accés o facilitats en el transport als serveis sanitaris i socials. 

 Revaloritzar i promoure als pobles les professions necessàries per a l’atenció de gent gran. 
Sovint el major problema per a l’autonomia d’una persona gran és no trobar a ningú al  
poble que li pugui prestar els serveis remunerats que sol·licita. 

 Desenvolupar un servei cívic per a combatre l’aïllament de la gent gran i discapacitada a 
zones rurals. 

 
5.3. LA CULTURA I LA VIDA SOCIAL 

En aquest apartat recuperem la necessitat d’utilitzar el lideratge de les capitals de comarca per 
poder portar la Cultura al País Rural. 

En aquest àmbit és important que la població que resideix en entorns rurals disposin de les 
mateixes oportunitats que les persones que viuen en àmbits urbans.  

 Assignar fons econòmics pel desenvolupament cultural i associatiu cultural del món rural. 

 Foment de convenis entre el Departament de Cultura de la Generalitat, les organitzacions 
culturals rurals i els seus ajuntaments. 

 Introduir components de política cultural en els contractes rurals. 

 Garantir l’accés a la cultura a menys de 30 minuts de distància. 

 Construcció de locals socials de trobada i relació a zones rurals. 

 Recolzar l’existència  i establiment de cafeteries, bars i restaurants i espais d’oci als pobles 
rurals que no en tinguin. 

 Enfortir la protecció del patrimoni cultural (art romànic, paisatges rural,...) com element 
afavoridor del coneixement de la identitat del país i, a la vegada, com a recurs econòmic.  
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5.4. L’EDUCACIÓ.  

Un poble sense escola tendeix a la seva desaparició. Tots en arrelem en els espais on hem 
viscut els primers anys de la nostra vida, on hem teixit relacions i ens hem desenvolupat 
socialment. És a partir d’aquesta premissa que ens cal una escola rural potent i de qualitat fet 
que és a la base d’un futur de qualitat per a la vida rural.  Per això ens hem de proposar: 

 No deixar tancar cap Escola Rural. A partir d’un número mínim d’alumnes al que s’arribi a 
una escola, s’han d’activar mesures socials, laborals, etc. per tal de mantenir l’escola.  

 Garantir una escola d’educació infantil i primària (3-12 anys) i un Llar d’Infants (0-3 anys) a 
menys de 20 minuts. Crear, també, Instituts rurals (12 a 16 anys).  

 Redefinir les condicions i les necessitats de l’Escola Rural, de manera que no sigui només 
una escola subsidiària, sinó una escola de Qualitat. Per això, cal innovar i tenir molt en 
compte l’estudi de les aules d’edats múltiples. Desenvolupar bones pràctiques d’atenció a 
la diversitat d’alumnes i afavorir aprenentatges centrats en l’observació i l’experimentació. 

 Introduir projectes educatius propis, adequats a la realitat del món rural i introduir-los en 
els acords derivats de l’Estatut País Rural. 

 Recolzar els joves estudiants rurals prioritzant la mentoria i la tutoria. 

 Crear un Campus Escola Rural, assegurant l’accés dels alumnes a la xarxa d’internet i 
l’accés a l’educació utilitzant les tecnologies de la informació i de la comunicació. Afavorir 
el treball en xarxa.  

 Crear beques específiques pels estudiants rurals, a partir dels 16 anys i acabar amb el 
sobre-cost escandalós que suposa la formació per raó del desplaçament i l’allotjament dels 
joves rurals respecte als metropolitans. Cal una política de beques de transport escolar i de 
menjadors escolars. Cal renovar els criteris d’adjudicació de les beques, que contempli un 
sistema més just en consonància al País Rural.  

 Potenciar l’estima del patrimoni natural, social i cultural des de l’escola rural partint de la 
base que només s’estima allò que es coneix.  

 L’escola rural s’ha de convertir en un eix de convivència entre alumnes, famílies i mestres i, 
en definitiva, ha de ser un punt de trobada per a una educació col·laborativa.  

 Potenciar, clarament, en el món rural l’educació al llarg de la vida. L’escola ha de ser un 
punt de trobada, no només pels infants, sinó un espai de desenvolupament i formació 
permanent pels adults. Han de poder existir “Projectes educatius de poble”, com 
existeixen els de “Ciutat”.  

 
5.5. LA MOBILITAT  

Avui, la mobilitat és imprescindible poder-se connectar amb facilitat i amb el mínim de temps 
possible entre els territoris, pobles i ciutats. Sinó, un país es desequilibra inexorablement. Es 
imprescindible que el País Rural tingui una bona connectivitat interna, amb la metròpoli i amb 
el món. Avui, per avui, aquest fet explica bona part del desequilibri del nostre país.  

 Contemplem dins l’Estatut País Rural  un Pla de mobilitat que s’ha de complir dins els cinc 
anys posteriors a la seva aprovació. El pla ha d’incloure la mobilitat ha de contemplar tant 
l’anàlisi i previsió d’actuacions en les principals vies de transport (per carretera, les línies 
ferroviàries, i el transport aeri), com els avenços a nivell social i tecnològic a implementar 
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(car sharing, carreteres intel·ligents, etc.) i els compromisos a nivell internacional per 
liderar els objectius ens els àmbits de sostenibilitat i descarbonització dels transports 

 Dotar el Fons País Rural amb la partida econòmica necessària per executar el Pla de 
mobilitat que s’aprovi. 

 Incloure les línies ferroviàries dins del Pla de mobilitat i el transport aeri de lleugers. 

 Promoure el transport públic dins el País Rural amb igualtat de condicions, qualitat i ús que 
el de les ciutats i el de les anelles metropolitanes. 

 Obrir el transport escolar gratuït per a tots els habitant del País Rural. 

 Servei de portes obertes als transports escolars per accés a adults i col·lectius 
pel desplaçament als centres de treball, educació i altres. 

