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1. L’Agenda Rural de Catalunya 

El món rural reivindica en el seu conjunt formar part de les decisions sobre desenvolupament territorial, 

econòmic i social com a peça fonamental que és per a la sostenibilitat del planeta. Per aquest motiu, 

treballem conjuntament per construir una Agenda Rural de Catalunya que segueixi l’estratègia de 

desenvolupament rural europea, i que, conjuntament amb l’Agenda Urbana 2030 esdevingui l’estratègia 

de desenvolupament territorial sostenible  sota el marc de l’Acord Nacional per l’Agenda 2030. És 

necessari, cabdal, situar en el centre del debat territorial i del desenvolupament sostenible a Catalunya i 

a Europa la importància social, cultural, mediambiental i econòmica que tenen els territoris rurals per les 

nostres societats. Ruralitat i Urbanitat són una simbiosi que beneficia les dues parts, i és necessari 

emprendre accions en comú des d’aquest prisma. La urbanitat necessita els recursos alimentaris, 

energètics, naturals, patrimonials i d’oci que només existiran i estaran a disposició si tenim un mon rural 

viu i actiu. I a la vegada, la ruralitat necessita el mercat, els serveis, el potencial humà i econòmic, els 

visitants i els potencials habitants que li pot oferir la urbanitat. És doncs, una qüestió de país que Catalunya 

tingui un món rural dinàmic, diversificat i poblat. I, alhora, una zona urbana moderna i activa de la qual 

tots els habitants del país puguin gaudir-ne. 

Amb l’objectiu de situar els territoris rurals al centre d'aquest debat, la Comissió Interdepartamental sobre 

Despoblament Rural, presidida pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, encomana 

l’elaboració de l’Agenda Rural de Catalunya, seguint el marc de referència europeu que marca la iniciativa 

del Parlament Europeu per redactar una Agenda Rural Europea que fomenti el desenvolupament 

socioeconòmic, el creixement i la diversificació econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i 

la cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes. Aquest encàrrec va configurar la comissió redactora 

de l’Agenda Rural de Catalunya, formada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor 

de Desenvolupament Sostenible (CADS) amb l'objectiu de coordinar el procés per tal que la participació 

fos el més àmplia possible i poder elaborar una proposta d’Agenda Rural de Catalunya.   

L'espai de debat i la participació de totes aquelles persones que hi han volgut dir la seva, han estat els 

protagonistes del procés. El resultat, aquest document ampli i divers, on s'analitzen els principals reptes 

del món rural i on s'identifiquen propostes i accions de resposta real i ràpida.  

Les diferents fases del procés com son la coordinació d'accions i entitats, les aportacions inicials, la 

participació temàtica i territorial, el canal participa i finalment el procés de redacció i de treball amb la 

Comissió Motora i la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, conclouen en tres 

documents que configuren l'Agenda Rural de Catalunya, el primer amb els temes proposats més 

importants, el segon, que recull la llista complerta de propostes i accions i el tercer, les accions 

prioritzades.  

Des de l’equip de redacció de l’Agenda Rural de Catalunya estem convençuts que amb una Agenda Rural 

compartida amb els actors implicats en el desenvolupament rural i sostenible aconseguirem situar el món 

rural al centre de l’acció política i l’interès social, cultura i econòmic. També, incidir en la priorització de  
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polítiques i accions per a la ruralitat en el marc del nou període de programació  dels fons europeus 

(FEDER, FEADER, FSE, entre altres). 
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2.1 El context socioeconòmic de les ruralitats a Catalunya 

No hi ha determinacions legals específiques, ni aproximacions tècniques particulars que facin una 

delimitació estricta de la ruralitat. La idea de ruralitat es concreta a partir de diferents indicadors entre 

els quals presenten un paper determinant les variables de densitat demogràfica i de magnitud 

poblacional. En el cas de Catalunya les apliquem a l’escala d’organització administrativa bàsica que és el 

municipi. Els gràfics 0.1 i 0.2 que trobem a continuació ens en permetem una primera aproximació del 

que pot representar aquesta ruralitat. 

Gràfics 0.1 i 0.2. Pes relatiu i creixement demogràfic segons la magnitud del municipi, 1960-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Censos de població i habitatge per als anys 1960, 1970, 1981, 1991 i 2001 i Padró municipal 

d’habitants per als anys 2007, 2013, 2019 i 2020, IDESCAT.  

 

Tot i que el gruix del despoblament a Catalunya es va donar a mitjans segle XX, i que la colmatació del 

municipi de Barcelona fa que el creixement s’hagi produït sobretot en municipis del seu entorn 

metropolità, trobem que el petits municipis urbans i semiurbans, d’entre 2.000 i 20.000 habitants són els 

que presenten una dinàmica positiva més important en les darreres dècades. Els municipis menys poblats 

continuen perdent pes específic en la població catalana i els municipis de menys de 500 habitants tot just 

suposen avui en dia l’1% de la població del país. 

Demogràficament, la macrocefàlia de Barcelona s’ha vist aturada en el darrer mig segle, en que la ciutat 

s’ha mantingut amb una població força estable (gràfics 0.1 i 0.2). El creixement residencial, però, ha estat 

inequívocament urbà, amb un creixement centrat en les ciutats petites i mitjanes. El municipis rurals 

mantingueren una dinàmica regressiva durant tot el segle XX, i només han mostrat una certa recuperació 

poblacional en les dues darreres dècades. 

Catalunya és un país densament poblat, però de forma molt desigual (mapes 0.1 i 0.2). L’àrea 

metropolitana de Barcelona i bona part de la primera línia de costa presenta densitat clarament urbanes, 

mentre que a la resta del país, tret de les capitals regionals, comarcals o subcomarcals, els municipis 
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presenten una volum de població i una densitat demogràfica baixos. Dos de cada tres municipis catalans 

tenen menys de 100 hab./km2), més de la meitat dels quals no arriben als 20 hab./km2. 

Mapa 0.1. Densitat demogràfica municipal i comarcal, 2020 

 

Font: Padró municipal d’habitants 2020, IDESCAT.  

 

 

 

Juntament amb la població, els llindars de densitat de població s’empren per delimitar municipis rurals i 

urbans. Si apliquem el llindar de l’OCDE, que considera urbans els municipis amb més de 150 habitants 
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per km2, trobem a Catalunya 271 municipis urbans (el 29% del total) que concentren més de 7 milions 

d’habitants, el 90% de la població catalana. La resta, 676 municipis rurals, amb poc més de 700.000 

habitants, no arriben al 10%.  

Mapa 2. Nombre d’habitants dels municipis segons intervals de magnitud, 2020  

 

Font: Padró municipal d’habitants 2020, IDESCAT.  

Al mapa 2 s’hi pot apreciar clarament la concentració de la població en la primera línia costanera, 

l’expansió del fet residencial en l’àrea metropolitana de Barcelona, al Camp de Tarragona i en menor 

mesura entorn de les ciutats de Girona i Lleida; així com la distribució força regular en el territori de petites 

capitalitats comarcals o subcomarcals, front una majoria de municipis rurals, on els municipis menys 

poblats es concentren en la zona prepirinenca i pirinenca, i en la zona de contacte de les demarcacions de 

Lleida i Tarragona. 

La distribució territorial dels municipis rurals, el que podríem anomenar la Catalunya buidada, es ben 

coneguda: la zona pirinenca i prepirinenca, especialment la vessant occidental, i les comarques de 

contacte entre la demarcació de Lleida i la de Tarragona, concentren bona part dels municipis rurals 

catalans, que tenen també representants en zones perifèriques de les comarques gironines i barcelonines 

(mapa 03). 



 

 

12 
 

PA

GE    

\* 

ME

RG

EF

OR

MA

T2 

12 

Mapa 3. Municipis a la cua de la dinàmica demogràfica i econòmica,2019 

 

Font: ALDOMÀ, I. i MÒDOL, J.R. (2021): Nous índexs de relleu generacional al món rural.  

En el mapa 3 es representen en funció de les dades del padró municipal d’habitants de 2019 els municipis 

amb diferenciació de color segons dimensió poblacional: verd per als municipis de menys de 500 habitants 

(Micropobles), blau pels que tenen entre 500 i 2.000 habitants, i vermell pels que superen els 2.000 

habitants. Els municipis que formen part del grup de 200 amb dinàmiques més regressives, en base a 

indicadors com el volum de població 2019, la presència de població jove, el creixement demogràfic 2013-

2019, el saldo migratori 2013-2019, el potencial de creixement 2019 i el creixement de llocs de treball 

2013-2019, figuren destacats en una trama puntejada. 

Alhora, la ruralitat s’articula entorn de centres regionals o comarcals que aglutinen els serveis i bona part 

de la dinàmica socioeconòmica dels territoris circumdants, que romanen en bona part com a territoris 

agraris sense diversificació econòmica i en moltes casos com a centres residencials de commuters que 

treballen en la ciutat propera. En la zona pirinenca aquest monocultiu econòmic es decanta cap a les 

activitats de servei centrades en l’activitat turística (mapa 4). 

Mapa 4. Tipologia socioeconòmica municipal, 2015 
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Font: ALDOMÀ, I. i ALTRES (2015): Atles de la Nova Ruralitat.  

Després de totes les adaptacions, continua havent-hi un puzle municipal important a les comarques nord-

orientals, on es confronten  municipis  petits  i  diferents  realitats  econòmiques  i  demogràfiques,  i  en  

menor  grau  també  a  les  comarques  del camp de Tarragona. Amb tot, les condicions de la ruralitat 

queden territorialment força ben establertes. Condicions de muntanya i aïllament determinen la ruralitat 

més profunda i tòpica, subjecta als problemes de l’abandonament i a la manca d’expectatives 

econòmiques. A les planes interiors apareix una tipologia de ruralitat també típica més agroindustrial i 

rica. Mentrestant, els serveis i la proximitat urbana donen origen a una ruralitat força lligada al fet 

residencial i que ha estat viva i dinàmica fins ara. Queden les capitals de la ruralitat, que són els seus focus 

principals de dinamització i a l’evolució de les quals s’uneix indefectiblement la trajectòria dels encontorns 

més rurals. 

2.2 Persones, benestar i repte demogràfic 

Una condició primera i indispensable per al desenvolupament de les àrees rurals és la satisfacció de les 

necessitats que la societat actual considera bàsiques. Reforçar la cohesió social i el benestar mitjançant la 

millora dels serveis necessaris pel ple desenvolupament de les persones, la igualtat d’oportunitats i el seu 
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acompanyament. Fet que té una especial vinculació amb la pèrdua poblacional d’algunes zones rurals 

catalanes i per tant amb el repte demogràfic. 

La ciutadania té dret a la igualtat de condicions i igualtat de drets en l’accés als serveis bàsics i no bàsics 

necessaris per tenir un mínim de qualitat de vida, independentment d’allà on es visqui. Per a les àrees 

rurals això significa que les administracions hauran de realitzar un esforç especial per a mantenir i 

actualitzar uns serveis que comporten uns sobrecostos relatius deguts a la menor massa demogràfica i 

l’allunyament d’aquestes àrees que mostren els mapes 1.1 i 1.2. En la major part dels casos una 

organització específica dels serveis adaptada a un medi rural caracteritzat per la baixa densitat 

demogràfica i la dispersió pot facilitar la prestació dels diferents serveis i reduir-ne els costos. 

Mapa 1.1. Municipis segons tipologia poblament. Disseminats i petits nuclis, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor 2020, INE.  

 

 

 

Mapa 1.2. Municipis segons tipologia poblament. Índex de concentració del poblament, 2020 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor 2020, INE.1  

La formació compresa en l’ensenyament obligatori, així com en la seva dimensió 360 i al llarg de la vida, i 

l’atenció sanitària representen concretament la satisfacció de necessitats bàsiques que s’han de proveir 

de manera universal i pròxima a les persones. Convé al respecte el manteniment de l’ensenyament infantil 

i primari en les petites poblacions rurals, amb una ràtio d’alumnes d’obertura adequada i la prestació 

d’especialitats amb sistemes adaptats com ara les Zones Escolars Rurals (ZER), que unifiquen diverses 

escoles dins un mateix projecte educatiu compartint recursos (professorat, etc.). I assegurar, al mateix 

temps, l’oferta d’ensenyament secundari, ensenyaments especials i altres ensenyaments específics a les 

                                                
1 El mapa posa en relleu, en un extrem, per als municipis pròxim al valor 1, aquells per als quals quasi la totalitat de la població 

empadronada viu al nucli de població. D’altra banda, a l’altre extrem, els valors més baixos, els pròxims a 0, són aquells en els quals 

la població es troba molt repartida sobre el territori municipal, generalment en disseminat, però algun cop també en una gran quantitat 

de petits nuclis de població. Els valors intermedis, per la seva banda, acostumen a combinar presència de dispersió en nuclis i/o 

alguns disseminats. L’indicador morfològic de concentració utilitzat s’obté del sumatori de la població al quadrat de cada entitat de 

població del municipi, dividit per la població al quadrat del conjunt del municipi, tot i afegint-hi el supòsit que la població en disseminat 

s’agrupa en conjunts de 10 habitants. Podeu consultar l’indicador a ESTEVE ALÒS, Albert. El Nomenclàtor com a font per a l’estudi 

territorial de la població a Catalunya. Aplicacions 1857-1998. Tesi doctoral UAB, p. 316 (febrer 2003).  
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viles i centres comarcals, tot garantint l’accés mitjançant transport públic i adaptat des dels diferents 

pobles i disseminats del territori (mapa 1.3 i gràfic 1.1). 

Mapa 1.3. Municipis amb escola i sense escola (infantil i primària), curs 2019-2020 

 

Font: Alumnes inscrits en infantil i primària per al curs 2019-2020, Departament d’Educació.  

Al mapa 1.3 i podem observar com dels 222 municipis sense escola, 138 dels municipis no arriben als 200 

habitants, 66 tenen entre 200 i 500 habitants, 13 en tenen entre 500 i 1.000 habitants, i només hi ha un 

municipi de més de 1.000 habitants (la Vall de Bianya). És evident que el despoblament afecta de forma 

decisiva aquest tipus de serveis, donat que 9 de cada 10 municipis de menys de 200 habitants no disposa 

d’escola.  

Gràfic 1.1. Alumnat per ensenyaments segons magnitud del municipi, 2019 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació, curs 2019-2020 i IDESCAT.2  

Igual que en l’ensenyament, la sanitat disposa d’una estructura d’atenció que s’ha anat adaptant a les 

àrees rurals i que convé de mantenir i millorar. El fet té tant a veure amb el manteniment i modernització 

dels consultoris locals, centres d’atenció primària i hospitals comarcals, com amb l’atenció generalista de 

proximitat, les consultes especialitzades regulars i una atenció preventiva particularment interessant per 

a les àrees més allunyades. Amb un incís especial en les persones majors d’edat que constitueixen una 

proporció destacada de la població de les àrees rurals, amb necessitats especials d’equipament i atenció 

sociosanitària (mapa 1.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 En el gràfic 1.1 s’aprecia com a major població municipal trobem més tipologies d’ensenyament, per la concentració dels 

equipaments a partir de l’educació secundària en nuclis d’una certa dimensió, que agrupen els estudiants dels municipis de l’entorn. 
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Mapa 1.4. Consultoris locals i centres d’atenció primària, 2020 

  

Font: Elaboració pròpia a partir del llistat d’Equipaments de Catalunya 

(https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Urbanisme-infraestructures/Equipaments-de-

Catalunya/8gmd-gz7i). 3 

L’àmbit sociosanitari ens aproxima al dels serveis socials en general, que és important de garantir per als 

habitants de les àrees rurals i que, al mateix temps, poden ésser prestats des de les àrees rurals per al 

conjunt de la població. No es pot deixar de banda la satisfacció de les necessitats culturals i d’oci que cal 

contemplar com un apartat fonamental per la fixació de les persones al territori i, particularment, per a 

l’atracció de nous residents imprescindibles per aturar el despoblament d’algunes àrees rurals. Al 

respecte, resulten tant importants els equipaments culturals bàsics com sales per actes, biblioteques o 

museus, com el suport d’institucions i activitats culturals col·lectives. Sense oblidar les activitats 

esportives, en les quals determinades àrees rurals ofereixen condicions específiques interessants per al 

conjunt de la població que ajuden també al seu desenvolupament econòmic. 

Els serveis bàsics a la ruralitat 

                                                
3 En l’anàlisi no s’han tingut en compte els equipaments sanitaris ubicats a Barcelona o municipis limítrofs, per poder apreciar millor 

la concentració territorial d’equipaments fora del centre de l’àmbit metropolità. 

 

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Urbanisme-infraestructures/Equipaments-de-Catalunya/8gmd-gz7i
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Urbanisme-infraestructures/Equipaments-de-Catalunya/8gmd-gz7i
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La satisfacció dels serveis bàsics esdevé una condició primordial per al manteniment de la població i el 

desenvolupament econòmic. Les característiques pròpies del poblament de les àrees rurals, amb pobles 

petits i masies no faciliten precisament la implantació dels serveis, tant de caràcter públic com privat, 

donada l’escassedat de la població i la seva dispersió.  

El fet que molts municipis es trobin sense la massa crítica suficient per fer factible, el manteniment o el 

nou establiment de serveis com ara una escola, un consultori mèdic, una farmàcia, un bar, alguna botiga 

i un mínim d’equipaments públics per a la realització d’activitats esportives i culturals, fa que difícilment 

tinguin la capacitat de revertir la seva dinàmica socioeconòmica regressiva (vegeu mapes 1.3 i 1.4). Per 

atreure nous habitants cal cercar la manera de satisfer aquests serveis bàsics, ni que sigui de forma 

mancomunada entre diversos nuclis propers. 

Com hem vist en l’actual pandèmia, les zones rurals s’han configurat en un espai desitjat, precisament per 

la seva baixa densitat poblacional, per fugir dels perills i de les restriccions imposades. Ara bé, també s’han 

vist perjudicats pel fet que les limitacions en mobilitat no els han permès accedir a molts dels serveis 

públics i privats que ja no disposaven en els seus nuclis i que havien de buscar en municipis veïns de certa 

entitat. 

Allí on encara hi ha escola, i ja hi ha 222 municipis catalans que no la conserven per manca d’alumnat, els 

infants han de migrar als centres comarcals per fer la secundària, i més lluny encara si volen fer estudis 

terciaris (vegeu Gràfic 1.1). És evident que no es pot ficar un institut en cada poble, però costa retenir el 

talent quan el primer que aprenen les noves generacions és que per desenvolupar una carrera 

professional han d’anar a ciutat. 

El repte demogràfic 

En els darrers decennis la davallada demogràfica pròpia de moltes àrees rurals i el feble creixement 

vegetatiu general han comportat un envelliment generalitzat i particularment marcat a les àrees rurals. 

Aquest envelliment es converteix en una rèmora important cara a l’evolució demogràfica futura 

d’aquestes àrees i els programes i accions de desenvolupament econòmic que s’hi podrien establir. El 

rejoveniment de la població apareix com un objectiu major per a l’acompliment del qual caldrà remoure 

també algunes dificultats estructurals, entre les quals pren un relleu particular la problemàtica de 

l’habitatge. 

Un cop acabada l’onada immigratòria, bàsicament de població estrangera, de la primera dècada del segle 

XXI, els municipis rurals, sobretot els que ja presenten una volum de població reduït, han sofert en termes 

generals una retrocés demogràfic (vegeu gràfic 1.2), al contrari que els municipis de més de 2.000 

habitants, que es mantenen en creixement, si bé amb un ritme molt moderat. En el gràfic 1.2 s’aprecia 

que els municipis més petits continuen perdent població, que es continua concentrant en entorn urbans. 

La dicotomia entre la Catalunya urbana i la rural no es reequilibra, sinó que la bretxa es fa més profunda 

quan ens referim als municipis més petits. 

Gràfic 1.2. Taxa de creixement interanual per períodes segons intervals de població dels municipis, 

2009-2020 
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Font: Elaboració pròpia a partir del Padró municipal d’habitants, IDESCAT.  

El retrocés poblacional ve fonamentat en un grau d’envelliment de la població important (en una 

seixantena de municipis els majors de 65 any suposen més d’un terç de la població); acompanyat d’una 

estructura per edats que fa difícil la recuperació endògena (217 municipis tenen l’índex de potencial de 

creixement per sota de 0,5, fet que les aboca a dinàmiques regressives tot i comptant amb un certa 

immigració). I a tot plegat cal afegir unes entrades de població per immigració, que tot i ser força 

generalitzades, són molt minses en la darrera dècada i clarament insuficients per revertir la pèrdua de 

població rural.  