 Integració de tot Catalunya dins del Projecte de la T-Mobilitat amb tarifes 
ajustades a l'ús del servei així com descomptes socials. 

 Crear plataformes de mobilitat rurals que adaptin les necessitats de transport dels seus 
habitants a solucions viables i que cobreixin les seves expectatives. 

 Serveis de transport a la demanda eficients equipats amb infraestructures per 
facilitar la connectivitat de les zones rurals. 

 Plataformes de Servei de taxi mancomunat entre diferents municipis limítrofs 
que permetin els serveis de transport a l'anada i a la tornada 

 Aplicacions integradores per a persones amb minusvàlides tant alhora de fer la 
petició del servei com pel transport. 

 Fomentar la intermodalitat del transport. 

 Accés de la bicicleta i elements de micro mobilitat dins del bus 
 Connexió de les línies regulars de bus amb les estacions ferroviàries i aèries 

mitjançant serveis d'aportació a les línies troncals. 
 Reserva d'espai per les bicicletes a les carreteres mitjançant carrils bici o 

distàncies mínimes de 1,5 metres entre la carretera i la vorera/terreny/bosc... 
 Reducció de la velocitat a 30 kms/hora dins dels municipis 

 Foment de la implantació d’energies renovables, mesures per contribuir a la 
descarbonització del transport. 

 Anàlisi de mesures pel foment a la conducció autònoma i a la transformació de la xarxa 
viària en una xarxa intel·ligent. 

 
5.6. SERVEIS DIGITAL 

Actualment es pot visualitzar clarament les avantatges de viure al País Rural amb mes espai, 
temps i salut. Per això, diem que ara és el moment de que s’incorporin nou projectes al País 
Rural gràcies a les noves tecnologies que permetran activitats que estaven fins ara vetades, 
recuperant població i la incorporació de nous ingressos per noves activitats. Gran oportunitat 
doncs que no podem deixar passar. 
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La digitalització ha d’arribar a tots i cada un dels punts del nostre País per allunyats que 
estiguin i subvencionats per l’administració. Aquesta digitalització també l’ha de liderar el 
municipi ja que és qui millor coneix el seu terreny i no deixarà cap punt i casa interessada per 
connectar.  

 Fer efectiu el dret de banda ampla de molt alta velocitat al mateix preu, independentment 
del tipus d’accés i inclouen el satèl·lit. 

 Fer complir els acords de cobertura digital firmats pels operadors. 

 Experimentar en el País Rural i en punts aïllats  el 5G. 

 Dotar dins el Fons País Rural una partida específica per a la plena digitalització i el seu 
manteniment. 

 Incorporar un grup de treball d’específic per la digitalització del País Rural. 

 Desenvolupar un servei de recolzament als usuaris digitals del País Rural. 

 
6. CANVI CLIMÀTIC I ENERGIA 

L’afectació del canvi climàtic és molt més evident en els espais rurals que en els espais urbans 
on, sovint, la desvinculació amb l’entorn és important. Les projeccions climàtiques per 
Catalunya fan veure que l’entorn rural és un dels grans damnificats pels efectes del canvi 
climàtic amb impactes importants sobre els conreus, l’entorn natural, l’economia de les 
explotacions i per extensió, en el conjunt dels en els paisatges naturals i agraris.  

La transició a una societat sense combustibles fòssils i energia nuclear, basada en un model 
energètic descentralitzat, 100% renovable i que aprofiti els recursos propis en l’horitzó 2050, 
requereix d’un compromís de País que ha de tenir especialment en compte les zones rurals.  

En el País Rural moltes vegades són les energies renovables les que  millor poden solucionar 
les necessitats energètiques pels projectes que es vulguin realitzar. I quasi sempre és en 
aquest espai on es plantegen la majoria de projectes d’aquestes energies. Hem d’introduir 
també aquest capítol dins del Fons País Rural. 

La Transició Energètica requereix també d’un canvi des d’un model centralitzat de grans 
plantes de generació i unidireccional, cap a un model distribuït i en el que els fluxos energètics 
són bidireccionals. Aquests canvis en el món rural poden ser més factibles i ràpids amb xarxes 
de calor i energies renovables. 

Propostes a escometre per fer front a aquests reptes són: 

 Integrar les mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic a les polítiques sectorials 
facilitant plans i recursos per fer minimitzar l’impacte econòmic a les explotacions i al 
conjunt de territoris rurals, a la vegada que es potencien les activitats que contribueixen 
positivament a aquestes mesures. 

 Promoure i impulsar la bioenergia adaptant els objectius del Pla de l'Energia i Canvi 
Climàtic de Catalunya als nous objectius establerts per la UE per l’horitzó 2050 

 Promoure la realització i aprovació de projectes de transició energètica dins del País Rural i 
portar-ne la co-direcció per part dels municipis rurals. 

 Promoure la bio-economia i l’adaptació dels projectes econòmics a l’economia circular. 
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 Desenvolupar projectes locals de producció d’energies renovables en els municipis rurals 
vinculats a l’autoconsum, inspirat en les “comunitats locals de l’energia” promogudes per 
la Unió Europea. 

 Impulsar la creació d’un mercat voluntari de crèdits ambientals (segrest de carboni, millora 
de la biodiversitat, etc.) que compensi actuacions de caràcter forestal i la possibilitat de 
nodrir el Fons Forestal.  

 
7. L’ORDENACIÓ TERRITORIAL.  
 
7.1. URBANISME I HABITATGE 

Sabedors del projecte de llei en curs que ha de regular l’urbanisme del no urbanitzable, sota el 
nom de llei de territori, i per evitar que tiri endavant aquest projecte es proposem els punts 
següents: (desenvolupat en l’annex 5) 

Actualment, patim una clara falta d’eficàcia en la tramitació urbanística del municipis rurals 
per una excessiva complexitat administrativa, un centralisme excloent, figures de planejament 
inadequades i desconeixement del mon rural. Molts projectes de millora i modernització 
d’explotacions agràries són tombats a les comissions d’urbanisme perquè es volen fer en 
espais protegits, perquè no mantenen les distàncies mínimes a nuclis habitats o cursos d’aigua. 