El mapa 1.5  mostra la taxa de creixement interanual, que permet comparar dinàmiques de creixement o 

decreixement demogràfic entre períodes què, com els analitzats, no tenen la mateixa amplitud temporal. 

S’hi aprecia com la meitat oriental del país té dinàmiques positives mentre que a l’occidental sovintegen 

les dinàmiques regressives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1.5. Dinàmiques segons la taxa de creixement demogràfic interanual municipal i comarcal, 2009-

2014 i 2014-2020 
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Font: Elaboració pròpia a partir del Padró municipal d’habitants, IDESCAT.  

En el mapa 1.6 observem que hi ha 277 municipis amb més d’un quart de població que ha superat el 

llindar de 65 anys. El grau d’envelliment d’aquest municipis és un dels factors, pel que fa a la seva 

estructura demogràfica, que determinen una tendència persistent al despoblament. 
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Mapa 1.6. Grau d’envelliment, en % de la població de 65 i més anys sobre el total per municipis i 

comarques, 2019 

 

Font: Padró municipal d’habitants, IDESCAT.  

Per tal d’aturar i redreçar una espiral històrica de pèrdua demogràfica que afecta de manera particular 

determinades àrees interiors i de muntanya, s’imposen determinades accions tendents a la fixació de la 

població rural actual i a l’atracció de nous residents. Algunes d’aquestes accions impliquen la creació o 

atracció d’activitats econòmiques generadores d’ocupació, mentre d’altres es dirigeixen més directament 
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a la fixació de residents. En aquest sentit, tant o més important que disposar de llocs de treball al mateix 

poble, és de disposar-ne a una distància apropiada, i trobar la satisfacció de viure en una casa de poble o 

masia i en un entorn rural satisfactori i gratificant. 

Malgrat la pèrdua i el buidat demogràfic de pobles i masies, l’oferta i disponibilitat d’habitatge representa 

un inconvenient major per a les àrees rurals. La mobilització de la propietat i del lloguer i la reforma del 

parc d’habitatges antic, la intensificació de l’ús de les segones residències, la reutilització d’edificis 

agrícoles o industrials o altres com a residències, la implantació de nous models de cohabitatge o 

habitatge cooperatiu i les accions de promoció d’habitatge assequible representen múltiples alternatives 

per a dinamitzar el mercat de l’habitatge. I els ajuntaments i les administracions públiques en general hi 

poden jugar un paper de promoció o suport important. 

En paral·lel a la dinamització del mercat de l’habitatge, cal naturalment el manteniment i l’actualització 

dels serveis i infraestructures locals. En els darrers decennis les infraestructures locals han millorat de 

manera substancial i els dèficits en serveis bàsics com l’abastament d’aigua, el sanejament, la recollida de 

residus, la xarxa elèctrica i l’enllumenat o la urbanització en general de les vies públiques són molt 

puntuals; però cal seguir i vetllar per la seva modernització. 

Més enllà de les condicions físiques i de la dinamització de l’activitat econòmica, que s’aborda en d’altres 

dels reptes desenvolupats, des d’un punt de vista de l’abandonament i el repte demogràfic es planteja 

una atenció especial a la fixació i atracció de població jove. La formació de la població jove local resulta 

un moment important en la retenció de població en els territoris rurals, de manera que caldria posar un 

interès especial en la formació professional específica de proximitat i en ofertes laborals que encaixin amb 

la formació dels joves rurals. Així com en l’atracció de nova població juvenil a partir de determinats perfils 

professionals locals. L’índex de potencial creixement (mapa 1.7) divisa una realitat futura no massa 

engrescadora. Al conjunt de Catalunya aquest indicador se situa per sota d’1 (0,78), fet que marca a nivell 

de potencial de creixement per població autòctona una tendència cap a la pèrdua de població, 

particularment accentuada a l’interior del país. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1.7. Índex de potencial de creixement de la població per municipis i comarques, 2019 
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Font: Elaboració pròpia a partir del Padró municipal d’habitants, IDESCAT.4  

La immigració estrangera pot ser una esperança per un cert manteniment d’un mínim de població, però 

cal tenir present que aquesta immigració té tendència a ubicar-se en els principals pols d’activitat, cercant 

evidentment un entorn que els garanteixi un futur laboral més o menys estable. La manca d’oportunitats 

de treball i les dificultats d’accés a l’habitatge llasten les possibilitats de molts municipis rurals d’hostatjar 

                                                
4 Aquest indicador complex es basa en una comparació doble de generacions més joves respecte generacions amb més edat. S’obre 

pel producte de dos quocients, el que es produeix entre la població de 15 a 29 anys respecte la de 50 a 64 anys; i la de 0-14 anys 

respecte la de 15 a 29 anys. Les xifres per sota de 1 indiquen que només amb dinàmica vegetativa es tendirà a perdre població, 

mentre que xifres per damunt de 1 indiquen tendència al creixement vegetatiu.  
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nous residents. En el mapa 1.8 podem veure la realitat actual del percentatge de població estrangera. Tot 

i que el seu pes és més elevat en àrees urbanes del litoral, especialment en la Costa Brava, hi ha 

concentracions importants de població estrangera en zones rurals, com el Baix Segrià. El cas més extrem 

el trobem a Guissona, on el fort impacte de la indústria agroalimentària l’ha portat a ser l’únic municipi 

català amb majoria de població estrangera. 

Mapa 1.8. Població de nacionalitat estrangera per municipis i comarques, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró municipal d’habitants, IDESCAT.  

2.3 Transició ecològica 

La relativament elevada densitat demogràfica de Catalunya i la forta concentració demogràfica 

metropolitana comporten una pressió molt elevada sobre els recursos de la Catalunya rural. D’una banda 



 

 

26 
 

PA

GE    

\* 

ME

RG

EF

OR

MA

T2 

26 

es presenten un gran nombre de possibilitats d’aprofitament dels recursos d’aquestes àrees i, per una 

altra banda, els impactes ambientals i paisatgístics poden ser també importants i alguns poc desitjables si 

no es fa una gestió econòmica, ambiental i de la governança correcta.  

Les zones rurals de Catalunya són cabdals per al manteniment del mode de vida urbà. Són el camp de 

conreu dels aliments que omplen els mercats urbans, són la superfície forestal d’on treure llenya per a 

múltiples usos, són els espais naturals on es va a esbargir gran part de la societat, són els rius humanitzats 

que nodreixen d’aigua i electricitat els centres urbans i la font de múltiples altres recursos i serveis i altres 

coses més. La Catalunya urbana no pot sobreviure sense el rerepaís que li aporta els elements necessaris 

per al manteniment del seu dinamisme socioeconòmic i el seu ritme vital. 

Des de la perspectiva i les dinàmiques urbanes que centren el desenvolupament socioeconòmic, les àrees 

rurals representen la reserva d’espai per excel·lència per al desenvolupament d’activitats adaptades a la 

nova economia verda, que incideixen tant en els sistemes agraris característics de les àrees rurals, com en 

el desenvolupament de les energies renovables, com en l’aprofitament en general dels recursos i l’atenció 

a les funcions de complementarietat que les àrees rurals representen en relació a les ciutats. Per acomplir 

els objectius generals de la transició ecològica caldrà atendre no solament el desenvolupament específic 

de cada àmbit, sinó també la seva harmonització, per a la qual pot ser de gran utilitat l’estudi i la 

planificació integrats. 

El mapa 2.1 mostra els principals usos a Catalunya i hi observem que les comarques rurals es poden dividir 

en espais de producció agrària, molt cops intensiva, com al Pla de Lleida, el Delta de l’Ebre, zones del camp 

de Tarragona, zones interiors de l’Empordà, per citar-ne algunes. Mentre que una part important del 

territori (un 65%) són àrees forestals, que tenen una vessant productiva, però on destaquen els valors 

multifuncionals i on es troben espais que concentren la major part de les zones naturals protegides del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2.1. Grans usos del territori. Agricultura, forests i urbanització, 2017 
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Font: Agrupació pròpia de diferents categories del Mapa d’usos i cobertes del sòl de Catalunya 2017, del 

Departament de Territori i Sostenibilitat. 5 

La crisi ecològica actual ha posat sobre la taula la necessitat de centrar els esforços de millora en la 

transformació dels sectors productius cap a uns sistemes que continguin i reverteixin l’espiral del canvi 

climàtic i de a pèrdua de biodiversitat. Particularment important haurà de ser la incidència en els sistemes 

de transport i la producció d’energia. La promoció de les energies renovables és ja una realitat que ha 

generat la multiplicació de projectes de centrals eòliques i fotovoltaiques, que comporten efectes 

col·laterals poc desitjables en el medi i en la societat. Davant d’aquests desenvolupaments es planteja 

                                                
5 En aquest cas s’han agrupat les 7 tipologies de conreus, 9 tipologies forestals, 2 d’espais supraforestals i 4 de superfícies 

urbanitzades. L’agrupació de categories permet una visió més simplificada de la realitat del país, amb un 60% del seu territori ocupat 

per zones forestals. 
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també una sobirania energètica que garanteixi una producció distribuïda i participada, promocionant així 

una major resiliència per la nostra societat actual i futura, rural i urbana, catalana.  

Els nous parcs eòlics i els projectes de macroparcs solars representen una gran pressió per als territoris 

rurals. Els condicionants per a la seva ubicació deixaran estalvis potser els espais naturals i els espais 

agraris de més valor afegit, però en qualsevol cas els objectius fixats per la Unió Europea en matèria 

d’energies renovables augmentarà la pressió en aquells espais rurals sense una singularitat paisatgística 

reconeguda i als espais agraris que ja maldaven per mantenir-se per l’escàs rendiment i la manca de relleu 

generacional (Mapa 2.2). 

Mapa 2.2. Aprofitaments energètics: recurs eòlic i projectes en curs, 2021  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat 

ubicades a Hipermapa (https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html).  

En el raster del mapa 2.2 es mostra quines són les zones amb major disponibilitat de recurs eòlic, així com 

la localització de projectes de parcs eòlics derivats de la Llei 16/2019 i d’altres anterior a aquesta 

normativa. S’hi aprecia una forta concentració dels projectes de parcs eòlics al terç sud-oest del país, i la 

no afectació d’altres zones amb disponibilitat de recurs (Costa Brava, zona pirinenca). Les limitacions 

https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
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d’espais naturals protegits, entre altres aspectes sociodemogràfics i de valorització de l’ús de l’espai, 

explicarien aquesta distribució. 

A través dels rius i de les precipitacions en general, la ruralitat constitueix la reserva i àmbit de gestió d’un 

element fonamental com és l’aigua ( per la producció agrària, el consum de boca, les activitats industrials 

i la producció hidroelèctrica, etc.) , sobre la qual pesen amenaces importants derivades del canvi climàtic. 

En aquest sentit, les millores en la gestió del regadiu i la transformació cap a sistemes productius agraris 

més ecològics constitueixen una base indispensable per a la millora qualitativa de l’aigua i l’adaptació a 

condicions d’escassetat. 

Mapa 2.3. Aprofitaments hidràulics, 2020  

  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA, CHE i CHJ.  

El mapa 2.3 mostra les conques i subconques hidrogràfiques i els principals embassaments segons 

capacitat. La conca de l’Ebre concentra la majoria del recursos hídrics i la principal capacitat reguladora. 

També els consums d’aigua per al regadiu, mentre a la vessant oriental es concentren els consums urbans. 

A més a més, amb l’objectiu d’aprofundir en els processos de l’economia circular s’imposa una reflexió 

especial sobre el paper complementari que les àrees rurals juguen en l’acollida i processament de residus 
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urbans o industrials. A banda de primar el reciclatge al costat del punt de generació del residu, s’imposa 

un tractament més integrat dels residus i una valorització adequada als objectius i necessitats de la 

ruralitat.  

També s’ha de posar damunt de la taula la necessitat de mantenir certa activitat humana per al bon 

funcionament dels serveis ecosistèmics que els territoris rurals procuren al conjunt de la societat (aigua 

disponible i de qualitat, biodiversitat, qualitat de l’aire, paisatge, etc.). 
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2.4 Territori connectat 

Viure en un territori connectat és una de les principals preocupacions i demandes des del món rural, tant 

pel que fa a l’accés a les noves tecnologies de la comunicació, l’adaptació a la societat digital i la mobilitat 

sostenible. 

Si algun fet caracteritza i defineix la ruralitat és l’aïllament de la població i la distància, que apareixen com 

una dada de referència inexorable. Aquest aïllament no significa que la població rural no es mogui o es 

mogui menys. Al contrari, la població rural té necessitats i aspiracions similars a les de la població urbana 

i per a realitzar-les ha d’invertir uns majors esforços per a trencar l’aïllament. Unes facilitats de 

comunicació adaptades a les condicions de la ruralitat són indispensables per a que l’aïllament no es 

converteixi en una dificultat major per als residents. 

La no coincidència entre lloc de residència i lloc de treball, de ser un nucli dormitori on habiten commuters 

que es desplacen a treballar en altres pols d’activitat, no és exclusiu de les zones rurals (mapa 3.1). És 

evident que l’escassa diversificació i nombre d’ofertes laborals (fora de l’agrari o del turístic allà on 

esdevenen eixos centrals del model econòmic local) és un tret definidor de bona part dels municipis rurals 

catalans, però també es dóna en certs municipis de la perifèria metropolitana respecte el centre de serveis 

que és Barcelona o els principals nuclis industrials. El que uneix uns i altres és la recerca d’un habitatge 

més barat que el que poden trobar en els centres urbans més densos. 
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Mapa 3.1. Total de llocs de treball localitzats sobre la població treballadora resident, en % , 2020 

 

Font: Afiliats a la Seguretat Social, IDESCAT i INE. (*)Dades de llocs de treball localitzats corresponents a 

la mitjana de treballadors del Règim General i del Règim d'Autònoms dels darrers 4 trimestres (31 de 

desembre de 2019 a 30 de setembre de 2020), del DTS. Dades de població treballadora segons residència 

padronal per als mateixos 4 trimestres, d'IDESCAT.6  

                                                
6 Els valors per sobre de 100% indiquen llocs on l’activitat econòmica genera més llocs de treball que treballadors residents en el 

mateix municipi. Dades per sota de 100%, especialment en les dades més baixes, mostren municipis amb escassa activitat 

econòmica si ho comparem amb la força de treball resident, municipis per tant de caràcter residencial. 
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La ubicació espacial respecte els principals nuclis marca molt la possibilitat de mantenir o fins i tot guanyar 

població sobre aquesta base: trobar-se prop del nucli d’activitat i comptar amb una oferta d’habitatge 

abundant i assequible. Aquesta és la clau de volta del creixement de les diverses corones metropolitanes, 

i en una altra escala, dels municipis propers al centres urbans intermedis (mapes 3.2 i 3.3). És, però, una 

dinàmica que torna a deixar fora els municipis perifèrics, que per la seva menor accessibilitat no són 

atractius per als desenvolupament residencial, fet que dificulta també iniciatives de repoblament per la 

manca de dotació i mobilitat del parc d’habitatges. 

Mapa 3.2. Accessibilitat en cotxe respecte la capital de demarcació, 2021  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de recollir el temps de viatge en minuts entre els caps de municipi i les 

capitals de demarcació respectives a través del portal de mobilitat de la Generalitat de Catalunya 

(http://mobilitat.gencat.cat/ca/serveis/com_hi_vaig_per_carretera/). 

 

En el mapa 3.2 veiem clarament que les zones més allunyades de la seva capital provincial són les 

comarques pirinenques, i en menor mesura, les Terres de l’Ebre i les el centre del país. Una organització 

http://mobilitat.gencat.cat/ca/serveis/com_hi_vaig_per_carretera/
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en vegueries, com la que proposa l’actual govern per al desplegament dels seus serveis territorials, 

permetria equilibrar en part els dèficits d’accessibilitat d’aquestes contrades. 

La intensitat mitjana diària (IMD), que veiem en el mapa 3.3, mesura la intensitat del trànsit dels eixos 

viaris, expressada en vehicles per dia. En el cas de Catalunya podem apreciar l’elevada intensitat del trànsit 

en la zona metropolitana de Barcelona, i des d’aquesta, els eixos que connecten la capital amb la frontera 

francesa (AP-7) i amb el centre de la península (A-2) presenten una intensitat important, major que la que 

presenta l’AP-7 cap al sud més enllà de Tarragona. Els eixos del Llobregat i del Congost, fins a Manresa i 

Vic presenten intensitats superiors, per exemple, a les de l’Eix transversal, que sembla funcionar només 

entre Manresa i Girona. Veurem com afecta l’alliberament de les autopistes a eixos infrautilitzats com els 

de l’AP-2. La intensitat del trànsit depèn molt de la ubicació de la població que es desplaça, pel que en les 

zones més despoblades del país els fluxos són més dèbils que en les que concentren gran part dels 

habitants del país. 

Mapa 3.3. IMD mitjana de la xarxa viària, 2015  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base d’intensitat de trànsit IMD 2015 del DTS.  

La millora de les comunicacions físiques pot ajudar, encara que aquí caldria segurament més esforç es el 

desenvolupament d’un sistema de transport públic eficient i l’atenció a la multimodalitat. Això sense 

deixar de banda l’accessibilitat més general del territori en que la millora ferroviària pot ser tant o més 
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interessant que les noves inversions viàries, més tenint en compte que aviat quedaran lliures bona part 

de les autopistes de pagament que han estat un dels fets diferencials més remarcables del país. 

En l’actual societat de la informació, en zones rurals amb una menor accessibilitat física, és cabdal trencar 

amb l’aïllament digital, i aquí els esforços per establir una xarxa eficient de fibra òptica, per posar un 

exemple, han de ser decisius. El grau de connectivitat, ni que sigui virtual, amb el món, és peremptòria 

per al manteniment de la població i l’activitat presents, i per explorar noves iniciatives que ajudin al 

desenvolupament de l’entorn rural (Mapes 3.4 i 3.5). 

Mapa 3.4. Manca de connectivitat amb fibra òptica en hàbitats rurals, 2020 

 

Font: Zonas blancas y grises NGA para el 2020, Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures 

Digitals.7   

 

 

                                                
7 És previsible que aquest mapa quedi desfasat en breu donat l’impuls que s’està donant a la implantació de fibra òptica al territori 

per part de les administracions públiques (Generalitat, Diputacions, etc), encara que deixa palès que en bona part dels àmbits 
rurals encara hi ha força feina a fer per tenir una connectivitat d’internet de qualitat. 



 

 

36 
 

PA

GE    

\* 

ME

RG

EF

OR

MA

T2 

36 

Mapa 3.5. Localització de les torres de telefonia mòbil segons les tres xarxes d’abast territorial, 2021. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades oberta de torres de telefonia mòbil de OpenCellID 

(https://opencellid.org).8 

Per a que les zones rurals siguin atractives per a persones i empreses és imprescindible garantir la difusió 

de la fibra òptica fins als nuclis rurals i una connexió 5G també generalitzada per garantir una comunicació 

virtual que s’ha convertit en una primera necessitat, i que no és coberta prou satisfactòriament per les 

xarxes per ones, encara que aquestes representin l’única alternativa per alguns punts més aïllats. La 

pandèmia ha representat precisament un salt en la conversió de les empreses cap al teletreball, amb 

l’emigració efectiva de determinats treballadors caps als nuclis rurals, que podria consolidar-se i ampliar-

                                                
8 Al mapa s’hi inclouen torres de la xarxa GSM (2G), UTMS (3G) i LTE (4G). S’hi representa la localització de les torres de telefonia 

mòbil de les tres xarxes d’abast territorial (la tecnologia 5G de moment només té implantació a Barcelona), el que permet veure la 
seva distribució territorial, amb gran concentració en zones urbanes i veritables buits de connectivitat en les zones rurals 
perifèriques. 

https://opencellid.org/
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se de disposar d’unes bones connexions digitals. Altrament, la disponibilitat d’espais de coworking en 

determinats centres i poblacions pot facilitar també la deslocalització empresarial.  

Garantir la mobilitat per al conjunt de la població a les àrees rurals de feble densitat demogràfica és una 

condició important per a la qualitat de vida de la població, que no pot cobrir determinats serveis i 

necessitats en l’entorn immediat i s’ha de desplaçar. En aquest sentit es fa necessària una oferta de 

transport públic (autobús i taxi privat) interconnectada amb un abast i periodicitat satisfactoris. Sense 

renunciar al transport privat col·laboratiu, que ofereix unes grans possibilitats de desenvolupament a 

partir dels aplicatius de la telefonia mòbil.  

En l’acompliment de la mobilitat, naturalment, no es pot perdre de vista tampoc la conservació i millora 

de les infraestructures convencionals de comunicació terrestre. Tant de les carreteres de la xarxa bàsica i 

trens que asseguren les comunicacions intercomarcals, com de les carreteres locals que permeten l’accés 

als nuclis habitats i masies en condicions. Els esforços de millora i conservació de la xarxa resulten 

particularment exigents a les àrees de poblament disseminat i de muntanya.  

En la mateixa línia, els canvis en els mitjans de mobilitat cap als vehicles elèctrics i altres noves tecnologies 

inviten a una reflexió sobre les adaptacions a introduir a les àrees rurals en el camí cap a la creació 

d’infraestructures intel·ligents. Caldrà explorar el potencial de l’aprofitament multiús de les xarxes 

d’infraestructures per tal de cobrir els dèficits d’algunes àrees rurals. Així com veure la possibilitat de 

treure profit de les grans infraestructures de llarg recorregut, que travessen les àrees rurals i hi passen de 

llarg, deixant-hi només perjudicis per al paisatge i el medi ambient. 

Més enllà de la mobilitat viària adaptada als vehicles de motor, cal plantejar seriosament els requeriments 

de la mobilitat en d’altres mitjans, particularment a peu i en bicicleta, que poden satisfer tant usos lúdics 

o turístics, com necessitats de mobilitat obligada. La implantació de xarxes sistemàtiques específiques 

d’ús públic que intercomuniquen les àrees habitades i altres punts d’interès del territori apareix com 

l’opció més clara, que alguns municipis i comarques han començat a abordar. En alguns indrets, 

particularment a les àrees de muntanya, es podrà aprofitar l’espessa trama de camins de bast i senders 

preexistent, mentre en d’altres caldrà recórrer a l’ús de xarxa viària convencional o la creació 

d’infraestructura nova. 
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2.5 Sistema agroalimentari 

Explotar el potencial del sistema agroalimentari en els seus diferents esglaons, tot recolzant la base 

empresarial i humana del sector, amb una atenció especial al relleu generacional agrari i pesquer, i sense 

perdre de vista un repartiment del valor just a l’interior de la cadena, així com les vies de treball que es 

proposen des de la sobirania alimentària, és un aspecte clau. 

Tot i la pèrdua de pes sectorial relatiu, l’activitat agrària continua representant l’activitat central de la 

major part dels territoris rurals, i unida als sectors industrials i de la distribució afins constitueix una de les 

fonts essencials de la generació de riquesa del país. De manera que la consolidació i potenciació dels 

sectors com el de la carn, la fruita, l’oli o el vi, de per sí notablement dinàmics, marca una agenda 

destacada pel sector. 

Altrament, a l’interior i més enllà dels principals subsectors agroalimentaris habituats a operar i moure’s 

en els mercats mundials, no es poden perdre de vista nínxols de mercat i subsectors que tenen un bon 

potencial de desenvolupament. En aquest cas en els diferents esglaons de la  cadena agroalimentària 

apareixen iniciatives relacionades amb els fruits silvestres, la micologia, plantes medicinals i aromàtiques 

i altres que poden adaptar-se localment i potenciar la diversitat agroecològica del país i posar en valor 

territoris avui molt poc o gens aprofitats. L’estímul dels petits productors locals, així com el 

desenvolupament de produccions artesanes, circuits curts de comercialització i activitats de restauració 

vinculades, ofereix una bona base de desenvolupament en la matèria. Pot resultar interessant al respecte 

tota la reflexió i accions que es plantegin a l’entorn de la idea de sobirania alimentària. 

És l’interès del consumidor per l’alimentació de qualitat la que obre la porta als productors familiars/de 

petita escala i artesans esmentats i la quina ha de servir de suport d’una activitat agrària i uns processos 

alimentaris basats en la optimització dels processos naturals i el respecte mediambiental.  Tant pel que fa 

a les accions obligades de les bones pràctiques agràries i del benestar animal, com sobretot de les que 

giren a l’entorn de l’agricultura i l’alimentació ecològiques.  

La pèrdua d’explotacions agràries (gràfic 4.1) ha situat el sector agrari català sota mínims i l’envelliment 

del sector primari i la dificultat que té d’acollir nous agricultors d’origen no agrari obren un horitzó de 

futur problemàtic per al sector. El relleu generacional com un dels majors reptes de les zones rurals a curt, 

mitjà i llarg termini, que es fa particularment greu i d’actualitat en algunes àrees interiors i de muntanya 

sotmeses a processos de desertització . La revalorització de la professió agrària, la facilitat d’accés a la 

terra i mitjans de producció, el suport i acompanyament dels joves locals i l’atracció de forans a partir de 

la formació i mesures d’acolliment  apareix com a indispensable.  
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Gràfic 4.1. Evolució del nombre d’explotacions agràries i la Superfície Agrària Utilitzada (SAU), 1982-

2019 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del Cens agrari entre 1982-1999, de l’Enquesta sobre 

l'estructura de les explotacions agràries entre 2003-2016, i de la DUN l’any 2019. Dades de la SAU per 

l’anualitat 2019 no disponibles. Idescat. 

Agricultura, ramaderia i pagesia 

Les activitats agràries han estat històricament la base de l’activitat econòmica de les àrees rurals. Amb els 

anys han perdut pes, però continuen representant la font principal d’ingressos de moltes de les àrees 

rurals, a banda de ser les activitats que afaiçonen de manera decisiva el seu medi ambient i els seus 

paisatges. Cal entendre, en tot cas, que el sector actual  no es fonamenta exclusivament en la producció 

de matèries primeres agràries, sinó que s’insereix en una cadena de producció d’aliments, begudes i 

algunes altres matèries de consum derivades en la qual es troben implicats la pagesia, la indústria 

elaboradora d’insums o transformadora dels productes del camp, el comerç alimentari i la restauració. 

És evident que el sector agrari ha anat perdent pes, i actualment no arriba ni a l’1% del conjunt de 

treballadors del país, però en un marc general de terciarització extrema del mercat de treball, a 

comarques com la Terra Alta, les Garrigues, el Priorat o la Noguera (totes amb més del 15% de treballadors 

agraris) és encara un sector important i en molts municipis rurals continua essent la principal activitat 

econòmica desenvolupada a nivell local (mapa 4.1). 

Mapa 4.1. Afiliats en el sector agrari, autònoms i assalariats en %,  comarques, 2020 



 

 

40 
 

PA

GE    

\* 

ME

RG

EF

OR

MA

T2 

40 

 

Font: Afiliats a la Seguretat Social, IDESCAT i INE. (*) Dades corresponents a la mitjana de treballadors del 

Règim General i del Règim d'Autònoms dels darrers 4 trimestres (31 de desembre de 2019 a 30 de setembre 

de 2020), del DTS.9 

Si ens fixem en les dades referents només a les explotacions agràries prioritàries (EAP10), la concentració 

de l’activitat agrària “professional”, la del pagès que rep bona part dels ingressos dels treballs al camp o 

a la granja, és molt important a les comarques del Pla de Lleida, on trobem vora 5.000 EAP, el que 

representa un 42% del total de Catalunya, destacant el Segrià que ella sola computa 2.083 EAP (el 18% 

del total català) (mapa 4.2). L’agricultura ocupa les grans planes i altiplans del país, d’entre les quals 

destaquen clarament les grans planes interiors ponentines, que representen unes 325.000 hectàrees de 

conreu, gairebé la meitat de regadiu. L’horticultura i la vinya donen, en qualsevol cas, un valor estratègic 

                                                
9 Tot i que el pes del sector agrari és marginal en l’economia catalana, amb menys de l’1% dels llocs de treball, hi ha comarques on 

continua essent un sector primordial: la Terra Alta (22,4%), les Garrigues (21,7%), el Priorat i la Noguera (més del 15%), són 

comarques eminentment agràries. La meitat occidental de Catalunya concentra la gran majoria dels treballadors agraris del país. 

 
10 Les explotacions agràries prioritàries (EAP) són aquelles que poden acollir-se ajuts i beneficis fiscals específics, acostumen a 

distinguir la pagesia professional dels que ho són a temps parcial, donat que han de comptar amb un mínim d’una unitat de treball 
agrari i els ingressos generats han de superar el 35% dels ingressos totals del titular. El 2019, només 11.643 de les 53.220 de les 
explotacions agràries catalanes eren EAP.  
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especial a l’agricultura de les planes litorals i veïnes. És també en aquesta plana lleidatana, per la seva 

orografia i gràcies a la implantació del regadiu, on es concentren bona part de les terres de conreu del 

país i les orientacions productives amb incidència especial en les exportacions. Són orientacions que 

també trobem però en altres llocs del país amb una diversitat d’orientacions agràries, També destaquen 

altres zones amb orientacions agraries que van de la mà també del desenvolupament d’altres activitats 

terciàries i una major especialització productiva al país com ara l’; arròs del Delta de l’Ebre, zones vinícoles 

del Priorat, Terra Alta i interior de les comarques del Camp de Tarragona, interior de l’Empordà (mapa 

4.3).  

Mapa 4.2. Nombre d’explotacions agràries prioritàries per municipis i comarques, 2019 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Mapa d’explotacions agrícoles de Catalunya (DUN), del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  
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Mapa 4.3. Extensió dels conreus principals, 2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa d’usos i cobertes del sòl de Catalunya 2017, del Departament de 

Territori i Sostenibilitat.      

La zona de conreus regada de Catalunya supera per poc les 250.000 hectàrees. Més de la meitat de la 

superfície regada es troba ubicada al Pla de Lleida: el Segrià té vora 65.000 hectàrees regades, la Noguera 

27.500, el Pla d’Urgell 24.000. Els principals conreus regats per superfície són l’ordi (31.600 ha), el blat de 

moro (27.400 ha), les oliveres (22.250 ha) i l’arròs (22.800 ha). Els principals conreus de fruita dolça 

(pereres, pomeres, presseguers, nectariners) ocupen cadascun entre 7.000 i 8.500 ha (mapa 4.4).                                                     
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Mapa 4.4. Extensió de la superfície regada, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de cultius (DUN) de Catalunya 2020, del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  

Un altre aspecte a tenir en consideració en la producció agrària i que darrerament ha tingut una evolució 

exponencial és l’agricultura ecològica. El gràfic 4.2 mostra la seva evolució en els darrers 20 anys i s’hi pot 

observar com l’extensió de l’agricultura ecològica era pràcticament inexistent a Catalunya a l’any 2000 i 

que en l’actualitat ocupa més de 250.000 hectàrees. 
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Gràfic 4.2. Evolució de la superfície en agricultura ecològica, 2000-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CCPAE. 

L’activitat ramadera és una font de valor afegit destacada, concentrada sobretot en el predomini del porcí 

(mapa 4.5). El sector ramader més important de bon tros a Catalunya és el porcí, amb més d’1,5 milions 

d’unitats ramaders (UR). S’estructura principalment entorn dels grans centres urbans de l’Eix Transversal 

(Lleida, Manresa, Vic, Girona). El segueix de lluny el sector de l’aviram, el qual es concentra en la zona sud-

oest de Catalunya amb vora 700.000 UR, i el boví, amb vora 400.000 UR, especialment a les comarques 

pirinenques. Els altres sectors ramaders (ovins, equins, cabrum, conills, abelles...) computen en conjunt 

114.157 UR. La principal zona productora són les comarques de Ponent, seguides de les Comarques 

Centrals i les Comarques Gironines.  
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Mapa 4.5. Unitats Ramaderes segons tipus de bestiar per municipis, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  

El sector agroindustrial, tot i el paper de dinamitzador de les zones rurals de Catalunya, té marge per al 

seu desenvolupament a nivell local, donat que tot i concentrar-s’hi bona part de la producció agrària, 

podem apreciar que bona part del procés de tractament i elaboració de matèries primeres té encara certa 

tendència a ubicar-se prop del principal mercat de destinació, és a dir, Barcelona i la seva àrea 

metropolitana. També hi té a veure la tipologia de cultiu del territori, donat que hi ha conreus, com la 

vinya, que acostumen a portar associat un procés de transformació (en vi, cava, etc...) en proximitat, 

mentre que altres com els cereals i els fruiters no adopten amb la mateixa intensitat aquesta dinàmica. 

L’Alt Penedès és amb diferència la comarca amb més agroindústries (388), seguida per Osona (297), el 

Vallés Occidental (271) i el Segrià (268) (mapa 4.6).  
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Mapa 4.6. Indústria agrària, 2020 

 

Font: Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació.  
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2.6 Gestió Forestal 

Al costat dels cultius i la ramaderia, els espais agraris es troben representats per altres aprofitaments 

històrics a Catalunya com la fusta, carbó vegetal i altres subproductes forestals que han tingut una notable 

importància a través de la història. Els espais forestals, boscos i pastures, representen les dues terceres 

parts de la superfície del país (61,2%) i mereixen una atenció especial, tant per les seves capacitats 

productives fustaneres i no fustaneres com per la gran diversitat de serveis ecològics que proveeixen a la 

societat (mapa 5.1). La superfície de pastures supera les 873.000 ha, incloent altes pastures pirinenques 

però també molt matollar en zones baixes. Els boscos ocupen gairebé 1,2 millions d’hectàrees, 

concentrades en bona part al nord i nord-est del país. El boscos aciculifolis són majoritaris als Pirineus i 

les serralades del sud del país, mentre que al nord-est hi són molt presents els boscos d’esclerofil·les. 

Mapa 5.1. Masses forestals segons tipus de vegetació dominant,  2017

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa d’usos i cobertes del sòl de Catalunya 2017, del Departament de 

Territori i Sostenibilitat.  
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Són aspectes tots ells a considerar més enllà de les proteccions establertes a nivell d’espais naturals i de 

les diferents figures legals de salvaguarda d’aquests. És important remarcar també el contrast entre les 

forests públiques dominants als Pirineus i els Ports, i les forests privades que caracteritzen la resta (mapa 

5.2). D’aquesta manera, bona part dels boscos públics s’ubiquen en la zona pirinenca i prepirinenca. Hi ha 

més d’un miler de boscos d’utilitat pública que en conjunt suposen més de 500.000 hectàrees de terreny 

forestal. En bona part aquests boscos són de titularitat municipal (627 boscos i vora 300.000 ha. de 

superfície), al que caldria afegir una xifra no menyspreable de boscos propietat d’entitats municipals 

descentralitzades (108 i prop de 95.000 ha,). La Generalitat és titular d’un bon grapat de petits boscos 

públics (261, que totalitzen unes 89.000 ha.). Tenen també un pes relativament important els boscos 

privats amb conveni de gestió pública (127 boscos, unes 17.000 ha.). La resta d’administracions titulars 

de forests públiques (Estat, Diputacions, agències públiques) tenen un pes molt residual. 

Mapa 5.2. Boscos d’utilitat pública segons tipus de propietat, 2021 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de boscos públics 2021 del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  
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Les explotacions forestals tenen un pes determinant al nord de les Comarques Centrals, destacant en les 

zones productores les comarques d’Osona, el Berguedà i el Solsonès (mapa 5.3). El nombre i superfície de 

les explotacions forestals en el nostre país es troba en franc retrocés. Si el 1989 hi havia prop de 33.000 

explotacions que ocupaven gairebé 1 milió d’hectàrees, el 1999 aquesta xifra havia baixat ja a 21.438 

explotacions forestals i 838.663 ha de boscos gestionats i en producció. Segons les darreres dades 

disponibles, les del cens de 2009, la decadència del sector continua, amb 14.248 explotacions forestals 

que ocupen 359.422 hectàrees. Apart de la crisi del sector -segurament quan tinguem les dades del cens 

agrari de 2019, encara no publicades, les dades seran encara menors-, hem de fer incís aquí que l’augment 

de la superfície forestal, unit al progressiu abandó de la seva gestió amb finalitats productives ens acaba 

deixant un país destinat a cremar a la foguera. Així, la presència d’explotacions forestals, no pressuposa 

per si un major grau d’aprofitament.  

Mapa 5.3. Explotacions forestals, 2009 

 

Font: Cens Agrari 2009, IDESCAT.  
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Les comarques de les demarcacions de Barcelona i Girona suposen el 49,2% de la superfície de les 

explotacions forestals segons el Cens Agrari de 2009, però segons dades del DAAC concentraven el 76,8% 

de la producció de fusta de Catalunya el 2019 (mapa 5.4 i gràfic 5.1). Dels prop de 700.000 m³ de fusta 

produïts a Catalunya el 2019, el 93% fou de coníferes (pins, avets, etc.) i només el 7% de planifolis (alzines, 

pollancres, plataners, etc). Com es pot observar també al mapa 5.4, la producció es concentra 

principalment al nord del país, i per demarcacions, la província de Barcelona fou la que aportà més 

producció (39%), amb un paper preponderant del pi roig i el pi blanc. És seguida de prop per la de Girona 

(38%), que compta amb produccions importants de pinastre entre les coníferes i de pollancres entre els 

planifolis. Un pes molt menor té la demarcació de Lleida (19%), on predomina la producció de pi roig i 

pinassa; i la producció és testimonial a la demarcació de Tarragona (4% de la producció catalana), en 

aquesta cas centrada en el pi blanc. Hi ha doncs un bon tram a recórrer pel que fa al major aprofitament 

dels recursos i la gestió sostenible de la superfície forestal en el món rural. 

Mapa 5.4. Producció fustanera, 2019 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Observatori Forestal Català 

(http://www.observatoriforestal.cat/produccio-de-fusta/) del Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural. Les dades representades en el mapa corresponen al total de producció de 

fusta per comarca el 2019 computada en m³ (la producció per al conjunt de Catalunya era de 695.204 m3, 

el 93% de la qual correspon a fusta de coníferes).  

http://www.observatoriforestal.cat/produccio-de-fusta/
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Gràfic 5.1. Aprofitaments fustaners per demarcació, 2019 

 

Font: Dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció general 

d'ecosistemes forestals i gestió del medi.  

La gestió forestal no es pot desentendre, altrament, dels fenòmens que amenacen la seva pervivència, 

entre els quals destaquen els incendis forestals, un risc permanent per als boscos del país, particularment 

en anys secs i fora de l’alta muntanya (mapa 5.5). Aquestes estadístiques recullen dades dels principals 

incendis, i durant les dues primeres dècades han computat 323 incendis importants, amb una superfície 

total cremada de gairebé 62.000 hectàrees. En un període tant curt de temps trobem però que l’1,2% 

d’aquesta superfície, unes 750 hectàrees, s’han cremat més d’un cop. Els anys pitjors de la sèrie són el 

2012, amb més 17.500 hectàrees cremades, i el 2003, amb prop d’11.500 ha. Els darrers anys han estat 

relativament tranquils, essent l’incendi més important dels darrers anys el de la Torre de l’Espanyol de 

juny de 2019 (5.046 ha), però el perill segueix present. 
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Mapa 5.5. Àrees afectades per incendis durant el segle XXI 

 

Font: Bases cartogràfiques d’incendis forestal 2001 a 2020 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació.  
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2.7 Innovació i dinamització socioeconòmica 

La renovació i dinamisme de les àrees rurals requereix d’una aproximació molt similar al de les àrees 

metropolitanes, en la qual juguen un paper important les interrelacions amb els grans centres de creació, 

la captació d’activitats innovadores i la generació de projectes culturals propis que enriqueixen la vida en 

els entorns rurals i n’augmenten l’atractiu exterior. 

Diversificar l’economia, promoure la innovació de l’empresa rural, en especial la microempresa, i, en 

definitiva, incrementar la competitivitat del teixit empresarial dels territoris rurals és també cabdal per al 

futur de les zones rurals. Tenir un territori que ofereixi oportunitats als seus habitants, actuals i potencials, 

és indispensable per a que el món rural sigui atractiu per a que persones de fora es plantegin 

desenvolupar-hi el seu projecte vital i professional i per a que els seus habitants actuals no es plantegin la 

idea de marxar fora per desenvolupar-la. Per a l’existència d’un teixit socioeconòmic fort és important 

fomentar el relleu generacional de l’empresa rural no agrària, que també pateix l’impacte de l’envelliment 

poblacional i de la fuga de talent cap a les zones més poblades. 