Per aquest motiu, calen unes mesures com en els camps anteriors, que evitin el progressiu 
despoblament del mon rural. 

D’altra banda, recuperar la possibilitat de fer habitatges al municipis del País Rural es 
imprescindible si volem que hi torni a viure famílies. Avui és molt difícil ja que el sistema 
prioritza les zones urbanes de grans ciutats portant a la concentració de gent en aquestes i 
despoblant els petits i mitjos municipis del País Rural. 

 Fer una normativa específica per al país rural que contempli un nou urbanisme regit per 
conceptes rurals i governat pels seus habitants representats pels Ajuntaments, allunyada 
de paràmetres especulatius que afecten la convivència i distorsionen la realitat tradicional. 
Aquesta normativa ha de ser simple, adaptativa i breu. 

 Assegurar la gestió local en l’urbanisme estricte (entès com l’ordenació de l’espai 
edificable) com del conjunt de l’activitat en el mon rural. Tinguem en compte totes les 
limitacions que hi ha actualment en usos del sòl, activitats, segregació de finques, etc...Hi 
ha d’haver una normativa específica per les zones rurals, que reguli tots aquests àmbits. 

 Major representació del mon rural en les comissions territorials d’urbanisme i de tots 
aquells organismes que afectin l’Estatut País Rural. 

 Facilitats per recuperar les antigues masies repartides pel territori rural que formen part 
del nostre imaginari comú i del nostre projecte de país, sent part de la nostre identitat. 

 Préstecs per a construcció de primer habitatge a interès 0 en zones rurals. 

 Ajuts per a la renovació dels habitatges i conversió energètica renovable. 

 

 

 



 

 

- 11 - 
 

7.2. AGRICULTURA 

El sector primari és de vital importància dins del País Rural. Aquest únicament és possible al 
terreny rural i representa l’activitat principal per ordenar i fer viable la persistència dels espais 
agro-forestals i el que representen en quan a externalitats positives que regalem a la societat 
(biodiversitat, neteja del CO2 de l’aire –canvi climàtic -, regulació del cicles hidrològic i lluita 
contra l’erosió, aportació d’espais de lleure i terrenys per Parcs Naturals, etc...).     

També ens aporta els aliments i és importantíssim per assolir la sobirania alimentària. Aquesta 
any de pandèmia s’ha demostrat que el sector ha resistit, no s’ha aturat i  ha estat essencial 
per al subministra d’aliments a la població. 

El canvi climàtic i els focs forestals de 6ena generació ens porten a tractar de manera diferent 
el País Rural i les seves activitats tradicionals, posant l’atenció en la recuperació d’aquestes i de 
la població necessària per a fer-les possible. En aquest cas doncs, crearem llocs de treball tant 
necessaris com hem vist abans. 

 Incrementar l’autoestima del sector primari i el seu reconeixement. Posar-lo en valor. 

 Recolzament especial a les explotacions agro-forestals familiars de proximitat dins de la 
PAC. 

 Crear plusvàlues municipals pels terrenys agraris que es transformin a urbans, per aplicar 
aquests diners a donar serveis a les explotacions familiars agro-forestals i les indústries de 
primera transformació. 

 Crear un registre municipal de terres agràries a protegir pel seu Ajuntament seguint 
l’esperit de la Llei 3/2019 d’espais agraris (Annex 1). 

 Promocionar associacions que construeixin projectes agraris (xarxes de col·laboració 
mútua, vivers d’empreses agràries, estructures per facilitar accés a les terres agrícoles, 
estructures de suport i formació de projectes, plataformes de finançament, tutories, etc.) i 
de comercialització (Menja’t l’Alt Urgell, Alt Teu Gust, aliments del Pallars, PROECO Alt 
Urgell i Cerdanya, Agroalimentària Cerdanya...). 

 Integrar les qüestions agràries dins els projectes territorials. 

 Potenciar la experimentació i innovació en el mon agrari, en col·laboració el Centre de 
Ciencia i Tecnològia Forestal de Catalunya i l’Institut d’Investigació i Tecnologia 
Agroalimentària.  Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), Escoles Agràries, etc. 

 Ampliar i adaptar les ofertes de formació específiques pels treballador i empresaris agro-
forestals segons les necessitats de cada moment, tot reduint l’actual i excessiva 
reglamentació. 

 Màxim suport i assessorament als joves que s’incorporin a l’empresa agrària, en la línia 
que fa el DARP (línia d’ajut de primera instal·lació de joves, itinerari formatiu a les escoles 
agràries amb tutor personalitzat) i donant un acompanyament /seguiment d’aquests joves 
els primers anys. 

 Simplificar els tràmits administratius, facilitar que els propis empresaris agraris pugui fer 
les gestions sense l’obligatorietat d’haver de recórrer a entitats externes. Caldria 
replantejar el model d'administració agrària a nivell de territori partint dels principis de 
simplificació admiinistrativa, finestreta única, flexibilitat i atenció al productor, potenciant 
la xarxa d’oficines comarcals i el suport tècnic qualificat, com l’antic Servei d’Extensió 
Agrària. 
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 Simplificar els tràmits administratius, facilitar que els propis empresaris agraris pugui fer 
les gestions sense l’obligatorietat d’haver de recórrer a entitats externes i mantenir 
l’administració propera al ciutadà rural amb la xarxa d’oficines comarcals. 

 Descentralitzar al màxim els serveis de les administracions centrals per fer el més curts 
possible els canals de comunicació. Si volem un territori rural viu, professionalitzat i 
innovador, l’administració ha de ser la primera que hi ha de crear i fixar places qualificades 
en aquest territori. 

 Fiscalitat específica per al món rural, sigui quina sigui l’activitat econòmica desenvolupada, 
però és clar que els costos són molt diferents. 

 Promoure decididament el consum de productes de proximitat. Recolzar plataformes 
digitals per reduir els circuïts alimentaris. Ja s’està treballant des de diferents àmbits i 
entitats, però s’ha de facilitar la distribució i ser capaços de marcar un “preu just” per al 
productor. 

 Reforçar la figura del “contracte global d’explotació”, com a instrument per a repensar les 
explotacions agropecuàries i forestals, com un acord de col·laboració productor-
administració. 

 Foment de les marques de qualitat i de la valorització dels productes com Indicació 
Geogràfica Protegida, Denominacions d’Origen, etc. 

 Estudiar en profunditat les modificacions provocades pel canvi climàtic, adaptar-se i 
aprofitar les noves oportunitats. 

 
7.3. EL TURISME 

El turisme és una de les principals potencialitats del País Rural. Un turisme que estigui centrat 
en paràmetres de perdurabilitat i de respecte pel medi natural  i cultural.  
 
 El turisme pot esdevenir una eina de sensibilització i d’educació envers la natura i envers el 

patrimoni mil·lenari del País Rural. Sempre hem dit que només s’estima allò que es coneix. 
Cal atraure als visitants perquè siguin ells mateixos qui donin valor a la vida rural. 

 El turisme pot esdevenir, a la vegada, un instrument econòmic pels pobles i per a les 
persones que habiten els entorns rurals. Cal, però, que els equipament turístics disposin de 
les condicions necessàries per al seu ple desenvolupament com exemple l’accés a Internet, 
unes bones xarxes de comunicació, equipaments de salut garantits... 

 Cal estructurar una xarxa de Centres d’Interpretació rural i eco-museus que donin a 
conèixer les particularitats de les comarques i que esdevinguin centres dinamitzadors de la 
cultura i del patrimoni de les diverses zones del món rural. Aquesta xarxa ha de permetre 
integrar el sector serveis amb el sector primari, oferint llocs de treball i, molt sovint, 
oferint rendes complementàries a aquells que es dediquen a aquesta activitat. 

 Cal potenciar estudis que permetin l’elaboració de mapes i rutes temàtiques que permetin 
resseguir el patrimoni cultural i l’estima per la naturalesa. La diversitat del paisatge català 
(pla-muntanya, boscos-conreus, mar-muntanya,...) són contrapunts que cal posar en valor.  

 Les activitats relacionades amb el turisme han de néixer i ser conduïts dels propis 
habitants de cada territori de manera que les activitats turístiques quedin integrades en el 
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dia a dia dels pobles. En aquest sentit, prenen relleu les cases de turisme rural que no han 
de ser només hotels sinó espais que permetin conèixer i donar valor al territori.  

 Cal crear la necessitat que els turistes trobin, en el món rural, un espai on valgui la pena 
invertir en el temps lliure perquè el contacte amb la natura, el coneixement de la vida 
rural, el sentit del temps,...són un valor afegit que aporten benestar, tranquil·litat i 
harmonia. Cal anar creant la necessitat de voler conèixer el món rural.  

 Ja tenim experiències valuoses del turisme rural ben fet. Cal fer xarxa entre Cases Rurals i 
establiments, escoltar-ne les necessitats i detectar noves oportunitats.  

 Tot aquest impuls del turisme s’ha de poder realitzar, com diem en l’inici d’aquest apartat, 
sota paràmetres de perdurabilitat  que evitin l’impacte negatiu sobre el medi ambient com 
pot ser la massificació, per exemple.  

 El turisme pot esdevenir una eina de sensibilització i d’educació envers la natura i envers el 
patrimoni mil·lenari del País Rural. 

 El turisme ha d’esdevenir, a la vegada un instrument econòmic pels pobles i per a les 
persones que habiten els entorns rurals. 

 

7.4. MEDI NATURAL 

El medi natural de Catalunya és increïblement extens, ric i valuós. No ha parat de créixer els 
darrers dos segles com a conseqüència de l’abandonament de població del medi rural i de la 
revolució industrial amb l’ús massificat de combustibles fòssils. Però també s’ha desenvolupat i 
millorat gràcies a la cura i respecte de la gent del País Rural. 

El canvi obligat d’una economia basada en materials i combustibles fòssils cap a una 
bioeconomia deixa el nostre medi natural, com a peça clau per a un salt cap a la sostenibilitat i 
el progrés de Catalunya. I a l’hora, permet a les zones rurals generar una imprescindible 
activitat socioeconòmica. 

La biodiversitat tampoc ha parat de créixer en els nostres boscos les darreres dècades; es 
tracta d’una gran riquesa i es imprescindible vigilar i treballar per la seva conservació i millora. 
És abundosa al País Rural (a les urbes va ser aniquilada) i és per tant responsabilitat de la seva 
gent la salvaguarda. Reclamem doncs, des del País Rural la responsabilitat i la presa de 
decisions junt amb altres actors del mon conservacionista i científic, encaminades a la millora i 
preservació dels ecosistemes agro-forestals i naturals. 

Moltes de les mesures plantejades a continuació tenen molt a veure amb el dèficit crònic de 
recursos  econòmics que ha tingut Catalunya des de la transferència de competències de medi 
natural de l’Estat, com a la deriva de competències que s’ha anat succeint. 

 Gran Conselleria d’Equilibri Territorial, Desenvolupament Rural i Alimentació 
(desenvolupat a l’annex 2).  
Qualsevol política en el medi natural ha d’assegurar el benestar i progrés de la població del 
País Rural; sinó és així, caurà pels seu propi pes, generarà fortíssimes tensions i no tindrà 
sentit: conservació i gestió del medi natural han d’anar de la ma de desenvolupament 
rural. 