Altrament, no es pot perdre de vista que en la dinamització econòmica local juguen un paper fonamental 

les viles i ciutats que concentren bona part de la població i l’activitat i que ofereixen llocs de treball i 

serveis a les persones residents als pobles i masies dels encontorns. La força i dinamisme d’aquestes viles 

i ciutats és fonamental per a conjunt de la ruralitat, i no només es basa en els projectes empresarials 

relacionats amb el sector agroalimentari, la generació d’energia, el sector forestal o altres activitats 

productives bàsiques. Hi juga un paper decisiu el desenvolupament dels comerços, la restauració, 

l’hoteleria i els serveis en general, tant de caràcter privat com públic.  

Les ciutats i viles rurals representen oportunitats especials per al desplegament del món dels serveis, però 

tampoc cal descartar la localització de determinades activitats en pobles i masies. El salt cap a les compres 

per internet i el teletreball experimentat durant la pandèmia ha posat al descobert possibilitats per a la 

implantació de noves activitats i residents en el medi rural. 

No massa diferents de les alternatives anteriors en l’àmbit dels serveis són les que es donen 

específicament en el turisme, que s’ha vist particularment perjudicat per la pandèmia. En aquest context 

es fa molt difícil entreveure l’evolució dels fluxos turístics a mig i llarg termini; per bé que sembla que el 

turisme de proximitat haurà de veure’s beneficiat de les limitacions a la mobilitat o de les preocupacions 

assumides per la població, fet que hauria de ser especialment favorable per al turisme a les àrees rurals. 

Altrament i malgrat que els atractius i la freqüentació turística siguin molt diferents d’unes àrees rurals a 

unes altres i requereixin plantejaments adaptats a cada situació, el turisme a les àrees rurals no sembla 

hagi de marxar de les instal·lacions petites i mitjanes de tracte pròxim i familiar, l’aprofitament dels 

diversos atractius patrimonials locals i nous projectes limitats en l’escala, sense que la societat local hagi 

de renunciar a mantenir una sociabilitat i uns àmbits d’expressió cultural independents dels turistes. 

En el sentit anterior, el manteniment d’unes comunitats locals vives i atractives també per a possibles 

nous habitants i per als turistes, passa també per una expressió cultural local participativa i activa. Pot 

néixer i arrelar-se en els patrimonis materials o immaterials de la ruralitat, que a través de la història han 

acumulat un nombre extraordinari d’expressions que ofereixen un camp inacabable d’estudi i 
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recuperació. I progressa, en qualsevol cas, amb la incorporació de les percepcions socials del moment i la 

participació creativa dels artistes, que permeten que el patrimoni es mantingui viu i generi noves 

confluències socials. Apareix d’aquesta manera un constituent fonamental d’una ruralitat culturalment 

rica i atractiva per als nous residents  que la poden revitalitzar.  

Ni més, ni menys que les ciutats, les àrees rurals tenen dipositades les seves esperances econòmiques en 

la renovació de les activitats manufactureres i els serveis convencionals que s’hi troben implantades. Són 

les que donen gruix a les ciutats i viles situats a les àrees rurals i representen una font bàsica de dinamisme 

i cohesió econòmica i social. Totes aquestes activitats necessiten posar-se al dia de les novetats del 

mercat, introduir-se en nous segments i àmbits d’activitat i explotar les possibilitats particulars 

d’innovació i creativitat que ofereixen els entorns rurals.  

Gràfic 6.1. Municipis per intervals de població, nombre de llocs de treball per grans sectors, 2020 

 

Font: Afiliats a la Seguretat Social, IDESCAT i INE.  

El gràfic 6.1 mostra el nombre de treballadors per sectors econòmics i la mida dels municipis. La 

preponderància del sector serveis com a principal nínxol d’ocupació de l’economia catalana –també de 

l’espanyola i del conjunt de la UE- és el que més destaca del gràfic. De fet aquest sector sembla copar més 

el mercat de treball com major és la dimensió del nucli, amb Barcelona superant el 90% de l’ocupació. 

Aquesta tendència sembla només trencar-se en els municipis molt petits, de menys de 200 habitants, més 

per manca d’activitat industrial i de construcció que no pas per altres motius. Per contra, el pes del sector 

agrari augmenta a mida que disminueix la mida del municipi, tot i que fins i tot en els micropobles, on 

suposa més del 15% de la força de treball, el sector no és el generador d’ocupació principal que era en el 

passat, donat que la progressiva mecanització de les tasques n’ha limitat la necessitat de mà d’obra.  
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En termes d’ocupació, com en moltes altres coses, Catalunya presenta una concentració espacial molt 

marcada com observem en el mapa 6.1. Dels 3,25 milions de llocs de treball, 2,1 milions es concentren en 

les 5 comarques metropolitanes (Barcelonès, Baix Llobregat, els dos Vallès i el Maresme). En l’altra banda, 

les 5 comarques amb menor nombre de treballadors (Terra Alta, Val d’Aran, Priorat, Pallars Sobirà i Alta 

Ribagorça) no arriben en conjunt als 18.000 treballadors. Entre les comarques amb un pes important del 

sector agrari (més del 15%) trobem la Terra Alta, les Garrigues, el Priorat i la Noguera. Com a comarques 

amb fort component industrial en la seva estructura laboral trobem la Segarra (40%), la Garrotxa i la Conca 

de Barberà (30%). El pes de la construcció és important en comarques amb un fort component turístic: la 

Cerdanya, el Baix Empordà, la Val d’Aran i l’Alta Ribagorça superen el 10% d’ocupació en aquest sector. Al 

capdavant de la incidència del sector serveis trobem el Barcelonès (87% dels llocs de treballs són terciaris), 

seguit de la Val d’Aran i el Garraf (per sobre del 80%). 

Mapa 6.1. Nombre de llocs de treball per comarques i grans sectors d’activitat, 2020 

 

Font: Afiliats a la Seguretat Social, IDESCAT i INE.  
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El sector agrari continua essent un factor diferencial dels espais rurals, pel seu pes comparativament 

superior, i s’ha de sumar, com la resta de sector econòmics presents en el territori, en un procés de 

renovació que els permeti aprofitar al màxim les seves potencialitats: iniciatives entorn la producció 

ecològica i de proximitat, aprofitament de residus dins una concepció d’economia circular, aprofitament 

turístic del patrimoni paisatgístic i de les infraestructures pròpies del mode de producció rural (canals i 

xarxes de regadiu, floració i collita de fruits, molins i salts d’aigua, etc..). 

Caldrà veure quins acaben essent els efectes a mig termini de la crisi econòmica que va lligada a la 

pandèmia de la COVID-19, però no es veu un diferencial rellevant entre els àmbits rurals i urbans tant pel 

que fa al volum d’activitat i els impactes en el mercat de treball a curt termini, si ens fixem en dades com 

les de l’atur, tot i que hi ha sectors eminentment rurals com l’agrari què, pel seu caràcter essencial com a 

proveïdors de la cadena alimentària no s’han vist afectat de la mateixa manera que altres sectors 

econòmics; restauració, hostaleria i altres del sector serveis preferentment.  

El mapa 6.2 conté la taxa de creixement de les afiliacions a la seguretat social entre els anys 2007 i 2013. 

El període 2007-2013 fou el de fort impacte de la crisi de la bombolla immobiliària, i per tant d’una època 

amb una important destrucció de llocs de treball. En el conjunt de Catalunya la pèrdua fou del 2,89% 

interanual, i tot i que a nivell local hi puguem trobar dades discordants, bona part del país nota la crisi en 

termes importants. Només a l’Alta Segarra veiem que mantingueren creixement de l’ocupació, però altre 

cop és un fet local (Grup BonArea), mentre que zones properes, especialment en la zona de Santa Coloma 

de Queralt, trobem les dades més dures de pèrdua d’ocupació, per la important presència d’empreses 

relacionades amb el sector de la construcció. * Els sistemes urbans són agrupacions municipals inferiors 

a la comarca que s’utilitzen en el planejament territorial. 
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Mapa 6.2. Taxa de creixement de les afiliacions a la Seguretat social en el període 2007-2013, municipis 

i sistemes urbans*11. 

 

Font: Afiliats a la Seguretat Social, IDESCAT i INE.  

En canvi, en el període 2013-2019 (mapa 6.3) trobem una certa recuperació econòmica, amb creixements 

de l’ocupació mitjana a Catalunya del 2,84% interanual. Aquest creixement es va dur a terme (a grans 

trets) de forma força homogènia en tot el territori, encara que podem veure que certes zones del Pirineu 

Occidental i de les Terres de l’Ebre la dinàmica és més d’estancament o mínima recuperació.  

                                                
11 *Agrupacions de municipis inferiors a la comarca que s’utilitzen en el planejament territorial. 
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Mapa 6.3. Taxa de creixement de les afiliacions a la Seguretat social en el període 2013-2019, municipis 

i sistemes urbans * 

 

Font: Afiliats a la Seguretat Social, IDESCAT i INE. 

La taxa d’atur el setembre de 2020 a Catalunya (mapa 6.4), amb ple impacte de la crisi de la COVID-19, 

era del 13,12%. El Baix Penedès és la comarca amb major incidència de la taxa d’atur registral, gairebé 

amb un 20%, mentre que per sobre del 15% trobem també el Montsià, el Baix Camp, el Tarragonès, la 

Selva, l’Anoia, el Garraf i el Baix Ebre. Els municipis amb més del 30% d’atur són Arbolí, Bausen, Querol i 

el Montmell. L’impacte de la COVID-19 es pot apreciar si ho comparem amb la dada mitjana de Catalunya 
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el tercer trimestre de 2019, que era del 10,9%. En el primer trimestre de 2021 les dades mostren una lenta 

recuperació, amb una taxa d’atur del 12,9% al conjunt de Catalunya. 

 

Mapa 6.4. Taxa d’atur, municipis i comarques, 2020 

 

Font: Dades de l’Observatori del Mercat de Treball i del Model Productiu del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies.  

Si hi ha hagut cap factor diferencial ha estat motivat més aviat per una manca de diversificació econòmica 

pròpia d’algunes comarques i pel migrat pes dels sectors més afectats en aquests indrets que els ha 

suposat un menor impacte relatiu, sobretot pel que fa a les dades dels expedients de regulació temporal 

d’ocupació (ERTO), que han afectat poc a les comarques de base agrària amb poc desenvolupament de 
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l’activitat industrial i turística. Si que han patit en aquest sentit comarques com les pirinenques per 

l’aturada de la mobilitat per motius de lleure, o bé la Conca de Barberà, pel pes important que hi té la 

indústria i altres activitats al voltant del sector de la construcció. 

El mapa 6.5 recull la població afectada per un ERTO a nivell comarcal i mostra que l’impacte més gran ha 

estat en comarques com la Conca de Barberà (69%) amb pes de la industria de la construcció o en 

comarques turístiques (Costa de Barcelona, Costa Brava, Val d’Aran i Berguedà) i industrials com el Baix 

Llobregat.  

 Mapa 6.5. Població afectada per ERTO per comarques, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per 

comarca (2020) i d’afiliació a la Seguretat Social (2019) del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies. (*) L'indicador compara una dada de regulació d'ocupació (ERTO) de 2020, referida a la 

localització de les empreses; amb un altra referida a la residència dels treballadors (afiliats al règim 

general segons residència padronal) a partir de la mitjana d'afiliats de 2019.  
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El pes del sector serveis presenta les seves dades màximes, de més del 80% dels llocs de treball, al cor de 

la metròpolis de Barcelona i en zones turístiques del Pirineu i de la costa, a més de les principals ciutats 

del país (mapa 6.6). En les zones rurals el pes del sector serveis és relativament baix en comparació a la 

mitjana catalana. 

Mapa 6.6. Percentatge d’afiliats en el sector serveis per municipis, en %, 2020 

 

Font: Afiliats a la Seguretat Social, IDESCAT i INE.   
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En la mesura que el turisme té un pes relativament feble als municipis interiors i en la mesura que els 

municipis rurals interiors han tingut un punt d’atracció de visitants destacat durant la pandèmia, 

l’afectació d’aquesta en el turisme rural ha estat bastant menys rellevant que en les àrees urbanes i de 

costa que constitueixen el focus d’atracció turística principal del país. A mesura que es recuperi la 

normalitat, la Catalunya rural haurà de promocionar, consolidar i diversificar, en qualsevol cas, els seus 

atractius turístics si es vol augmentar el potencial de les activitats vinculades amb aquest sector i també 

amb el patrimoni rural, que hi està directament vinculat (mapa 6.7)  

Mapa 6.7. Índex d’acumulació de patrimoni 

 

Font: ALDOMÀ. I i ALTRES (2017): Patrimonis Rurals. Reconeixements i perspectives. Fundació del Món 

Rural.12 

                                                
12 S’ha valorat la dotació d’equipaments culturals de forma jerarquitzada segons el tipus d’equipament. Posteriorment s’ha procedit 

a dividir el valor acumulat a escala municipal pel valor més elevat i s’ha multiplicat per 10. A continuació s’han sumat aquest valor al 

del patrimoni cultural i natural, amb el qual el valor màxim teòric d’aquest índex seria 30. S’ha exclòs el municipi de Barcelona. 
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2.8 Governança i poders locals   

Construir un marc sòlid, proper i eficient de governança a partir de la col·laboració de les administracions 

públiques, associacions, empreses i ciutadania en general, en el context d’una acció dinamitzadora que 

afavoreixi la presa de decisions de baix cap a dalt és un dels grans reptes immediats que tenim com a 

societat. 

Els diferents processos de presa de decisions s’han tornat complexes i multisectorials, tot incloent a 

l’administració pública, les universitats, les empreses privades o la societat civil, i abastant, alhora, noves 

necessitats de coordinació i de gestió de dinàmiques socioculturals. Un desenvolupament socioeconòmic 

i cultural integral i durador, que ha de ser particularment sensible a les noves necessitats socials, passa 

per adoptar aquesta nova governança de manera que els canvis que es produeixen a la base de la societat 

siguin assumits i transmesos pels mateixos actors a través de la seva implicació en les instàncies superiors 

o de coordinació.  Això sense perdre de vista la concertació públic-privada- comunitaria, garantir les 

dinàmiques bottom-up, i  compartir les decisions entre tots els agents i multinivells de l’administració 

(model d’agendes compartides). 

La metodologia de treball del programa Leader de la Unió Europea s’ha anat aproximant, a través dels 

seus diferents períodes d’aplicació, a aquesta nova metodologia de treball i decisió participativa, que 

permet algunes valoracions a tenir present. La importància de la organització institucional de les empreses 

i la societat civil cara a l’acció participativa i el compromís individual; la sensibilitat de les administracions 

cap a les propostes i la participació privades, mecanismes de participació i decisió àgils; anàlisi, selecció i 

programació d’alternatives estratègiques; formació dels agents en la gestió d’activitats i dels propis 

processos de participació i presa de decisions.  

En qualsevol cas, l’administració local i, en concret, els ajuntaments constitueixen la base de l’organització 

institucional a escala local i tenen les competències bàsiques per a cobrir les necessitats socials. Els petits 

ajuntaments rurals tenen l’oportunitat d’endegar la participació dels veïns en la presa de decisions i la 

realització d’activitats, de manera que la comunitat local s’impliqui en la solució de les activitats 

col·lectives i se’n faciliti la realització. Els ajuntaments tenen, per altra part, un gran potencial  de 

dinamització de l’activitat econòmica i la cultura locals, que generalment és duta a la pràctica de forma 

parcial i limitada. En aquest cas s’inclouria una llista inexhaurible d’àmbits de treball dins els quals caldria 

valorar i seleccionar les millors alternatives: mecanismes per fomentar el relleu agrari, generar més espais 

de participació i co-creació, promoció del turisme local a l’exterior, suport o creació d’allotjaments 

turístics, consolidació i promoció d’elements patrimonials culturals locals, organització d’esdeveniments 

culturals de projecció, creació, gestió o ajudes per a l’habitatge, suport o creació d’empreses relacionades 

amb l’energia i d’altres àmbits econòmics, creació i gestió de sòl industrial i d’equipaments i organismes 

per a l’acollida i promoció empresarial, centres de coworking, etc. 

No s’haurà de passar per alt que la dimensió demogràfica i econòmica de molts municipis rurals, en 

particular dels anomenats micropobles que no arriben als 500 habitants, representen una limitació 

important a l’hora d’invertir i emprendre projectes per iniciativa pròpia. Les línies d’ajut per part de les 

administracions superiors encaixen sovint també amb dificultat amb les particularitats dels petits 
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municipis, i el mateix passa amb les normes urbanístiques generals en relació a la gestió de l’urbanisme 

local i en d’altres àmbits normatius generals, en els quals caldria tenir molt present la singularitat dels 

municipis rurals. Això no vol dir, en qualsevol cas, que els municipis rurals no hagin millorat notablement 

les seves dotacions en infraestructures i equipaments i no ofereixen un nivell de benestar ben satisfactori 

als seus veïns, sigui directament, sigui a través de la col·laboració intermunicipal i dels Consells Comarcals. 

Per altra part, els ajuntaments rurals són ben cauts a l’hora de la despesa i són precisament els qui 

presenten una millor situació financera que en res explica la sospita que plana damunt d’ells per part de 

tècnics i quadres de les administracions superiors i l’amenaça de supressió per part de l’estat  (LRSAL, Llei 

27/2013).  

La supressió o limitació de funcions i capacitat inversora dels ajuntaments seria una autèntica desgràcia 

per a les àrees rurals, que en el passat ja patiren la desaparició d’alguns ajuntament a partir d’agregacions 

i fusions que a la llarga han comportat la dificultat de dotació de serveis dels nuclis rurals sense una 

autonomia política i pressupostària. L’atenció, precisament, de les necessitats d’aquests nuclis rurals 

dependents d’un nucli cap de municipi central constitueix un dels temes pendents a considerar en les 

línies de suport a les infraestructures i equipaments en el medi rural.  

Administració local i participació ciutadana 

L’interconeixement i proximitat entre la població és una característica inherent de les àrees rurals poc 

denses, que confereix un paper especial a l’administració local la qual serveix de base organitzativa. La 

governança d’aquesta administració, entesa com el bon govern de la ciutat, ha de buscar no només la 

seva sostenibilitat, sinó la col·laboració, la cooperació de tots els agents, públic, privats, institucionals, que 

operen en l’espai urbà. És ben cert que la governança local està, bàsicament, en mans dels ajuntaments 

però no depèn d’ells, exclusivament, perquè hi ha també un cos important de relacions entre els 

ajuntaments i la resta d’administracions jeràrquicament superiors que facilita moltes gestions i iniciatives. 

No es pot perdre de vista, per altra part, el marc de relacions urbanes-rurals per tal de determinar les 

necessitats i les solucions alternatives en àmbits supramunicipals.  

El bon govern local de l’espai rural ha de generar un marc operatiu on es pugui garantir un 

desenvolupament rural just, equitatiu, no desigual i sostenible. Però en l’actualitat la governança local, i 

per tant també la rural, ha quedat molt condicionada per la crisi econòmica y financera i ara per la 

pandèmia. Aquests dos esdeveniments forcen als ajuntaments, no importa la seva grandària, a gestionar 

el seus recursos d’una manera totalment diferent a la que abans es venia fent, i no només per qüestions 

legals com ara la famosa llei de Estabilitat econòmica i financera ara parcialment en stand by per la 

suspensió de la política d’austeritat de la UE (no és que hagi tingut aquesta suspensió efectes immediats 

i importants per la governança local, tot sigui dit). Un vector destacat de la generació urbana, com el 

sector immobiliari, presenta grans novetats i això força als ajuntaments a adoptar unes noves formes de 

gestió. Al mateix temps el canvi climàtic és un altre factor que ha d’entrar també en la nova governança 

local rural, com també ho ha de ser l’era digital en la que estem. 