 Creació d’una Agencia de Boscos unint el Centre de la Propietat Forestal, Forestal 
Catalana, SA i una part de la Subdirecció de Boscos. Funcionament per contracte programa 
(annex 3).  
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La fragmentació d’unes estructures administratives, que d’origen ja són febles, no té cap 
sentit o justificació. Catalunya mereix una estructura que pugui abordar amb ambició la 
gestió i millora de més de la meitat del seu territori i preservar-la de la greu amenaça dels 
grans incendis i del canvi climàtic. 

 Si es desenvolupa l’Agencia de la Natura és imprescindible donar el major protagonisme de 
la governança al territori. Funcionament per contracte programa. 

 Fer dependre les dues agencies d’una Secretaria dintre de la conselleria esmentada. 
Aquesta Secretaria també seria la responsable d’activitats cinegètiques i de pesca fluvial.  

 Planificació general forestal del país: aprovació del Pla General de Política Forestal  de 
Catalunya, dels Plans d’Ordenació dels Recursos Forestals per vegueries i impuls dels 
instruments d’ordenació forestal per propietats o agrupacions de propietats 

 Reformes de governança dels espais naturals de protecció especial (parcs) per retornar el 
poder de decisió al territori (millora de la representativitat als consells rectors, creació de 
Permanents del Consells per dirigir els espais, selecció de Directors de Parcs per part del 
Consell Rector). 

 Programa ambiciós de prevenció d’incendis forestals per a preparar-nos pels grans 
incendis forestals que previsiblement tindrem els propers anys. S’ha de fer en coordinació 
amb els serveis d’extinció. A l’Agencia de Boscos esmentada hi ha d’haver una 
representació d’aquests serveis d’extinció. 

 Programa ambiciós de bio-economia posant en el centre al mon rural i el medi natural. 

 Crear el FONS FORESTAL previst ja en la Llei Forestal de Catalunya per donar estabilitat i 
dotar de capacitat econòmica i d’autonomia al Centre de la Propietat Forestal.  

 Treballar conjuntament amb el sector la distribució i prioritats de fons europeus (PDR) per 
trobar l’equilibri entre els recursos i els objectius de la política forestal.  

 Impulsar altres sistemes de Pagament per Serveis Ambientals com les mesures silvo-
ambientals contingudes en el PDR aprovat per la UE i que no s’han implementat a 
Catalunya.  

 Integrar dins els contractes rurals i els instruments d’ordenació forestal, la biodiversitat i la 
seva gestió. Crear dins del Fons País Rural una partida per vigilar, estudiar i innovar en 
temes de biodiversitat, junt amb els departaments i instituts universitaris de la matèria. 

 Regular l’accés al medi natural per garantir l’equilibri entre l’ús social, la conservació i 
millora del territori i les activitats agràries i forestals. ( Annex 4). 

 Aprovació de Decret per a la realització d’aprofitaments  forestals no fustaners al medi 
natural.   
No tenir regulat l’aprofitament lúdic o professional de bolets, pinyons, bruc, galzeran, 
boixerola, etc. provoca un espoli impune i continu de la propietat. Totes les comunitats 
autònomes del nord de l’Estat, menys Catalunya, ja disposen d’un marc legal per a que 
propietaris i ajuntaments puguin regular amb seguretat jurídica aquests temes. 

 Increment de la gestió dels recursos cinegètics i substitució de la desfasada llei de caça. Les 
activitats ramaderes i les necessitats del territori rural han de prevaldre sobre les visions 
conservacionistes i urbanes. 
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ANNEX  1 

ACCÉS A LA TERRA 
 
En aquests moments és el gran drama per a molts joves i no tant joves que volen engegar 
projectes econòmics associats a un ús de la terra, ja sigui dins el sector primari o fins i tot en 
altres sectors econòmics (paradoxalment hi ha molt territori rural sense terreny industrial 
catalogat). Hi ha un “blindatge” a l’accés de la terra que s’ha de treballar per revertir l’actual 
situació.  

La llei 3/2019 de 17 de juny  d’espais agraris és un primer pas per intentar treballar en aquest 
tema.  Al final del seu preàmbul diu: “ Aquesta llei té com a objectiu ordenar la gestió dels 
espais agraris a Catalunya i dissenyar els mecanismes necessaris per a donar seguretat jurídica 
als titulars de les explotacions agràries. A més, té caràcter de normativa específica en 
actuacions urbanístiques dutes a terme en els espais agraris i també pretén regular 
mecanismes per a posar en producció parcel·les agrícoles i ramaderes en desús”. El capítol VII 
d’aquesta llei  parla dels  Instruments per a la recuperació i la preservació de la capacitat 
productiva dels espais agraris en desús amb la creació d’un Registre de parcel·les agrícoles i 
ramaderes en desús. S’ha de mirar d’acabar de desplegar aquesta llei en els seus diferents 
àmbits competencials.  

Ara mateix, i gràcies a aquesta llei, des del DARP s’estan condicionant alguns dels macro 
projectes previstos d’energies renovables al territori català i on l’òrgan substantiu d’aquests 
expedients és paradoxalment el Departament de Territori que sí que ja ha blindat els espais 
protegits per a que no es puguin desenvolupar aquest tipus de projectes però deixa “carta 
blanca” per a la resta del territori rural. És un tema a parlar-ne tranquil·lament perquè sota 
l’empara de les energies renovables, s’estan plantejant projectes d’energies renovables en 
comarques molt rurals i que condicionen els usos de sòl per a finalitats agrícoles/ramaderes, 
especulen amb el sòl i són difícilment justificables des d’un punt de vista de creació de llocs de 
treball i sostenibilitat donat que l’energia generada no es consumeix on hi ha les plantes de 
producció i els projectes són liderats i gestionats per empreses no implantades a la comarca. 
Un exemple que ara estem tenint és al Pallars jussà.  