La generació de plusvàlues urbanes no desapareixerà però sí baixarà i aquest descens de recursos via 

cessions gratuïtes i obligatòries de part de l’aprofitament urbanístic o via fiscal, implica un protagonisme 
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molt més rellevant dels recursos propis. És evident, la possibilitat de l’endeutament continua vigent, amb 

uns topalls legals, però no hem d’oblidar que la viabilitat de l’endeutament en molts municipis rurals és, 

pràcticament, impossible, per la càrrega financera que aquest suposa tenint en compte els ingressos 

corrents dels que disposa. En resum, ens queden els recursos propis i les transferències corrents d’altres 

administracions, transferències, tot sigui dit de pas, que haurien de modificar-se substancialment en 

aquest marc de relacions entre ajuntaments i administracions de rang superior (gràfics 7.1 a 7.4 i mapa 

7.1).    

Gràfic 7.1. Nombre de municipis segons grandària demogràfica, 2020  

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró municipal d’habitants 2020, IDESCAT. 

En els següents gràfics podem observar que com més petit és el municipi, major és l’estalvi net i els 

ingressos de capital no financer per habitant, i menor el ràtio d’endeutament. L’escassa dimensió dels 

municipis i el pes de les despeses bàsiques no semblen afectar als municipis petits, que són els que més 

adapten els seus recursos a la seva despesa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 
 

PA

GE    

\* 

ME

RG

EF

OR

MA

T2 

66 

Gràfics 7.2, 7.3 i 7.4. Pressupostos municipals. Liquidació, 2019 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Liquidación de los Presupuestos de las Entidades locales 

2019, del Ministerio de Hacienda.  

Pel que fa als ingressos dels ajuntaments, i agafant com a exemple els ingressos patrimonials, els que es 

generen a partir del patrimoni propi dels consistoris, com pot ser per exemple el lloguer de pisos 

municipals,  podem apreciar (mapa 7.1) que es concentren en municipis amb una certa dimensió 

demogràfica, amb ingressos elevats en la majoria de municipis costaners. En municipis de muntanya, 

aquests ingressos poden venir derivats també de l’explotació de comunals que amb l’arribada de la 

democràcia passaren de ser gestionats pel comú dels veïns a ser-ho per part dels consistoris municipals. 
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Mapa 7.1. Ingressos patrimonials, 2019 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Liquidación de los Presupuestos de las Entidades locales 

2019, del Ministerio de Hacienda.  
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Tot això porta a una anàlisi pressupostari escaient per saber en cada moment l’estat econòmic i financer 

de l’ajuntament, per a la qual poden resultar d’especial interès algunes de les ràtios més rellevants: 

1. Ingressos corrents amb relació al total d’ingressos (Importància dels recursos propis) 

2. El pes de les transferències corrents sobre el total d’ingressos corrents.  

3. Pes dels ingressos patrimonials (capítol cinquè d’ingressos) sobre el total d’ingressos corrents 

4. Ingressos corrents relacionats amb despeses corrents (si hi ha despeses corrents que no es paguen 

amb ingressos de la mateixa naturalesa) 

5. Ràtio d’endeutament (relacionar el deute viu amb els ingressos corrents de l’exercici anterior) 

6. Estalvi net (diferència entre els ingressos corrents, menys contribucions especials, quotes 

d’urbanització i ingressos extraordinaris, menys despeses corrents i l’anualitat teòrica 

d’amortització que assenyala l’article 53.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

7. Càlcul de l’autofinançament per saber la necessitat o no de finançament extern 

8. Càlcul del dèficit o superàvit pressupostari 

9. Gestió fiscal. Relació entre els impostos previstos en el pressupost i l’efectivament recaptat. 

El govern i l’acció municipal tenen, per altra part, la possibilitat d’una col·laboració i suport a través de la 

iniciativa privada local. El teixit empresarial resulta, en aquest sentit, relativament feble a les àrees rurals, 

però pot ajudar a tirar endavant els objectius col·lectius. De la mateixa manera que l’associacionisme, viu, 

malgrat la poca densitat demogràfica dels territoris rurals  

Observant el mapa 7.2, trobem que la distribució territorial del nombre de treballadors segueix el model 

típic de concentració extrema de l’activitat en l’àrea metropolitana de Barcelona i entorn de les capitals 

de demarcació. L’estructura de les empreses ens mostra que les comarques amb més incidència de 

treballadors autònoms són la Terra Alta (48% dels treballadors són autònoms), el Pallars Sobirà (42%) i 

l’Alta Ribagorça (41%). Són comarques amb un nombre de llocs de treball reduïts i de clar caràcter rural, 

amb empreses de petites dimensions. Les comarques amb més pes de la gran empresa són el Barcelonès 

(37,2% dels llocs de treball en empreses de més de 250 treballadors) i la Segarra (35%). La dimensió 

mitjana de les empreses catalanes, comptant-hi l’autoocupació, en funció dels comptes de cotització, és 

de 4,1 treballadors per empresa. El Barcelonès, el Tarragonès i el Gironès són les úniques comarques amb 

una mitjana superior als 5 treballadors per empresa. En l’altra banda, el Pallars Sobirà, la Terra Alta , l’Alta 

Ribagorça i el Priorat no arriben als 2 treballadors per empresa. 
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Mapa 7.2. Treballadors i magnitud de les empreses per comarques, setembre 2020 

 

Font: Afiliats a la Seguretat Social, IDESCAT i INE.  
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La Comissió Interdepartamental sobre el Despoblament Rural va encarregar l’elaboració de l’Agenda Rural 

de Catalunya per tal que, mitjançant un espai de debat, s’analitzessin els reptes del món rural i 

s’identifiquessin actuacions que donessin resposta als diferents àmbits de treball.  

Per tal de portar a terme la redacció de l'Agenda Rural de Catalunya amb els actors implicats en el 

desenvolupament rural i sostenible, es va dissenyar una metodologia participativa amb la finalitat de 

rebre les aportacions i prioritzar les polítiques i accions a implementar. 

Es divideix el procés en quatre etapes tal i com es pot observar a la Figura 1. 

 

 

Figura 1: Etapes del procés de redacció de l’Agenda Rural de Catalunya. 

 

 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=21354
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Etapa 0: definició del projecte i constitució de la comissió redactora 

Entre els mesos d’octubre  del 2020 i gener del 2021 es va definir el projecte (objectius, reptes i marc 

metodològic) i es va constituir la comissió redactora. Durant aquesta etapa també es van acordar i 

descriure els 7 reptes que estructuren l’Agenda Rural de Catalunya. 

1. Persones, benestar i repte demogràfic: Reforçar la cohesió social i el benestar mitjançant la 

millora dels serveis necessaris pel ple desenvolupament de les persones, la igualtat d’oportunitats 

i el seu acompanyament. Alhora, afrontar el repte demogràfic en termes d’arrelament social, 

envelliment amb dignitat, acollida de nova població i creació de noves oportunitats per viure al 

món rural. 

2. Transició ecològica:  Accelerar la transició energètica,  gestió regenerativa dels recursos naturals 

i protecció dels serveis ecosistèmics, i posar mesures per a la mitigació i adaptació al canvi 

climàtic,. 

3. Territori connectat: Garantir la digitalització, mobilitat sostenible i intel·ligència territorial.  

4. Sistema agroalimentari: Re-connectar les baules del sistema agroalimentari, relleu generacional 

agrari i pesquer, cadenes de valor justes, sobirania alimentària, producció i distribució agrària i 

forestal.  

5. Gestió forestal: Silvicultura, prevenció d’incendis forestals i oportunitats dels aprofitaments no 

fustaners. 

6. Innovació i dinamització social i econòmica:  Impulsar la innovació rural i la dinamització 

econòmica i el vigor cultural mitjançant el relleu generacional rural, activitat econòmica, 

valorització del patrimoni i innovació cultural. 

7. Governança:  Construir un marc sòlid, proper i eficient de governança a través de la reconnexió 

de les necessitats i realitats urbanes-rurals, un marc legal, sistemes de preses de decisions i 

implementació de les accions que garanteixin un desenvolupament rural veritable. 
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Etapa 1: recollida d’aportacions inicials  

Entre els mesos de febrer i març de 2021 es va fer la recollida d’aportacions inicials de l’Agenda Rural de 

Catalunya en forma de propostes, actuacions i mesures per cadascun dels reptes definits en la fase prèvia.  

Les eines que es van utilitzar per aquesta recollida d’aportacions van ser: 

✔ Un formulari en línia obert tant per aportacions particulars com per entitats. Les aportacions 

s’estructuraven en base als reptes del món rural però també es donava la possibilitat de fer 

aportacions i comentaris directament sobre l’estructura de l’Agenda Rural definida a la fase 0. 

✔ Sessions autogestionades. 

✔ Aportacions enviades directament al correu electrònic de l’Agenda Rural. 

Al llarg del procés es van recollir un total de 282 aportacions, de les quals un 57% corresponien a reflexions 

d’entitats i un 43% a contribucions individuals. Com es pot veure a la figura 3, els reptes que han rebut 

més aportacions en la primera fase de participació van ser el de persones, benestar i repte demogràfic 

(un 74% de les propostes hi fan referència) i el de la transició ecològica (71%).   

 

Figura 3: Aportacions rebudes a la fase d’aportacions inicial de l’Agenda Rural de Catalunya. 
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Totes les aportacions recollides van ser codificades amb el programa d’anàlisi mixte quantitatiu-qualitatiu 

Dedoose. El procés de codificació va consistir en agrupar la informació obtinguda en categories que 

conecten idees, conceptes o temes similars. Aquest procés va permetre crear una estructura organitzada 

per reptes i subreptes per tal d’agrupar temàticament totes les aportacions.  

Etapa 2: consulta i debat per temes i territoris 

Aquesta etapa va consistir en l’organització de diferents tallers, territorials i temàtics, per poder abordar 

de manera àmplia cadascun dels reptes del món rural i la visió col·lectiva del futur del món rural des de 

cada territori i en la constitució de la comissió motora de l’Agenda. Els objectiu de la comissió motora han 

estat i son: 

✔ Impulsar i vetllar perquè el procés participatiu i de redacció de l’Agenda Rural de Catalunya sigui 

correcte.  

✔ Vetllar perquè tots els reptes del món rural  estiguin representats a l’Agenda Rural de Catalunya 

i, alhora, aportar-hi una visió global i transversal.  

✔ Aportar coneixement i expertesa a l’Agenda Rural de Catalunya.  

✔ Vetllar per la representativitat territorial de l’Agenda Rural de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: entitats de la Comissió Motora de l’Agenda Rural de Catalunya 

1. Administració Oberta de Catalunya (AOC)  
2. Agencia Catalana de la Joventut  
3. Associació de Dones de la Mar  

4. Associació de Dones del Món Rural  
5. CECOT  

6. Comissions Obreres (CCOO)  
7. Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme 

de Catalunya (TURALCAT)  
8. Consell de Cambres de Comerç  
9. Federació Catalana d’Associacions de 

Propietaris Forestals (BOSCAT)  
10. Federació d’Associacions d'Artesans d’Ofici de 

Catalunya  
11. Federació de Cooperatives Agràries de 

Catalunya (FCAC)  
25. Federació de Moviments de Renovació 

Pedagògica - Secretariat d’Escola Rural de 
Catalunya.  

26. Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 

27. Fundació i2cat  
28. Institut d’Estudis Catalans  
29. Joves Agricultors de Catalunya (JARC)  
30. Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 

(PIMEC)  
31. Minyons Escoltes i Guies de Catalunya  

12. Museu de la Vida Rural  
13. Observatori del Paisatge  

14. Òmnium Cultural  

15. País Rural  
16. Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 

(PEMB)  
17. Plataforma d’Arts de Carrer (PAC)  
18. Taula del Tercer Sector  
19. Unió de Pagesos (UP)  

20. Unió General de Treballadors (UGT)  
21. Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya  
22. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat  
23. Xarxa de Conservació de la Natura (XCN)  
24. Xarxa de Festivals Musicals de Catalunya 

(XAFEC) 
 

COMISSIÓ REDACTORA: 

32. Associació Catalana de Municipis (ACM) 

33. Associació de Micropobles de Catalunya 

34. Consell Assessor per el Desenvolupament 

Sostenible (CADS) 

Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) 
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Com podem observar a les figures 5 i 6, es van organitzar 6 tallers temàtics, en línea, durant els mesos de 

juny i juliol de 2021, i 14 tallers territorials, presencials, durant el mes de juliol de 2021. 

 

Figura 5: Tallers temàtics de l’Agenda Rural de Catalunya 

 

Figura 6: Tallers territorials de l’Agenda Rural de Catalunya 
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El resultat de la participació global de l’Agenda Rural de Catalunya, pel que fa al nombre de persones i 

entitats que van aportar en la primera etapa i el nombre de persones que s’han inscrit als diferents tallers, 

ha estat molt positiu. Un total de 1.247 persones han participat a nivell individual o representant alguna 

entitat. A les figures 7 i 8 podem veure com es reparteixen segons la fase de participació. 

 

Fase aportacions 

Total de 

participants 

Percentatge particpants 

per tipologia 

Aportacions inicials 284 23% 

Tallers temàtics 586 47% 

Tallers territorials 377 30% 

Total 1.247 100% 

Figura 7: Participants a les diferents fases d’aportació de l’Agenda Rural de Catalunya 

 

Figura 8: Percentatge de participants a les diferents fases d’aportació de l’Agenda Rural de Catalunya 

Des de l’organització, volem destacar que en el conjunt d’activitats organitzades per fer aportacions a 

l’Agenda Rural de Catalunya han participat 357 entitats diferents i que pràcticament el 14 % eren persones 

que representaven ens locals. 

Si analitzem les xifres de participació segons el sexe i l’edat, ens adonem que la participació ha estat molt 

paritària tot i que la dels homes ha estat lleugerament superior (51%). I, com mostra la figura 9, les 

persones que més aportacions han fet corresponen a la franja d’edat d’entre els 26 i els 55 anys. 
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Figura 9: Nombre d’aportacions a l’Agenda Rural de Catalunya per franges d’edat 

A la figura 10 podem observar la repartició territorial de la participació a l’Agenda Rural de Catalunya i hi 

podem veure que aquesta ha estat molt homogènia arreu de Catalunya, tot i que destaquen els territoris 

rurals en general. 

 

Figura 10: Participació a l’Agenda Rural de Catalunya per comarques. 
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Etapa 3: redacció del document final  

En aquesta etapa s’han recollit totes les esmenes i comentaris aportats durant els diferents tallers de 

participació, temàtics i territorials, i s’ha redactat la proposta de document actual, que consta de dos 

documents. El primer document, aquest, on es recull la informació general de l’Agenda, la presentació 

dels reptes rurals i l’anàlisi de les aportacions rebudes. El segon, la llista complerta d’accions proposades 

a l’Agenda Rural de Catalunya.  

A la figura 11 podem veure el nombre de repte, subreptes, accions i accions prioritzades que conté el 

document de l’Agenda Rural de Catalunya en aquest moment, gairebé 900 accions proposades de les 

quals, prop de 400 es consideren més urgents. 

Reptes 

Subreptes 

1er nivell 

Subreptes 

2on nivell Accions 

Accions 

prioritzades 

Persones, benestar i repte 

demogràfic 8 31 184 111 

Transició ecològica 5 20 142 66 

Territori connectat 4 7 64 25 

Sistema agroalimentari 9 16 191 56 

Sistema forestal 7 8 93 23 

Innovació i dinamització 6 25 145 88 

Governança 5 6 70 18 

El futur de l'Agenda Rural 0 0 8 3 

Total 44 113 897 390 

Figura 11: Nombre de reptes, accions i accions prioritzades segons repte rural. 

Treball amb la Comissió Motora de l’Agenda Rural i la Comissió Interdepartamental sobre 

Despoblament Rural. 

A partir del resultat de la figura 11 s’ha treballat amb la Comissió Motora per prioritzar les accions de 

l’Agenda Rural de Catalunya. També s’ha treballat amb la Comissió Interdepartamental sobre 

Despoblament Rural per fer una revisió final i veure com encaixen en un primer moment les accions de 

l’Agenda Rural amb les taques que desenvolupen els diferents Departaments de la Generalitat. D’aquesta 

feina n’han resultat 891 accions, 276 accions prioritàries i 57 accions considerades cabdals per al 

desenvolupament socioeconòmic i cultural dels territoris rurals. 
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4. Propostes als reptes del món rural de l’Agenda Rural 
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4.1. PERSONES, BENESTAR I REPTE DEMOGRÀFIC: garantir els drets 

socials, uns serveis dignes i assegurar un món rural viu 

Aquest repte engloba, per una banda, diferents aspectes relacionats amb les persones i el seu benestar, 

la seva qualitat de vida i l’accés i millora dels serveis bàsics per a fer del món rural un lloc de ple dret on 

viure amb qualitat. Per altra banda, vol donar resposta a un dels grans reptes del món rural, el 

despoblament. Persones i benestar i despoblament, dos aspectes íntimament lligats i que depenen l’un 

de l’altre.  

Un dels aspectes que afecta més a la qualitat de vida al món rural és l'accés als serveis de salut i a 

l'educació, ja que cada cop es requereixen majors desplaçaments pel tancament de consultoris, hospitals 

i escoles. Però per poder viure en un món rural amb una millor qualitat de vida, també són imprescindibles 

elements com la cultura i l'oci, elements clau en la cohesió social, en aquest sentit l’agenda reivindica el 

paper essencial de la cultura i de la comunitat com a elements vertebradors de la qualitat de vida. Es fan 

propostes per assolir pobles vius i dinàmics, on la cultura inspiri a la gent amb nous formats i propostes 

descentralitzades.   

Tots aquests serveis bàsics es poden millorar amb majors recursos i projectes, però també demana assolir 

la massa crítica de població necessària perquè tinguin sentit. El despoblament, com s’ha mostrat en 

l’anàlisi anterior, és preocupant en moltes zones i alarmant en algunes altres. Pobles buits o molt envellits 

i sense massa possibilitats de revertir la seva situació si no es desenvolupen polítiques actives, accions i 

projectes innovadors, per atraure talent i població, i alhora dotar de millors serveis i més qualitat de vida 

a la gent que ja hi viu.  

Serà amb l’equilibri entre qualitat de vida i manteniment de la població i la innovació que es podrà assolir 

el repte d’un món rural viu. Per a tal fi calen polítiques d’atracció de nova població, polítiques dirigides a 

tenir uns serveis bàsics dignes i la generació d’oportunitats laborals al món rural. Igual d’important i 

imprescindibles són les polítiques per a retenir el talent propi promovent l’arrelament al món rural, dels 

infants i joves, potenciant els símbols d’identitat i pertinença i facilitant el retorn al món rural per a 

desplegar-hi els seus projectes de vida. 

Les polítiques d’atracció de població nouvinguda han d’anar acompanyades d’una millora dels serveis, 

amb possibilitats d’aconseguir un habitatge digne i tenir oportunitats laborals.  La pandèmia actual pot 

haver posat en valor certs atributs del món rural, però la crida de població ha d’estar pensada i planificada 

per tal de poder assumir nous habitants de forma adequada i esglaonada.  

Els eixos que agrupen les propostes d’accions del repte de persones, benestar i repte demogràfic són els 

següents: a) garantir una atenció sanitària de qualitat, i uns serveis innovadors i adaptats a les necessitats 

del món rural; b) adaptar i enfortir el sistema públic d’educació del món rural; c) reforçar els serveis socials 

i fomentar la cohesió social; d) millorar de les condicions de vida de la gent gran; e) garantir la cultura com 

a element vertebrador del món rural; f) garantir el dret a l’habitatge al món rural i g) mantenir, atraure i 

fer créixer la població als municipis rurals davant del repte demogràfic. 
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Per tal d’impulsar un món rural amb qualitat de vida, es considera estratègic vetllar per garantir una 

atenció sanitària de qualitat, i uns serveis innovadors i adaptats a les necessitats del món rural. Apostar 

per sistemes de salut integral, pròxims i amb major dotació de recursos és la gran demanda d’aquest 

subrepte. Promoure un Acord Nacional de Salut als territoris rurals que contempli les especificitats 

d’aquests territoris i que garanteixi la mateixa qualitat de serveis de salut per als seus habitants que a les 

zones més poblades, desplegant un model d átenció sanitària i social centrat en el principi de proximitat 

que la llei general de sanitat ja contempla. 

Aquest fet implica garantir que els centres d’atenció primària (CAP) estiguin presents als municipis rurals, 

centralitzant l’atenció a diferents col·lectius, coordinant el servei d'emergències, amb bones instal·lacions, 

recursos i el personal mèdic ben dimensionat, en funció dels usuaris d’aquests serveis, amb la perspectiva 

de gènere necessària i reforçant-lo en aquells territoris i èpoques de més afluència de turistes. Alhora, es 

reclama el mateix en els serveis hospitalaris, proximitat i cobertura. Es proposa innovar en el model 

d’atenció sanitària i aprofitar les possibilitats de les noves tecnologies per facilitar l'atenció sanitària a 

distància, sense que això vagi en detriment de l'atenció presencial. Finalment, es proposa un bloc de 

propostes relacionades amb l'atenció a les persones i la dimensió comunitària de la salut. Propostes per 

desenvolupar col·laboracions público-comunitàries en l'atenció a les persones per oferir serveis integrals 

i dignes a la població rural, posant a les persones al centre i disposant de mecanismes i recursos públics 

per impulsar iniciatives público-cooperatives per dignificar el treball del sector d'atenció a les persones.  

Per fer front al subrepte d’adaptar i enfortir el sistema públic d’educació del món rural, es fan propostes 

educatives al llarg de la vida de les persones. Un dels elements més importants, passa per garantir l’accés 

a l’educació rural al llarg de la vida en totes les franges d’edat amb un desplaçament raonable i sostenible 

del domicili. Es demana potenciar l'escola rural i les Zones Escolars Rurals (ZER) com a element clau de 

cohesió social i lluita contra el despoblament, amb mesures importants com establir una normativa clara 

i única per a tots els serveis territorials sobre l'adscripció d'alumnes als centres educatius. L’escola es 

projecta com un continu dels 0-18 anys amb escoles bressol integrades a l’escola primària rural i també 

amb la creació d’instituts-escola, figures que ja s’estan implementant en molts municipis rurals amb èxit. 

Aquesta visió ampliada es nodreix amb models educatius oberts al municipi i en cxarxa, i que doni resposta 

als 7 reptes de l'escola rural identificats per l'Observatori de l’Educació Rural Catalana (OBERC). Es posa 

èmfasi i valor en la figura del mestre rural, amb formació i competències específiques, així com, suport 

per part dels serveis territorials. 

Un altre element clau és el paper dels serveis complementaris com menjadors escolars o les activitats 

extraescolars. Si es vol atraure i mantenir la població és imprescindible garantir aquests serveis i treballar 

conjuntament amb les Associacions de Famílies (AFA) per poder oferir diversitat d’oferta i qualitat. 

Disposar d’un menjador escolar obert, amb un projecte educatiu saludable i de proximitat. Alhora una 

oferta d’activitats extraescolars diversificada, inclusiva, innovadora i mancomunada, ha de permetre que 

els nens i joves del món rural es formin de manera holística i tinguin les mateixes oportunitats que el món 

urbà. Per això és clau promoure les entitats d’educació en el lleure infantils i juvenils de base voluntària.   
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Respecte a la formació postobligatòria hi ha propostes per l’apropament de l’oferta educativa al món 

rural, aprofitant les noves tecnologies i en sinergia amb centres d’estudis i universitats. Promoure la 

creació d’escoles d’oficis especialitzades en el territori rural es visualitzen com a oportunitats a explorar, 

tant per formar a la població resident com per atraure nouvinguts. Fomentar els Cicles Formatius d’Oficis 

professionals amb l’objectiu de garantir relleu generacional i oferir programes com FP Dual on s’impliqui 

al teixit empresarial local, també són mesures prioritàries. Finalment el model de territori educador també 

es centra en oferir formacions per adults i gent gran tant per millorar les competències professionals com 

els interessos formatius de la població del món rural. 

Per tal de poder reforçar els serveis socials i fomentar la cohesió social, és impulsar canvis a nivell normatiu 

com l’efectiu desplegament de la llei de la dependència, la implementació de la renda bàsica universal, 

millorar la situació de precarització laboral del sector de l’atenció a les persones, o millorar el dret de vot 

de persones immigrants. 

Pel que fa a les polítiques d’immigració, destaca la proposta de revisar aquelles que fan referència a les 

d'acollida de forma coordinada entre les diferents administracions tant per persones nouvingudes 

estrangeres com d'altres municipis catalans.  Així doncs, es prioritza crear Oficines d'Acció Comunitària a 

nivell territorial i de forma enxarxada i desenvolupar els plans d’acollida municipals. 

Però per fomentar la cohesió social també és clau el paper de la comunitat. En aquest sentit es proposa 

revitalitzar determinades formes comunals d’organització social i gestió de béns comuns. Rescatar la visió 

comunal/comunitària, tant per inspirar processos com per actualitzar-la. Les entitats o associacions 

(formals) són clau per dinamitzar la vida rural i els cal més recursos, dinamització i suport, però també ho 

són les entitats informals de suport mutu o organitzacions populars. Així doncs, promoure activitats i 

espais comunitaris al servei de la població han de ser prioritaris per la qualitat de vida al món rural. 

En el següent subrepte es proposen accions centrades en la gent gran, un col·lectiu importantíssim en la 

Catalunya rural, ja que molts municipis tenen un índex d’envelliment alt, sinó molt alt. Les propostes 

prioritzades per a millorar de les condicions de vida de la gent gran, es centren principalment en assegurar 

serveis específics per a les persones en situació de dependència. Alhora es proposa capacitar i 

professionalitzar als familiars i/o residents de les zones rurals com a cuidadors. 

Un dels elements importants d’aquest repte es centra en dotar d’autonomia i independència a la gent 

gran el màxim de temps possible, elements com l’envelliment actiu i saludable i altres formes innovadores 

de viure són clau. Es tracta doncs, de desenvolupar serveis i activitats i desenvolupar l’anomenada “silver 

economy”. Es proposa innovar en el model de residències, en l’atenció domiciliària i els centres de dia, 

reconsiderar el model per disposar de serveis que apoderin a les persones grans a ser autònomes el màxim 

de temps possible. En aquest sentit, es proposen noves formes i serveis com microresidències, pisos 

compartits i assistits, centres de nit, residències amb centres integrals de serveis, sistemes d’atenció 

domiciliària que integrin i coordinin les parts interessades i que incorporin millores tecnològiques, etc. De 

forma complementària es considera necessari, dotar de més suport i recursos públics tant a nivell 

municipal com directament a les persones beneficiàries. 
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En el sector d'atenció a les persones la precarització laboral és elevada, es demana una millora de les 

condicions laborals de les persones del sector i el sorgiment de noves fórmules cooperatives. El sector de 

les cures al món rural és una oportunitat per generar empreses i llocs de treball, però és important que 

es planifiqui i es doni suport amb iniciatives público-privades. 

Un repte clarament prioritzat dins d’Agenda rural és el de garantir la cultura com a element vertebrador 

del món rural. Es prioritzen accions com definir propostes que posin en valor la dimensió comunitària de  

la  cultura, entenent-la  com  a vehicle de cohesió social. Es demana millorar la sensibilització, dinamització 

i la inversió, per tal que els pobles petits de la Catalunya rural esdevinguin programadors d’esdeveniments 

culturals de forma habitual, aprofitant recursos i espais públics. Es reclama posar la cultura com a eix 

econòmic de desenvolupament rural, promovent programes especialitzats per impulsar el sector cultural, 

dinamitzant els agents per aportar innovació i creativitat com la promoció de laboratoris culturals, la 

promoció de nous formats culturals innovadors com la creació de circuits intermunicipals i en xarxa, 

descentralitzant els serveis i desenvolupant projectes de col·laboració entre municipis per generar una 

programació compartida.   

Lligant amb el repte demogràfic, sorgeix la preocupació per fer front a la situació de l’habitatge al món 

rural amb propostes per garantir el dret a l’habitatge al món rural. En aquest sentit, de forma gairebé 

unànime, es reclama la reforma de la llei d’habitatge amb una flexibilització de la normativa per adaptar-

la al context rural, i alhora promoure bonificacions fiscals i ajudes per mantenir i atraure població 

(habitatges de primera vivenda per fer front a l’especulació turística, habitatges per joves, rehabilitacions 

d’habitatges per ampliar el mercat de lloguer i per adequar-los a les necessitats de la gent gran, entre 

d’altres). Per posar solució al complicat tema de l’habitatge rural es proposen tant solucions de polítiques 

públiques com la promoció de nous projectes comunitaris més innovadors.  

En primer lloc, es prioritzen polítiques d’habitatge públic i una major inversió en habitatge de protecció 

oficial (HPO) amb la promoció específica de l’habitatge juvenil amb allotjaments públics compartits. A la 

Generalitat es demana desplegar una estratègia ambiciosa d'habitatge públic, que baixi els preus dels 

lloguers i altres formes d'accés a la vivenda. Des dels municipis es demana dotar a tots els pobles 

d’habitatge públic (HPO), de venda i de lloguer i promoure les borses habitatges públics amb lloguer social 

a nivell municipal o supramunicipal (tant amb la mediació amb el sector privat com amb la compra 

pública).  

En segon lloc es proposa implementar un pla i ajudes per a la rehabilitació d’habitatges, així com 

flexibilitzar la normativa amb especial èmfasi a la situació de masies. Finalment, unes altres de les 

aportacions a destacar són el foment de l’habitatge compartit i sostenible. Aquí s’incorporen elements 

nous com habitatges cooperatius intergeneracionals, comunitats de joves, o masoveries compartides, així 

com, la introducció i flexibilització normativa en l’ús de materials i metodologies sostenibles en la 

construcció i rehabilitació d’habitatges. 

Per tancar aquest primer repte tan ampli, i centrant-nos en respondre directament el repte demogràfic 

es proposen accions per a mantenir, atraure i fer créixer la població als municipis rurals davant del repte 

demogràfic. Com ja s’ha mencionat en altres punts es proposa potenciar la identitat i l’arrelament de la 
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població jove amb activitats, donant a conèixer projectes inspiradors del seu territori, fomentant les 

associacions, posant en valor els tangibles i intangibles del món rural, dotant-los de projectes i inversions, 

són algunes de les propostes. És essencial per atraure i retenir població oferir oportunitats laborals (joves, 

famílies del món urbà amb fills, gent que vulgui iniciar projectes al món rural, etc.). En aquest sentit, és 

prioritari desenvolupar polítiques actives de mobilització del talent aprofitant les oportunitats que aporta 

el teletreball. Atraure persones amb talent que es posin al capdavant de projectes innovadors, tractors i 

resilients, fomentant l'emprenedoria juvenil, el relleu empresarial i la primera instal·lació rural amb 

accions com Reempresa rural,  i alhora, lluitar fermament contra l’atur juvenil al món rural, definint una 

estratègia pel territori, donant suport i ampliant els programes i ajuts per fomentar el retorn de joves, 

com per exemple l’ODISSEU o garantia juvenil. Es proposa tenir en compte que en l’atracció de població 

per pal·liar el despoblament, és important cercar un equilibri entre la població originària i la població 

nouvinguda per vetllar per a la cohesió social. 

4.2. TRANSICIÓ ECOLÒGICA: per una economia circular que faci front al 

canvi climàtic i faciliti la biodiversitat 

Donada la situació d’emergència climàtica que ja estem vivint i atès que, segons indiquen els experts si no 

es reacciona amb rapidesa i contundència, en pocs anys ens situarem en un punt de no retorn ecològic a 

nivell de planeta, és del tot necessari i urgent un canvi de paradigma. I en aquest canvi de paradigma el 

món rural hi juga un paper cabdal. Caminar cap a la transició ecològica, mitigar i adaptar-nos als efectes 

del canvi climàtic, promoure la sostenibilitat i l’economia circular i revertir la pèrdua de biodiversitat són 

transformacions profundes que cada cop reben un major suport social, i que alhora, s’estan promovent 

des d’Europa. 

Les respostes que L’Agenda Rural de Catalunya proposa a aquest repte estan centrades al voltant de cinc 

eixos principals: a) garantir la gestió integral del cicle de l’aigua ; b) promoure la millora i manteniment 

del sòl, preservar els espais naturals i millorar l’estat de la biodiversitat; c) promoure la reducció i gestió 

sostenible de residus i l’economia circular i d) planificar i promoure la implantació d’energies renovables 

com a model principal. 

Pel que fa a garantir la gestió integral del cicle de l’aigua, es proposen solucions com l’impuls de noves 

estratègies de planificació hidrològica que donin resposta al canvi climàtic conjuntament amb millores 

d’especificacions normatives. Es proposen accions concretes de gestió integral de l’aigua i la millora de la 

seva qualitat, analitzant recursos, infraestructures i usos de regadius,  promovent la recerca sobre 

regadius, assegurant que el consum total d'aigua disminueix i es fa més eficient. Alhora es proposa millorar 

els sistemes de ribera i els recursos hídrics, i també la recuperació de l’aigua subterrània tan afectada pels 

nitrats  o els pesticides. Un altre aspecte proposat és la millora de l’accés a l’aigua potable a nuclis rurals 

i disseminats que actualment no el tenen garantit així com poder gestionar els canons d’aigua de forma 

municipalitzada i impulsar mesures de recuperació de l’aigua de pluja. També es proposa poder disposar 

de depuradores per a la gestió de les aigües residuals a cada municipi per poder millorar l’impacte al medi 

natural. 
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En zones de muntanya, on les hidroelèctriques hi són presents, es mostra consens en reclamar una revisió 

de les concessions de les hidroelèctriques i promoure municipalitzacions o la gestió pública d’aquestes. A 

nivell d’embassaments, es demana un pla general d’usos i gestió i la introducció de mesures d’eficiència 

en els regadius conjuntament amb una millor planificació i anàlisi d’impactes. 

Per promoure la millora i manteniment del sòl, preservar els espais naturals i millorar l’estat de la 

biodiversitat, es proposen solucions de preservació del sòl per revertir la seva degradació a través de 

mesures com la promoció i l’ús de fertilitzants orgànics, estratègies de prevenció de l’erosió, la salinització 

i la desertització. La protecció i regeneració del sòl és una de les accions amb més consens que reclama 

definir i implementar mesures quantificades i temporalitzades. 

Pel que fa a la preservació dels espais naturals, el gruix de propostes s’encaminen a millorar la governança 

dels espais. Es proposa millorar la dotació de recursos econòmics i eines  destinats a la gestió dels espais 

naturals protegits per fomentar les pràctiques de gestió necessàries. Alhora es demana establir mesures 

per tal que puguin conviure els usos agraris dins dels espais naturals de forma sostenible. En segon terme 

es proposa donar més pes a la representació municipal, millorar-ne la dotació de recursos econòmics, 

incentivar acords de custòdia, mesures que permetin prevenir incendis, preservar boscos madurs i 

millorar la fauna salvatge i la biodiversitat dels ecosistemes. A nivell normatiu, es proposa regular per llei 

l'accés als espais naturals i posar en valor i establir sistemes de compensació pels serveis ecosistèmics, ja 

que es perceben incompatibilitats greus. En aquest sentt també es reclama promoure l’aprovació d’un Pla 

sectorial de connectivitat ecològica tal com preveu l’Estatut de Catalunya.   

Una solució proposada per millorar la biodiversitat i preservació de l’ecosistema és promoure inversions 

per al manteniment i la recuperació del mosaic agro-silvo-pastoral. Així com la posada en marxa de 

projectes de transició ecològica a través d’un enfocament integral basat en el paisatge (lanscape 

approach), on les cartes del paisatge hi poden tenir un paper clau. Alhora, és valora com a imprescindible, 

disposar d’eines de monitorització aprofitant les noves tecnologies, eines col·laboratives que permetin 

analitzar l’impacte actual i els canvis amb les mesures implementades. 

Altres elements dins de la protecció del sòl que també han rebut suport són la preservació de marges i 

camins posant en valor i reforçant la pedra seca tant a nivell d’ajuts per a la seva millora, com per 

promoure el patrimoni associat i l’ofici. Finalment, la protecció i preservació de boscos madurs o boscos 

illa en certes planes agrícoles també es reclama com a prioritària, tot i que en aquest punt s’hi entra més 

en profunditat en el repte de gestió forestal. 

Per promoure la reducció i gestió sostenible de residus i l’economia circular, es demana implementar a 

tots els municipis rurals una millora de recollida de residus utilitzant sistemes validats com el porta a porta 

o petites plantes de compostatge municipals. amb noves tècniques com podria ser el vermicompost, 

mesures que han d’adaptar-se al món rural i als micropobles, per tal de promoure l’estratègia catalana de 

residu zero. Aquesta estratègia implica la Implantació de sistemes de recollida que garanteixin la recollida 

selectiva de més del 60%. És necessari identificar municipis on no es faci i implantar-ho i desenvolupar 

alhora campanyes de sensibilització per augmentar la confiança dels ciutadans en el sistema de gestió de 

residus, que actualment és bastant baixa.   
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Però l’estratègia de residu zero també ha d’incloure la minimització de la generació de residus, fomentant 

el consum a granel, involucrant a la indústria agroalimentària i els productors en la responsabilitat en la 

generació de residus. Fomentar els sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos, etc. En aquest sentit, 

es reclamen mesures legislatives, de fiscalitat positiva i de sensibilització en l’ús d’envasos sostenibles i 

afavorir el retorn d’envasos, amb experiències validades en diferents països europeus. També es proposa 

definir la normativa que pressioni la responsabilitat ampliada del sistema productiu de plàstics per els 

diferents sector econòmics, però en especial per al sector primari, fomentant la producció de plàstics 

biodegradables i compostables.  

Finalment, en la gestió de residus, es fa especial èmfasi en la gestió i tractament de les dejeccions 

ramaderes, aspecte que també es detalla en el repte del sistema agroalimentari, i que implica 

implementar mesures com la major inversió en plantes de tractament, la creació de plantes de dejeccions 

compartides, o donar valor afegit als fertilitzants provinents del tractament de les dejeccions. En aquest 

sentit també es reclama una revisió del decret de dejeccions ramaderes i de la moratòria que afecta a les 

explotacions ecològiques. 

Un dels temes amb més aportacions de l’Agenda Rural de Catalunya és planificar i promoure la 

implantació d’energies renovables com a model principal. És un tema prioritari dins de la política europea 

però que té els seus contrapunts respecte en com s’aplica i els efectes que pot tenir pel territori. En aquest 

sentit, és de gran consens la necessitat imminent de definir una política de transició ecològica participada, 

descentralitzada i ordenada, per decidir on i com volem els nous projectes d’energies renovables. A nivell 

normatiu, es proposa desenvolupar un reordenament territorial incorporant aquestes i establint zones 

prioritàries en l’ocupació de superfícies per a la seva captació, com ara sostres edificats, infraestructures, 

zones degradades, sòls de baix valor agrícola, forestal o paisatgístic. Alhora, contemplar prioritats en la 

preservació de sòls per funcions i usos estratègics, com ara entorns d’elevat valor ecosistèmic, els sòls 

agrícoles o forestals d’elevada productivitat o els entorns amb paisatges emblemàtics. Es reclama doncs, 

que s’acceleri de forma prioritària el desenvolupament del Pla Territorial Sectorial per a la planificació i 

implementació de les energies renovables a Catalunya (PLATER) 

Aquestes propostes normatives es complementen amb mesures de promoció de les energies renovables 

i l’estalvi energètic, com municipalitzacions i la creació d’Agències Locals d’Energia, la creació d’empreses 

público-privades de producció d’energia renovable o la promoció de l’autoconsum energètic a través de 

projectes de comunitats energètiques rurals, dotades de suport financer i bonificacions fiscals per a la 

seva implantació. 

Finalment, per tancar aquest repte, es reclama impulsar l’economia circular, entenent-la com una 

oportunitat de futur, amb campanyes de sensibilització implementant l'Estratègia de la bioeconomia a 

Catalunya, alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’estratègia Ris3cat. En aquesta 

línia, es proposa fomentar la innovació en l'àmbit de la bioenergia, en especial en el sector primari, 

generant estratègies d'economia circular en tota la cadena de valor. 
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4.3. TERRITORI CONNECTAT: Una Catalunya equilibrada a nivell de 

comunicacions  

Si algun fet caracteritza i defineix la ruralitat és l’aïllament de la població i la distància als serveis així com 

la necessitat d'invertir esforços importants per superar-los. Viure en un territori connectat és una de les 

principals demandes des del món rural, tant pel que fa a l’accés i adaptació a la societat digital, com pel 

que fa a l’equilibri territorial vinculat a la mobilitat sostenible i el manteniment de les xarxes viàries. Al 

mateix temps, en aquest repte també s’inclouen aquelles accions destinades a la millora i manteniment 

de les xarxes elèctriques, encara deficients en molts punts del territori rural. 