 
ANNEX  2 
 
UNIFICAR LES COMPETÈNCIES DE LES POLÍTIQUES FORESTAL I DE CONSERVACIÓ DEL MEDI 
NATURAL  
 
L’encaix competencial de les polítiques forestal i de conservació de la natura ha estat des de 
lluny un tema de debat i discussió.  

L’experiència des de la segregació de la subdirecció genera del biodiversitat del DARP al 2015, 
no ha millorat l’eficàcia i la eficiència a nivell d’administració. Tot el contrari. S’han fet encara 
més evidents les dificultats de coordinació, la manca d’una visió compartida sobre aspectes 
claus pel territori i un sense fi de conflictes que perjudiquen als administrats.  

Per altre costat, cal tenir en compte la importància de polítiques com les de desenvolupament 
rural en polítiques com la forestal i de conservació de la biodiversitat. Per tot plegat, 
considerem que la unificació de competències en aquests dos àmbits de treball és quelcom 
urgent i necessari  

i que tant per la seva implantació a nivell de territori, com pel nexe entre àmbits tant propers 
com el suport i recolzament al sector agrari, el desenvolupament rural i la millora i conservació 
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del territori; hauria de ser el Departament d’Agricultura el titular de les competències en 
matèria de biodiversitat. 

 
ANNEX 3 
 
SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA: CONVERTIR EL CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL EN 
L’ADMINISTRACIÓ ÚNICA DEL BOSC  
 
El pes d’una administració excessivament feixuga, el caràcter transversal de la política forestal i 
la importància de millorar la governança a nivell de sector, fa també del tot necessari superar 
les duplicitats enquistades ja en l’administració forestal.  

Disposar d’una única administració pel bosc sembla que és quelcom obvi doncs els objectius i 
les eines pel desenvolupament de la política forestal haurien de ser les mateixes pel bosc 
públic (de titularitat municipal) que pel bosc privat. En conseqüència demanem Convertir el 
Centre de la Propietat Forestal (CPF) en l’Agència del bosc de Catalunya incorporant al mateix 
tots els boscos de titularitat privada (quelcom que ja preveu la mateixa llei del CPF), com els 
boscos de titularitat municipal. Quelcom coherent amb el que ja s’ha fet en altres àmbits com 
l’aigua, el residus i la biodiversitat. 

 
ANNEX  4 
 
REGULAR L’ACCÉS AL MEDI NATURAL PER GARANTIR L’EQUILIBRI ENTRE L’ÚS SOCIAL, LA 
CONSERVACIÓ I MILLORA DEL TERRITORI I LES ACTIVIATS AGRÀRIES I FORESTALS  
Normativa sobre l’accés motoritzat i no motoritzat al medi natural està àmpliament superada 
pels canvis socio-econòmics esdevinguts des de ½ de segle passat  

Molta de la normativa encara correspon a la pròpia d’una societat rural (codi civil, drets de 
pas, usucapió, ...)  

La tercirarització del medi natural ha portat a un canvi d’usos i costums que, en la major part 
dels països del nostre entorn, ha comportat una regulació del dret d’accés. 

Cal treballar amb els principals afectats (propietaris públics i privats), per construir un consens 
que ens permeti implementar eines i normativa que faci possible i efectiva aquesta regulació.  

Per norma general, a la UE la regulació de forma majoritària és fa en positiu (senyalant per on 
es pot accedir) i no en negatiu com passa a Catalunya amb la Llei d’accés motoritzat (que 
senyalitza per on no es pot passar). 

Ja fa més de 10 anys que el mandat de millorar la regulació de l’accés motoritzat i la 
reivindicació sobre la necessitat de regular l’accés en sentit ampli, està sobre la taula. 

A la normativa d’àmbit català, cal sumar-li nombrosa normativa: d’àmbit local, ordenances 
vinculades a plans especials, normes i directrius específiques per activitats culturals, lúdiques i 
fisicoesportives.  

Problemàtiques com els grans incendis forestals, la pressió per regularitzar curses organitzades 
tant a motor, com no motoritzades i la sobre freqüentació, han portat a canvis importants 
però insuficients per la limitació temporal i/o geogràfica dels mateixos. 
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ANNEX 5 
 
ARGUMENTARI CONTRA LA LLEI DE TERRITORI TAL COM ACTUALMENT ESTÀ FORMULAT 
L’AVANTPROJECTE 
 
Primer.- Mancances de l’avantprojecte de la llei 

1.1.- La llei de territori hauria de ser clara declarant que la conservació de les masses forestals 
passa precisament per la gestió dels boscos d’acord a la seva legislació específica.   

1.2.- Cal incloure la Planificació i la Gestió Forestal Sostenible en les directrius generals per a la 
planificació dels espais forestals o, en matèria de paisatge, com es descriuen en l’article 30. 

1.3.- Pel que fa a l’obligació de conservació establerta en l’article 47, cal preveure i explicitar 
clarament la implicació i la corresponsabilització de l’administració pública, en la mesura que 
aquesta és qui gestiona els valors col·lectius que limiten el dret a la propietat singular del 
propietari/a forestals. 

1.4.- El mateix article diu textualment: 

Article 47. Deures de les persones propietàries 

1. Les persones propietàries de terrenys en els espais oberts tenen el deure de destinar-los als 
usos compatibles amb les lleis i el planejament d’ordenació del territori i estan obligats a 
costejar i, si escau, executar: 

… 
a) Les actuacions necessàries per a conservar els terrenys i la seva massa vegetal en 

les condicions legalment exigibles. 