Les mesures proposades a l’Agenda Rural de Catalunya dins del repte d’aconseguir un territori connectat 

estan centrades al voltant d’aquests tres eixos principals: a) el foment del transport públic i manteniment 

de la xarxa viària per una mobilitat sostenible; b) l’accés al món digital a tot el territori i c) la millora i el 

manteniment de les xarxes elèctriques. 

Pel que fa al foment del transport públic i el manteniment de la xarxa viària per una mobilitat sostenible, 

el gruix de les propostes van encaminades a repensar l’actual xarxa de transport públic, tant pel que fa al 

seu abastament territorial, freqüències i horaris així com a la millora de la informació de la qual disposen 

els usuaris del transport públic en temps reals. Les accions proposades s’encaminen a millorar la 

connectivitat entre municipis i també a la demanda de subvencionar les tarifes rurals del transport públic, 

per equiparar els seus preus a les urbanes integrant tot el territori català al projecte de T-mobilitat i tenint 

en compte aspectes com la renda. 

També hi ha propostes dirigides a millorar el rendiment dels desplaçaments a les zones rurals amb 

transport públic, eliminant l’exclusivitat del transport escolar permetent l’accés a adults i col·lectius pel 

desplaçament a centre de treball o educatius, implementat per un servei de microtransport a demanda  o 

oferint cobertura de servei de taxi subvencionat en aquelles zones amb poca cobertura d’altres tipus de 

transport públic. 

Al mateix temps, s’aposta per un foment de la mobilitat sostenible, implantant per exemple serveis de 

transport col·laboratiu, l’anomenat car-sharing rural (entre particulars, amb empreses o directament 

gestionats pels ajuntaments), el foment de l’ús de vehicles elèctrics i en conseqüència l’habilitació de 

punts de càrrega distribuïts al tot el territori. També s’han proposat mesures encaminades a incentivar 

l’ús de la bicicleta tant pel que fa la implementació de “bus-bicing” escolar, aparcaments segurs i 

sostenibles i especialment, la creació i manteniment de la xarxa de camins, creació de vies verdes i carrils 

bicis per garantir la circulació segura i fomentar la mobilitat quotidiana sense cotxe per tal d'accedir a llocs 

de feina o pobles veïns tenint en compte que és necessari una bona senyalització per garantir la seguretat, 

amb arbrat per disposar d’ombra, etc. Per tal de sensibilitzar sobre la qüestió, s’ha proposat servir-se de 

les arts i la cultura per posar en qüestió l’excessiva mobilitat actual i per dissenyar campanyes que 

incentivin formes de mobilitat més sostenible. 

En l’acompliment de la mobilitat, naturalment, no es pot perdre de vista tampoc la conservació i millora 

de les infraestructures de comunicació terrestre, tant per carretera com ferroviàries. També ha sortit com 
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un aspecte en el que cal incidir la realització d’un pla zonal de carreteres dotat de pressupost per 

identificar i planificar millor de forma que s’aconsegueixi un equilibri territorial en el disseny de les 

infraestructures, tot i tenint en compte la titularitat d’aquestes. També són accions prioritàries aquelles 

encaminades a la conservació de les xarxes viàries existents (incloent vorals) que optimitzi la rendibilitat 

econòmica, social i ambiental de la xarxa construïda amb coherència amb les polítiques de seguretat viària 

basades en la visió “zero víctimes” i millorar la seva seguretat, tenint en compte especialment la xarxa de 

carreteres secundàries que comuniquen nuclis poblacionals. Els esforços de millora i conservació de la 

xarxa resulten particularment exigents a les àrees de poblament disseminat, les que permeten l’accés a 

masies i de muntanya. També s’ha donat prioritat a recuperar els camins ramaders i prioritzar la ramaderia 

extensiva transhumant, pel seu potencial econòmic, ecològic i social. Al mateix temps, hi ha accions 

encaminades a consolidar i ampliar l’oferta ferroviària, com a ara la millora de la freqüència i horaris de 

pas dels trens o la connexió amb les línies regulars d’autobús, entre d’altres. 

La igualtat en l’accés al món digital a tot el territori és també una de les grans reivindicacions des del món 

rural. En aquest sentit, garantir la cobertura de mòbil i d’internet al territori rural, incloent nuclis 

disseminats i masies, connexió de qualitat (latència, velocitat i altres paràmetres) és una primera 

necessitat, la qual no està coberta actualment de forma satisfactòria. Entre les propostes d’acció per 

portar-ho a terme destaca la dotació de l’accés a internet d’alta velocitat a través del suport a empreses 

locals que ofereixin aquest servei a les zones rurals amb poca densitat de població, mitjançant 

discriminació positiva a nivell fiscal a les empreses del sector que treballin a l’àmbit rural. En aquest sentit, 

es proposa que la Generalitat prioritzi els territoris desfavorits a l’hora de fer concessions en el 

desplegament d'infraestructures de telecomunicacions. Per portar-ho a terme, es proposa dotar al món 

rural d’una partida específica per a la plena digitalització i el manteniment de les xarxes mòbils i d’internet 

i la creació d’una xarxa pública pel desplegament de la fibra òptica i/o el servei de telefonia mòbil com a 

forma de buscar solucions col·lectives al repte. En aquesta mateixa línia es proposa canviar el model de la 

Xarxa Oberta de Catalunya cap a un model distribuït final participada abaixant el preu de connexió a la 

Xarxa Oberta de Catalunya fent que aquest sigui proporcional a la quantitat de població de cada nucli on 

es desenvolupa.  

Per altra banda, també s’ha prioritzat la creació de serveis de suport tecnològic permanent (o centres 

d’atenció físics amb agents cívics o persones que donin atenció a la ciutadania amb competències 

tecnològiques) per resoldre qüestions relacionades amb tràmits i/o necessitats digitals i formació. Es 

tractaria d’un servei d’assessorament, formació i programació de cursos i acompanyament per tal de 

reduir l’escletxa digital, tot i mantenint un bon equilibri entre els sistemes analògics i tecnològics, per tal 

de poder oferir els serveis de forma correcta a la població. 

Aquestes accions van acompanyades de canvis en la normativa per tal de que aquesta garanteixi que tots 

els municipis, independentment de la seva mida i localització, tinguin accés a internet, incloent tots els 

nuclis habitats, com masies i urbanitzacions. Cal legislar l’accés a la xarxa mòbil i internet com un servei 

bàsic amb independència del benefici econòmic. En aquest sentit, la Llei General de Telecomunicacions 

hauria de preveure les realitats de micropobles rurals i l'especificitat dels ens locals d'aquests municipis 

en termes de facilitar el desplegament de fibra òptica. Les zones fosques haurien de ser una prioritat a 
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l’hora d’implementar les xarxes. La normativa hauria de garantir el finançament dels ens locals en l’àmbit 

de les telecomunicacions. Finalment, es fa incidència en garantir l'accés telemàtic i atenció presencial per 

evitar la bretxa digital en col·lectius que no tinguin accés a les TIC, per qüestió d'edat, o per manca de 

recursos i/o capacitats. Al mateix temps, la normativa ha de garantir que tots els municipis, 

independentment de la seva mida i localització, tinguin accés a internet d’alta velocitat. Aquest ha d’estar 

garantit també en tots els nuclis habitats, incloent masies i urbanitzacions. Legislar l’accés a la xarxa mòbil 

i internet com un servei bàsic amb independència del benefici econòmic. 

Finalment, pel que fa referència a la millora i el manteniment de les xarxes elèctriques, hi ha la demanda 

de crear una empresa pública de producció i distribució elèctrica i  la millora en el manteniment de les 

xarxes elèctriques per part de les empreses subministradores, i la limitació en el temps de resposta de 

l’atenció al client en cas d’incidència. 

 

4.4. SISTEMA AGROALIMENTARI: Avançar cap a la Sobirania 

Alimentària 

El repte de consolidar canvis en el sistema alimentari de Catalunya ha esdevingut un dels pilars de les 

propostes de l’Agenda Rural. En aquest sentit, les propostes engloben el total de la cadena alimentària, 

connectant les diferents baules per potenciar la diversitat agroecològica del país i posant en valor 

l’alimentació de proximitat i ecològica, amb el desenvolupament de produccions i elaboracions artesanes, 

circuits curts de comercialització i canvis culturals que ens apropen a la idea de Sobirania Alimentària.  

Tanmateix, en un procés que s’inicia ja fa dècades, la pèrdua d’explotacions agràries ha situat el sector 

agrari català sota mínims i l’envelliment del sector primari i la dificultat que té d’acollir nous agricultors 

d’origen no agrari obren un horitzó de futur incert per al sector. El relleu generacional és un dels majors 

reptes de les zones rurals a curt, mitjà i llarg termini, que es fa particularment greu i d’actualitat en algunes 

àrees interiors i de muntanya. La revalorització de la professió agrària, la facilitació de l’accés a la terra i 

als mitjans de producció, el suport i acompanyament dels joves locals i l’atracció de forans a partir de la 

formació i així com les mesures d’acolliment resulten indispensable.  

Les accions proposades pel repte d’avançar cap a la Sobirania Alimentària dins del sistema alimentari 

s’encaminen a adreçar els següents aspectes: a) promoure l’accés als recursos productius i protegir els 

espais agraris; b) avançar cap a un model productiu més divers i ecològic; c) donar suport a la petita i 

mitjana empresa transformadora agroalimentària de proximitat i fomentar les infraestructures 

compartides; d) potenciar els circuits curts de proximitat, la venda directa i la distribució compartida; e) 

millorar les condicions laborals, el relleu generacional i la formació i la transferència agrària; f) 

implementar polítiques alimentàries basades en el dret a l’alimentació i educar en la cultura alimentària; 

i g) impulsar i donar suport a models d’organització cooperatius i participatius al sector agroalimentari i 

pesquer. 
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Per tal d’impulsar un món rural amb una agricultura dinàmica, es considera que és estratègic vetllar per 

promoure l’accés als recursos productius i  protegir els espais agraris. Per aquest motiu, es veu 

imprescindible desplegar la Llei 19/2009 d’Espais Agraris per la creació de bancs de terres mitjançant el 

desenvolupament de l’inventari de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús i, d’altra banda, la 

identificació d’espais d’alt valor agrari per tal de preservar el seu ús agrícola en interès de l'equilibri 

territorial, i el manteniment i la continuïtat de la producció agrària i del seu valor social, històric i ecològic. 

En aquest sentit, l’Agenda Rural de Catalunya insta a crear bancs de terres impulsats per institucions 

públiques o associacions sense ànim de lucre amb l’objectiu de mobilitzar terres agrícoles en desús o amb 

usos de baixa intensitat, i vincular aquestes terres a eines per impulsar el relleu generacional com són 

espais els serveis d’acompanyament a la pagesia, els espais test agraris (finques d’experimentació i 

acompanyament de nous projectes), especialment vinculats al format cooperatiu, iniciatives de 

dinamització agroecològica i vinculades a la nova pagesia. També es considera clau incentivar 

econòmicament i tècnica la posada en funcionament de terres abandonades o en desús i treballar per 

preservar el sòl agrari i concebre’l com un bé comú. Això implica planificar-lo i dinamitzar-lo com a tal, 

prioritzant el desenvolupament d’activitats agrícoles ambientalment sostenibles, socialment justes i 

arrelades al territori. Així mateix, s’ha proposat impulsar la recuperació, posada en valor i comercialització 

de varietats tradicionals cultivades i races autòctones, i la seva cultura associada així com l'accés a ajuts i 

sistemes col·laboratius per adquirir i/o utilitzar maquinària per les explotacions agràries de dimensió 

petita i mitjana, les quals tenen més dificultats per disposar de la maquinària agrària adequada. Dins de 

les accions pel foment de la biodiversitat cultivada, s’inclou que en l’elaboració dels Plans de Gestió dels 

espais naturals protegits es compti amb la participació del sector agrari (especialment en les ZEPA). Al 

mateix temps, s’han proposat una sèrie d’accions per millorar els serveis d’acompanyament i suport a la 

pagesia i impulsar la dinamització agroecològica i espais test, especialment vinculats al format cooperatiu, 

així com la simplificació administrativa als petits productors agroalimentaris. Finalment, es proposa 

facilitar l'accés a ajuts i sistemes col·laboratius per adquirir i/o utilitzar maquinària per les explotacions 

agràries de dimensió petita i mitjana. 

Dins del subrepte per avançar cap a un model productiu més divers i ecològic, es considera important 

planificar a escala territorial a partir de la diagnosis de les necessitats i estat del sistema agroalimentari. 

L’objectiu d’aquests estudis és planificar una producció, distribució i comercialització dels productes a 

escala local/territorial, abans que dedicar-la a l’exportació. També s’han inclòs accions com diversificar la 

producció agrària i redirigir-la cap a aconseguir una major sobirania alimentària i cap a l’alimentació 

humana, revertint l’actual èmfasi en la producció de pinsos i farratges lligats actualment a la producció 

càrnia. Així mateix, es considera prioritari reorientar la producció cap a l’agricultura i ramaderia 

ecològiques locals mitjançant l’assessorament, formació i suport econòmic a la producció agrària 

ecològica i exempcions en fiscalitat en finques actives en gestió agrícola, forestal i ramadera sostenibles, 

així com l’eliminació dels cànons i pagaments diversos quan es tracta d'activitats rurals en modalitats 

sostenibles per promocionar i preservar el sector, en línia amb l’estratègia “From farm to fork” de la 

Comissió Europea. Aquest incentiu per la producció ecològica i de proximitat hauria d’anar acompanyat 

de la promoció de clàusules i criteris d’adjudicació en l’àmbit dels serveis d’alimentació que fomentin la 
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incorporació de producte fresc, de temporada, de proximitat i/o de producció ecològica i la reducció de 

l’IVA pels productes alimentaris frescos i de proximitat. 

En l’àmbit de la ramaderia, aquest objectiu d’avançar cap a models més diversos i ecològics passen per 

impulsar els ramats locals de bestiar de ramaderia extensiva donant un valor afegit als productes 

ramaders, impulsant la seva comercialització i promovent un canvi d’hàbits de consum vinculat al consum 

de proximitat i, al mateix temps, articular un pla de reducció de la ramaderia intensiva i els seus impactes 

negatius, aplicant polítiques de control, sancions i integració dels costos de les externalitats en els preus. 

Al mateix temps, s’insta a aprovar una moratòria en la construcció de granges de producció intensiva i 

estudiar alternatives que satisfacin les necessitats ecològiques i socials del territori així com a revisar la 

normativa de dejeccions ramaderes de manera que sigui més flexible amb els adobs orgànics i menys 

permissiva amb els adobs químics per tal de promocionar la fertilització orgànica correcta.  

Per tal de donar suport a la petita i mitjana empresa transformadora agroalimentària de proximitat i 

fomentar les infraestructures compartides, es proposa potenciar la creació d'indústria alimentària de 

proximitat que generi llocs de treball especialitzats resultats de nous circuits formatius en aquest sector i 

la creació d'infraestructures compartides com es obradors d’elaboració, escorxadors i sales de desfer de 

baixa capacitat i càmeres de fred comunitàries, tot i potenciant i prioritzant les estructures ja existents 

infrautilitzades o en desús. Els obradors haurien d’estar ben connectats amb el territori i podrien exercir 

també de centres logístics i formatius. Per portar-ho a terme es considera que cal assessorament sobre 

els requisits necessaris per la constitució de la forma jurídica i exercir l'activitat, així com una adaptació 

de la normativa de petits obradors i altres infraestructures de transformació alimentària  a la realitat 

d’aquestes instal·lacions flexibilitzant la normativa higiènic-sanitària i facilitant els tràmits administratius 

quan aquesta ha de ser assumida per petites produccions o elaboracions. També s’ha proposat la posada 

en valor dels oficis vinculats a la transformació i elaboració agroalimentària. 

Per potenciar els circuits curts de proximitat, la venda directa i la distribució compartida s’insta a la creació 

de centres logístics de distribució dels productes dotats de les infraestructures necessàries (ex: naus 

refrigerades, punts de recollida) a nivell comarcal. Aquests haurien de ser descentralitzats i connectats en 

forma de xarxa nodal i amb l’objectiu de facilitar la distribució als petits i petites productores i vincular-

los amb projectes compartits de producció, transformació i elaboració promocionant especialment 

projectes cooperatius dins del marc de l’Economia Social i Solidària per fer millores en la distribució 

compartida per afavorir el salt d’escala dels projectes. En la segona línia d’accions, es proposa promoure 

els productes de proximitat mitjançant la venda directa i circuits curts, compra pública, restauració 

col·lectiva i cooperatives de consum. En aquest sentit, es veu necessari accions com incentivar i/o 

recuperar els mercats setmanals municipals (posant-hi en valor els productes locals), impulsar les 

agrobotigues, flexibilitzar la normativa per permetre la venda de producte de proximitat a peu de 

carretera i incorporar el producte local i ecològic en les cuines públiques i apostar per una Compra Pública 

Responsable (CPR) d’aliments de proximitat i saludables des de les diferents administracions catalanes, 

així com des dels centres de restauració col·lectiva que depenguin d’una gestió pública o des d’entitats 

privades amb servei públic. Per tal de fer-ho, es proposa modificar o revisar la llei de contractació pública 
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per tal que permeti la contractació de producte de proximitat, temporada i ecològic amb garantia jurídica 

en els contractes públics de col·lectivitats. 

Un altre subrepte és la millora de les condicions laborals, el relleu generacional i la formació i la 

transferència agrària. Es considera imprescindible simplificar els tràmits administratius per tal de facilitar 

que els propis pagesos puguin fer les gestions sense l’obligatorietat d’haver de recórrer a entitats 

externes. Aquesta acció també significa replantejar el model d'administració agrària a nivell de territori 

partint dels principis de simplificació administrativa, finestreta única, flexibilitat i atenció al productor, 

potenciant la xarxa d’oficines comarcals i el suport tècnic qualificat. En segon terme, es proposa establir 

per a les pràctiques agràries sostenibles deduccions fiscals i vetllar que la normativa europea permeti 

establir remuneracions a la pagesia vinculades amb les tasques de protecció del paisatge, tenint en 

consideració els serveis ecosistèmics que desenvolupa. Al mateix temps, cal treballar per millorar les 

condicions laborals al sector primari i la indústria alimentària (especialment en alguns sectors com ara els 

escorxadors o la collita de fruita). 

Pel que fa al relleu agrari, es considera que cal presentar el sector primari com a sortida professional en 

àmbits acadèmics (activitats en escoles i instituts), fomentar les escoles agràries del DARP vinculant-les al 

treball agrari i impulsar entitats com l’Escola de Pastors i la creació d’un Erasmus per estudiants de 

Formació Professional Agrària.. Així mateix es proposa promoure un Pla Nacional per al relleu 

generacional agrari que inclogui mesures de millora de la incorporació de joves agricultors, mesures que 

fomentin el mentoratge a nous agricultors. També s’insta a crear una figura específica per a la incorporació 

al món laboral agrari de nova pagesia, especialment a través de la forma cooperativa.  

Pel que fa a l’impuls de la formació i la transferència agrària, es proposa consolidar línies d’ajuts per a la 

innovació en el sector agroalimentari orientades a la petita empresa (seguint l’exemple dels Cupons 

d’Innovació) però a escala de país i amb coordinació per part del Departament d’Agricultura. 

A l’eix destinat a implementar polítiques alimentàries basades en el dret a l’alimentació i educar en la 

cultura alimentària, es proposa dissenyar i implementar polítiques alimentàries basades en el dret a 

l’alimentació fomentant la compra pública verda local per abastir equipaments públics com ara els bancs 

d’aliments, menjadors escolars o de centres sanitaris i incentivar les estratègies alimentàries de les ciutats 

basades en el Pacte de Milà, reorganitzant les estructures públiques per crear òrgans de gestió municipals 

i supramunicipals dedicats exclusivament a polítiques alimentàries o creant Consells Alimentaris a nivell 

municipal i/o comarcal, entre d’altres. Es proposa que aquestes accions vagin acompanyades d’altres per 

posar en valor la importància de l’economia local rural en relació als productes alimentaris i la recuperació 

dels valors i sabers intrínsecs del món rural, entenent-los com a herència cultural. 