Determinació que pot portar a situacions il·lògiques i d’indefensió sempre que no es 
clarifiqui clarament quina ha de ser l’administració responsable de fixar els criteris de 
conservació dels terrenys. Responsabilitat que, pel marc competencial vigent, és clar que ha 
de recaure en el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

Segon.- Sobre la imposició d’un greuge comparatiu i d’una expropiació encoberta als titulars 
de infraestructures en el medi rural 

L’article 47, que determina els Deures de les persones propietàries, indica clarament que els 
propietaris estan obligats a costejar i, si s’escau, executar: 

b) Les infraestructures necessàries per a disposar dels serveis que requereixi l’ús a què es 
destinin, que han de tenir en compte la utilització preferent d’energies renovables autòctones. 
Quan aquestes infraestructures hagin de formar part del domini públic, també estan obligats a 
cedir-les a l’Administració competent juntament amb el sòl corresponent. 

Punt que es proposa eliminar doncs a totes llums sembla injustificat i desproporcionat doncs: 

 En molts casos (subministrament de serveis bàsics a nuclis habitats) suposa un greuge 
comparatiu davant edificacions destinades a un ús residencial, de serveis i/o industrial 
en un entorn urbà. Casos en els que, per norma general, la confluència d’un gran 
nombre d’usuaris comporta un repartiment de costos i, alhora, es facilita l’obtenció 
d’economies d’escala. 
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 En el cas d’infraestructures que hagin de formar part del domini públic, cal concretar i 
definir prèviament en quins supòsits es preveu que sigui així i cal preveure preveu 
l’obligatorietat de declarar prèviament l’interès públic de dites infraestructures,  

 Finalment, cal preveure el tràmit d’expropiació establert en la normativa legal 
aplicable a l’hora de procedir amb l’apropiació tant de les instal·lacions com del 
terrenys en els que s’ubiquen. 

Tercer.- Sobre les restriccions de l’Avantprojecte de Llei a la necessitat de promoure la 
dinamització i la diversificació econòmica de les zones rurals 

 Hom pot entendre i fins i tot compartir en part, que pel que fa a la regulació dels 
habitatges de nova implantació en espais oberts, es continuï establint que aquests 
únicament seran admissibles quan estiguin associats directament i justificada a una 
explotació rústica (art. 46.2 i 50.1).  

 Allò que ens preocupa és que no es deixi compatibilitzar aquesta activitat d’habitatge 
amb altres activitats que no malmeten els valors mediambientals, i que amb les noves 
tecnologies son perfectament incorporables a les edificacions: parlem d’activitats 
econòmiques que vagin mes enllà de l’ús turístic (art. 50.2), i que per tant es puguin 
realitzar de manera complementària activitats artesanals, professionals liberals, 
pedagògiques del lleure, o perquè no, de desenvolupament de noves tecnologies 
(perquè el cònjuge o el fill d’un propietari forestal, no pot instal·lar en la masia on viu 
el seu taller o el seu despatx?). 

 Cal tenir en compte que són nombroses les disposicions legals (LEY 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural) i les directrius i programes 
d’àmbit europeu, estatal i regional (FEADER per exemple) que contemplen entre les 
seves prioritats el manteniment i l’ampliació de la base econòmica del medi rural. Per 
fer-ho cal lògicament preservar les activitats tradicionals i també cal potenciar i 
recolzar la incorporació i desenvolupament de noves activitats compatibles  amb la 
preservació del medi i amb el desenvolupament sostenible. 

 En conseqüència es proposa modificar l’article 50.2 de la manera que segueix. Text 
actual: 

 Article 50. Habitatges … Les edificacions implantades i destinades legalment a l’ús 
d’habitatge en els espais oberts es poden reutilitzar per a destinar-les a l’activitat de 
turisme rural o d’habitatge amb activitat econòmica d’ús turístic: 

 Text que es proposa: 

 Article 50. Habitatges … Les edificacions implantades i destinades legalment a l’ús 
d’habitatge en els espais oberts es poden reutilitzar per a destinar-les a l’activitat de 
turisme rural, d’habitatge amb activitat econòmica d’ús turístic o qualsevol altra 
activitat compatible amb el desenvolupament sostenible i equilibrat del seu entorn. 

Quart.- Sobre la proposta d’imposar un nou tribut i/o cost del 5% sobre inversions 
vinculades al canvi d’ús de terrenys i/o edificacions 

 Apareix també com a novetat una prestació patrimonial (art. 58) que els propietaris 
del sòl hauran de pagar quan realitzin algunes d’aquestes obres de rehabilitació o nova 
implantació, o bé per edificar nous volums separats d’una edificació rural de 
recuperació incentivada per destinar-los a l’ús de turisme rural o hoteler, que 
consistirà en el 5% del cost d’execució de les obres autoritzades.  
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 És d’entendre que aquesta quantitat serà afegida als impostos i taxes administratives 
que actualment ja es liquiden per part de l’Administració, en la tramitació de la 
llicència urbanística.   

 A reserva d’un estudi més acurat i específic, entenem que aquesta nova imposició 
suposa una duplicitat respecte un impost ja existent, l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO), el fet imposable del qual és la realització de 
qualsevol construcció, instal·lació o obra dins del terme municipal, per a la qual 
s’exigeixi obtenir la llicència d’obres o urbanística, i l’expedició d’aquesta 
correspongui a l’ajuntament. És per això que sol·licitem la seva eliminació. 

 Per tant, malgrat que la llei qualifiqui aquesta prestació com a ingrés no tributari, és 
evident que s’està gravant per part d’una altre administració que no és l’ajuntament, 
el mateix fet imposable, i que aquesta duplicitat conculca la doctrina constitucional 
que impedeix la doble tributació sobre un mateix fet imposable.  

 El projecte de llei ho qualifica de prestació patrimonial i afirma que no es tracta d’un 
tribut; però l’art. 2.1. de la llei general tributària defineix com a tributs els ingressos 
públics que consisteixen en prestacions pecuniàries exigides per una Administració 
pública com a conseqüència de la realització del supòsit de fet a què la llei vincula el 
deure de contribuir, amb la fi primordial d'obtenir els ingressos necessaris per al 
sosteniment de les despeses públiques. 

 Els tributs, a més de ser mitjans per obtenir els recursos necessaris per al sosteniment 
de les despeses públiques, poden servir com a instruments de la política econòmica 
general i atendre la realització dels principis i fins continguts en la Constitució. 

 Per tant, una prestació econòmica que es destina a finançar polítiques públiques de 
protecció de legalitat urbanística, que aquest avantprojecte pretén regular,  és 
clarament un ingrés tributari. 

 I en la mesura en que ho és, ha d’observar l’art. 2.1 de la Llei general tributària quan 
afirma que els tributs que busquen fins no fiscals, per ser tributs i per sostenir les 
despeses públiques, han de respectar els principis de l'art. 31.1 de la Constitució.  

 En aquest sentit, el principi de no confiscació recollit en l'article 31.1 de la 
Constitució suposa que els ingressos tributaris contribueixen a finançar la despesa 
pública, de forma equitativa i progressiva sense que hi hagi excessos per part dels 
poders públics a l'hora de detreure de les economies privades els ingressos tributaris. 

 I és evidentment un excés el que als propietaris d’alguns sòls, i a diferència dels altres, 
se’ls pretengui cobrar dos tributs per un mateix fet imposable. 

Cinquè.- Sobre el perjudici injustificat que suposa la imprescriptibilitat de les infraccions en 
espais oberts 

 Per acabar, l’avantprojecte de la llei estableix que no prescriuran les infraccions que es 
cometin en els espais oberts ( i no només en els espais especialment protegits, com 
fins ara), pel que l’acció de restauració no tindrà termini de prescripció, i 
l’Administració podrà actuar en qualsevol moment (art. 247.2).  

 La prescripció determina que el transcurs d'un període determinat de temps extingeix 
la possibilitat de declarar, exigir o reprimir un il·lícit o violació de l'ordenament jurídic. 
El seu fonament es troba, com clarament ha assenyalat copiosa jurisprudència, en la 
seguretat jurídica, i implica un límit a l'exercici de ius puniendi. Així, la Llei confereix a 
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l'Administració la potestat sancionadora, però al mateix temps imposa que s'exerceixi 
aquesta potestat en un determinat termini, finalitzat el qual l'il·lícit o la violació de 
l'ordenament jurídic queda impune i la sanció imposada inexigible. 

 Com ha indicat la doctrina, únicament es pot parlar de prescripció de la infracció en 
sentit figurat, perquè aquesta no s'extingeix, sinó que ho fa la responsabilitat de 
l'administrat per la falta comesa, al costat de l'acció de l'Administració per perseguir-
la. 

 Es tracta d'una limitació a l'exercici tardà del ius puniendi, que té un doble fonament: 
des de la perspectiva de l'administrat, a la seguretat jurídica, la cosa exigeix que 
l'amenaça de sanció tingui un terme final; i, des de la perspectiva de l'Administració, 
en la eficàcia de la seva actuació, que li exigeix dedicar la seva atenció a les infraccions 
actuals i no tant a les passades, per optimitzar els seus recursos. 

 La prescripció en l'àmbit sancionador es dóna per la constatació objectiva del termini, i 
no té com a fonament una suposada voluntat de l'Administració de no sancionar, ni 
tampoc busca castigar la seva inacció. Per això es comença a comptar des el moment 
mateix en què es va cometre la infracció, i no des que aquesta és coneguda per 
l'Administració o des que pot ser sancionada. 

 Evidentment, aquesta càrrega o obligació de l'Administració d'exercir la seva potestat 
sancionadora en un lapse temporal determinat, genera de forma correlativa el dret 
subjectiu de l'infractor o sancionat a no ser, respectivament, sancionat o complidor de 
la sanció. 

 Negar el dret a la prescripció, és negar el dret a la seguretat jurídica dels propietaris de 
finques en els espais oberts – actualment, quasi un 94% del territori-, a diferència del 
que ocórrer respecte les altres classe de sòl.  

 Hom podia arribar a entendre que, com fins ara passava, s’hagués establert la 
imprescriptibilitat de les infraccions comeses en espais especialment protegits, per la 
seva especial naturalesa,  però fer-ho extensiu ara a la totalitat dels espais oberts en 
general, suposa conculcar un dret bàsic dels administrats, pel que entenem que 
aquesta previsió legislativa infringiria el dret a la prescripció establert a l’art. 30 de la 
Llei 40/20015, d’1 d’octubre,  de règim jurídic del sector públic, que té caràcter de 
legislació bàsica. 

Sisè.- Model de llei 

 Caldria una llei de territori de veritat. La llei de territori replica la metodologia de les 
precedents legislacions urbanístiques i no contempla ni regula els usos  d’aquests sòls, 
ni el tractament i protecció dels espais naturals protegits que hi 
convergeixen.  Considerem que seria més oportú deixar de tractar com s’ha fet 
històricament el sòl no urbanitzable com a residual del sòl urbà o urbanitzable, i 
seccionar la legislació d’acord amb les dues situacions bàsiques en la que es troba el 
sòl: una legislació urbanística específica per al sòl urbà o urbanitzat; i una legislació 
especifica que reguli el  sòl rural o no urbanitzat o espais oberts. 

 Aquesta darrera llei hauria d’integrar tots els aspectes que hi fan referència, tant la 
seva preservació (paisatge, espais naturals, biodiversitat i patrimoni natural), com la 
regulació dels seus usos  i aprofitaments de qualsevol mena (urbanístics, agrícoles, 
ramaders, forestals, miners, ..).  

                                     ----------------------------------------------------------------------------- 