Finalment, per avançar cap a la Sobirania Alimentària es considera que cal impulsar i donar suport a 

models d’organització cooperatius i participatius al sector agroalimentari i pesquer. En aquest sentit es 

considera necessari fomentar i reactivar les figures de cooperativisme i l'associacionisme al sector 

agroalimentari a través de línies d'ajuts/subvencions adaptades al model cooperatiu i modificar els 

coeficients econòmics exigits a les cooperatives i realitzar accions formatives sobre la implantació del 
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model cooperatiu i la mancomunitat serveis i facilitar la creació i promoció de projectes d'emprenedoria 

cooperativa en l’entorn rural seguint criteris d’Economia Social, Ecològica i Transformadora.  

Al mateix temps, es valora que per promocionar la participació real del sector a les decisions polítiques 

sobre agricultura i alimentació cal establir els mecanismes necessaris (econòmics si s'escau) per garantir 

una participació representativa, posant èmfasis en facilitar la participació de sectors per ara menys 

organitzats com són els petits i mitjans productors no convencionals i fomentar la participació dels 

consumidors i de les entitats socials i ambientals en l'establiment d'un model agrari i pesquer. Cal posar 

especial èmfasi en fomentar l'accés de les dones al món de la pesca, donada la participació molt 

minoritària actual. 

4.5. SISTEMA FORESTAL: Impulsar una gestió i aprofitament forestal 

sostenibles 

Catalunya compta amb una gran superfície de bosc, que ha patit un procés de transició forestal en les 

darreres dècades: mentre la seva superfície augmentava, la intensitat d’aprofitament econòmic dels 

boscos s’ha anat veient cop més reduïda. Això deriva, entre d’altres, en la pèrdua dels tradicionals mosaics 

agroforestals del país, l’augment del risc d’incendis i un empobriment de la contribució que fan els espais 

forestals a la societat en forma de serveis ecosistèmics. 

Les accions proposades a l’Agenda Rural de Catalunya per avançar cap a un sistema amb una gestió i 

aprofitament sostenible estan dividides en els següents subreptes: a) facilitar l’accés als terrenys forestals; 

b) incrementar la sostenibilitat de la gestió forestal; c) millorar les condicions laborals, la formació i la 

transferència tecnològica forestal; d) regular l’ús recreatiu dels boscos; e) posar en valor la gestió 

cinegètica i l paper de la caça; i f) impulsar i donar suport als models cooperatius i associatius al sector al 

sector forestal.  

Pel que fa a facilitar l’accés als terrenys forestals, les accions proposades s’encaminen a impulsar bancs 

de terres forestals (en consonància a la proposta per terres agrícoles), especialment per facilitar la pastura 

en terres forestals. Cal una revisió de la normativa europea per permetre modificar els coeficients de 

pastura i les subvencions per la ramaderia extensiva en zones prioritàries per la prevenció d’incendis.  

Un dels principals objectius dins d’aquest repte ha estat incrementar la sostenibilitat en la gestió forestal. 

Les accions prioritzades en aquest sentit van encaminades a crear mosaics per disminuir càrrega de 

combustible. Això permetria diversificar rendes agroforestals en explotacions agràries/forestals a través 

de la introducció de conreus alternatius, vinculant aquests conreus amb transformació de nous productes 

i venda directa o mitjançant distribuïdors. Per altra banda, s‘insta a identificar les àrees amb poca 

intervenció, àrees d'actuació prioritària (incendis, sequera, erosió, multifuncional...), zones potencials per 

conservació per tal de planificar les actuacions amb una visió més integral incorporant objectius de millora 

i manteniment de la biodiversitat forestal i tenint en compte les Orientacions de Gestió Forestal Sostenible 

de Catalunya (ORGEST). Per fer-ho, des de l’Agenda Rural de Catalunya s’insta a aprovar el Pla General de 

Política Forestal de Catalunya, per tal de fer una planificació general forestal del país, així com els Plans 

d’Ordenació dels Recursos Forestals per vegueries i impulsar els instruments d’ordenació forestal per 
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propietats o agrupacions de propietats. En aquest sentit, es proposa que la regulació de la gestió forestal 

sostenible sigui d'àmbit autonòmic. Per portar-ho a terme, una de les mesures proposades és impulsar 

millores en la fiscalitat forestal en aquelles finques actives en gestió forestal que compten amb 

instruments d’ordenació forestal aprovats i vigents.  

Aquestes accions haurien d’anar acompanyades d’actuacions per divulgar i conscienciar sobre la gestió 

forestal sostenible a la societat en general. A nivell local s’insta a desenvolupar projectes municipals de 

recuperació de zones de pastura abandonades per tal de conformar un paisatge divers (bosc-pastura-

conreu) amb ramats de bestiar (similar a plans d’ocupació) i establir sistemes de col·laboració entre les 

administracions locals i supramunicipals per millorar la gestió i explotació del bosc. 

Per incrementar la sostenibilitat de la gestió forestal, a més de promoure els serveis ecosistèmics amb 

una gestió forestal i agrària activa i econòmicament sostenible, dintre d’aquest apartat també s’han 

concretat accions per fer un aprofitament (fustaner i no fustaner) integrat i per les mesures per la 

prevenció dels incendis forestals mitjançant una gestió silvopastoral. Pel que fa referència a l’aprofitament 

integrat del bosc, les accions van encaminades a crear industria forestal en el medi rural per tal d’aportar 

més valor a la fusta reduint els canals de comercialització i creant “marques locals” associades a la gestió 

forestal sostenible local. En aquest sentit, s’insta a apostar per la fabricació de CLT mitjançant la promoció 

del seu ús per construcció. També es proposen accions dirigides a la diversificació de rendes agroforestals 

introduint productes no fustaners com ara la silvopastura, recol·lecció de fruits, els conreus de plantes 

aromàtiques i medicinals o la tòfona. També es proposa fomentar l’ús de restes orgàniques forestals com 

a productes amb valor afegit a través d’entitats municipals o supramunicipals (p.ex: cooperatives d’àmbit 

comarcal) per donar aquest servei directament o llogant la maquinària necessària i la implementació d’un 

IVA reduït pels biocomsbustibles extrets del bosc (llenya, estella, pellets) per tal de fomentar el seu 

consum.  

Pel que fa a la gestió forestal sostenible vinculada a la prevenció d’incendis, les principals accions 

proposades, les quals van rebre un ampli suport, van ser incloure la gestió silvopastoral a la gestió forestal 

com a eina activa pel manteniment i millora dels boscos, reducció de càrrega de biocombustible, 

diversificació de rendes i fixació de rendes al territori. Per tal de portar-ho a terme es proposen accions 

com la creació i potenciació de marques de producte que englobin les diferents baules de la cadena 

(ramaders i pagesos, carnisseries i sector de la restauració) i també el foment del pastoralisme forestal 

des dels municipis mitjançant la introducció de ramats de titularitat municipal o comarcal, la contractació 

de pastors municipals o convenis. En aquest sentit, s’insta a aprofitar la nova estratègia forestal europea 

per tal d'impulsar el reconeixement de les pastures en zones boscoses. També es proposen altres accions 

per tal de prevenir incendis com les millores continuades a la xarxa de camins i pistes forestals o 

l’adaptació dels boscos al canvi climàtic, amb reducció de densitats i disseny de zones de baixa càrrega de 

combustible i d'espais oberts.   

Pel que fa a la millora de les condicions laborals, la formació i la transferència tecnològica forestal, es 

proposen accions per professionalitzar les tasques forestals, ampliar el nombre d’Agents Rurals, reforçar 

les Agrupacions de Defensa Forestal i fomentar la formació forestal. Pel que fa a la professionalització de 
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les tasques forestals, i per tal de reduir els accidents laborals, des de l’Agenda Rural s’aposta per potenciar 

la contractació de treballadors amb certificat de professionalitat i dignificar les condicions laborals de les 

persones treballadores. Al mateix temps, s’estableix que cal definir un marc jurídic per a la protecció dels 

riscos laborals dels treballs forestals. També es creu necessari fomentar la innovació i transferència 

tecnològica i de maquinària al bosc adaptades a les condicions forestals de Catalunya, incloent la 

necessària per la classificació de la fusta. Aquestes accions de professionalització dels treballadors en el 

sector forestal van acompanyades d’accions de formació com la instauració de tallers de formació 

ocupacional i continuada amb l’objectiu de formar treballadors qualificats dins del sector. 

Un altre dels subreptes del sistema forestal és la regulació de l’ús recreatiu dels boscos, amb especial 

menció a la recol·lecció de bolets. En aquest context, es proposa 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 i 

aprovar un decret per a la regulació dels aprofitaments forestals no fustaners al medi natural. Pel que fa 

a l’accés al bosc per usos recreatius, des de l’Agenda Rural de Catalunya es proposa fer  campanyes 

institucionals per sensibilitzar a la societat sobre com comportar-se en un espai forestal (incloent usos 

dels camins), informar sobre les activitats agràries i forestals que hi tenen lloc ii fomentar un codi de bones 

conductes. De forma més concreta, es proposa fomentar l’ús del Codi de Bones Pràctiques en 

l’organització i celebració de curses i marxes per muntanya. En paral·lel es proposen accions per gaudir 

del bosc de forma responsable, treballant el potencial educatiu del bosc (a les escoles i a la població local, 

també a nivell turístic) per augmentar la sensibilització ambiental, connectar ciència amb societat, explicar 

la multifuncionalitat dels boscos, i el seu paper cabdal de biodiversitat i embornal de carboni i serveis 

ambientals. Per altra banda, en el marc de l’Agenda s’ha proposat la regulació de la recol·lecció de bolets, 

especialment en zones molt freqüentades. La principal acció proposada en aquesta direcció és la 

implementació d’un “carnet de boletaire” assignant una quantitat per persona de recollida de bolets pels 

habitants del municipi. Aquest carnet de boletaire turístic hauria de tenir caràcter finalista (gestió forestal 

sostenible,  manteniment de camins, infraestructura forestal i vigilància). A mig camí entre l’ús recreatiu 

i professional del bosc, dins de l’Agenda Rural hi ha accions encaminades a posar en valor la gestió 

cinegètica i el paper de la caça. En aquest sentit, es prioritza la proposta d’elaborar una llei  sobre la gestió 

de la fauna cinegètica per establir nous criteris de necessitats, demandes, emergències cinegètiques i 

compatibilitats entre sector primari i el sector de la caça. 

El darrer subrepte inclòs dins del repte d’impulsar una gestió i aprofitament forestal sostenibles és el 

d’impulsar i donar suport als models cooperatius i associatius al sector al sector forestal. En aquest sentit, 

es proposa Fomentar les cooperatives de propietaris forestals, especialment les de petits propietaris per 

tal de con potenciant els mecanismes d’agrupació de propietaris forestals que garanteixin la consecució 

d’unitats mínimes de superfície que permetin la rendibilitat de la gestió silvícola i fomentar instruments 

d’ordenació conjunta de la propietat forestal (amb una política efectiva d’ajudes per part de la Generalitat 

de Catalunya). També en aquesta línia de fomentar formes cooperatives per la gestió forestal, es proposa 

potenciar mancomunitats de biomassa per a la gestió sostenible dels boscos. 
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4.6. INNOVACIÓ, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL: garantir 

serveis econòmics essencials, nous filons d’ocupació, generar 

oportunitats i innovació en l’economia rural 

El món rural, tal i com s’ha analitzat anteriorment té una microeconomia pròpia de cada zona i es fa difícil 

generalitzar o apuntar solucions genèriques. Tot i així, es proposen abordar aspectes clau com garantir els 

serveis econòmics bàsics, com ara un bar, una farmàcia, un caixer o una petita botiga, etc., per preservar 

el dinamisme i garantir la qualitat de vida als pobles. La situació de pandèmia està alterant el mercat de 

treball i el teixit empresarial amb la introducció d’elements com el teletreball i alhora moviments en la 

dinàmica turística que s’ha de veure com s’encaixen i s’estructuren en els propers mesos i anys. Alhora, 

el món està canviant de forma molt ràpida amb la digitalització i estan sorgint noves activitats 

econòmiques relacionades amb internet i la venta on line o bé amb la indústria 4.0, entre d’altres. També 

estan sorgint noves oportunitats professionals amb nous perfils d’ocupació i en un futur es preveu que 

aquest canvi s’acceleri.. 

Des de L’Agenda Rural de Catalunya es proposa incidir amb força en el dinamisme del mercat de treball i, 

alhora, es veu central l’impuls de l’emprenedoria i l’atracció de talent per revitalitzar el món rural. La 

innovació del teixit empresarial rural és necessària per afrontar els reptes econòmics i socials dels propers 

anys,  i finalment un aspecte molt interessant, i controvers alhora, és el paper que ha de jugar el turisme 

en el món rural, no només amb la situació de la pandèmia sinó també pels impactes positius i negatius 

que genera. 

Les accions proposades a l’Agenda Rural de Catalunya per garantir serveis econòmics essencials, nous 

filons d’ocupació, generar oportunitats i innovació en l’economia rural estan dividides en els següents 

subreptes: a) dinamitzar del mercat de treball amb noves polítiques adaptades al context rural; b) 

dinamitzar i diversificar l’economia rural; c) redefinir i fomentar el turisme sostenible en base a la 

singularitat de cada territori; d) implementar en el món rural infraestructures i serveis de suport a 

emprenedors i empreses i e) generar espais i eines innovadores al servei de les empreses del món rural. 

Pel que fa a facilitar la dinamització del mercat de treball amb noves polítiques adaptades al context rural, 

el gruix de les propostes se centren en la dinamització del mercat de treball, ja sigui incentivant els plans 

d’ocupació locals, promovent i integrant les agències de recerca de feina o amb propostes més polítiques 

com la territorialització del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per tal de millorar la intermediació 

laboral del món rural. 

Un segon bloc de propostes que han estat prioritzades giren al voltant de millorar les condicions laborals 

del món rural, ja sigui en el sector primari amb el cas dels temporers o el la dignificació de feines 

típicament rurals (pastor, ramader o treballador forestal), o bé en el sector de les cures. Millorar 

l’estabilitat laboral, evitar l’economia submergida i reduir el diferencial salarial respecte a les zones 

urbanes, són algunes de les propostes. També dignificar, professionalitzar i posar en valor i donar visibilitat 

al paper de la dona al món agrari i rural.  
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Per tancar aquest subrepte es proposen accions d’adaptació als canvis del mercat de treball i en la 

detecció d’oportunitats que això genera pel món rural. El teletreball és un aspecte molt citat i amb molt 

consens, amb mesures com incentivar-lo a nivell normatiu o amb incentius fiscals a empreses i als 

professionals, així com oferir espais compartits i en xarxa dotats amb les infraestructures i serveis 

necessaris. El teletreball es percep com una oportunitat per retenir i atraure població. Alhora es demana 

potenciar la creació de noves feines lligades a l'economia rural sostenible i amb qualitat de vida. Treballar 

els nous filons d’ocupació com l’economia verda, energies renovables, turisme verd, etc., així com, altres 

sectors clau com la cultura, atenció a la gent gran i sector sanitari, i finalment, nous sectors d’oportunitat 

com les noves tecnologies i les TIC, bioeconomia, etc. 

En segon terme, s’aprofundeix en la dinamització i diversificació l’economia rural, on es veu com a 

necessari impulsar plans estratègics territorials participats, buscant l'escala territorial adequada, per 

diversificar i desestacionalitzar l'economia de les zones rurals, introduint elements innovadors a partir de 

les noves economies. Un gruix destacable de propostes també posen de manifest el paper de l’Economia 

Social i Solidària (ESS) al món rural, no només amb el manteniment de les tradicionals cooperatives 

agràries, per incidir en el relleu generacional, i també amb el sorgiment de noves cooperatives en nous 

filons d’ocupació, o bé amb la creació d’una oficina de promoció del treball i de l’emprenedoria 

cooperativa mòbil. El paper dels Ateneus Cooperatius és i ha de seguir essent essencial en el foment i la 

dinamització de l’economia cooperativa rural. 

A nivell industrial, les propostes es centren en redimensionar el sòl industrial a les zones rurals per 

adaptar-lo a les necessitats, impulsar la concertació territorial i mancomunació d’espais i serveis 

industrials, o posar especial focus en incentivar la petita indústria. Un dels elements normatius més 

reclamats en el sector industrial per tal de dinamitzar el sector, es basa en agilitzar la tramitació de la 

reclassificació de sòl en sòl apte per la indústria en els municipis rurals.   

Respecte al sector serveis hi ha dos blocs de propostes, un primer centrat en el manteniment dels serveis 

essencials per tal de garantir pobles vius i dinàmics vetllant pel seu relleu generacional i l’adaptació als 

nous temps i demandes dels consumidors, i un segon, que es centra sobretot en preservar el comerç local 

amb un pla de dinamització especial i també en la diversificació del sector agrari amb empreses de serveis 

agraris. El turisme es tracta en el següent subrepte, ja que té suficient pes en el món rural. Finalment 

afegir la importància de promoure la intercooperació i la generacions de xarxes de suport entre el teixit 

empresarial per tal de buscar sinèrgies territorials i sectorials. 

A nivell normatiu la major part de propostes giren al voltant de la simplificació de tràmits, a petits negocis 

i empreses, flexibilització per adaptar-se al nou mercat de treball amb aspectes com la pluriactivitat i amb 

canvis a la lleu per a flexibilitzar i introduir especificitats en la quota d’autònoms al món rural. 

En tercer lloc, s’aprofundeix en el paper del sector turístic al món rural amb la redefinició i foment del 

turisme sostenible en base a la singularitat de cada territori, desenvolupar una estratègia de turisme 

sostenible participada amb els agents locals públics i privats és una prioritat, lligada a la sensibilització del 

turistes de les zones rurals de la importància d’un turisme sostenible i respectuós. El turisme es valora i 

és necessari a l’economia rural, però des de l’Agenda Rural de Catalunya es reclama que es regularitzi i es 
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faci una aposta per revertir-ne les externalitats negatives que aquest provoca en el medi i en les 

poblacions rurals. La regulació d’accessos, elaboracions de plans d’usos del turisme sostenible, o bé la 

destinar la taxa turística a preservació del paisatge, són algunes de les mesures proposades. 

Un segon bloc de propostes es centren en augmentar la inversió en la rehabilitació i conservació del 

patrimoni cultural, que es considera un element clau per a la sostenibilitat dels actius culturals en tot el 

territori i l'impacte que poden oferir en termes de generació econòmica. Alhora es demana incidir en el 

foment i dinamització del patrimoni rural material i immaterial, fet que implica recuperar, conservar i 

difondre de la cultura i saviesa popular i tradicional com patrimoni intangible.  

A nivell normatiu es proposa regular el desenvolupament d'activitats turístiques i transport sostenibles, 

regular accessos a espais naturals protegits i en espais agraris, incloure  en  la  Llei  de  Patrimoni  cultural  

català (LLEI 9/1993,   de   30   de   setembre)   la   figura   de   paisatge cultural, entre d’altres. 

En les propostes per implementar en el món rural infraestructures i serveis de suport a emprenedors i 

empreses, es prioritza el paper de les agències de promoció econòmica comarcals o supramunicipals amb 

participació de la quàdruple hèlix. Aquestes són elements essencials per dona suport a l’emprenedoria i a 

les petites empreses. En el món rural es demana que també hi siguin presents i millorar la coordinació i la 

transferència de coneixement entre elles, sobretot de les que tenen més recursos, amb noves 

metodologies i serveis. Disposar de serveis tècnics especialitzats en empresa als ajuntaments petits és una 

necessitat, dotant-los d’estabilitat laboral. Alhora es prioritza de manera clara, oferir subvencions i 

avantatges fiscals a noves empreses i emprenedors del món rural. Obrir els ajuts a tots els sectors no 

només vinculades al sector primari (com l'ajut de joves agricultors de la PAC) i replicar i adaptar el projecte 

d’èxit “Tiquet rural” de Cantàbria.   

Un altre element a desenvolupar és la promoció de l’especialització d’aquestes agències amb serveis 

especialitzats en el món rural en diferents subsectors, essent l’agrari per la seva idiosincràsia un sector 

que requereix d’expertesa tècnica. D’aquest tema se’n tracta amb major profunditat en el repte del 

sistema agroalimentari. Un altre element clau per promoure l’emprenedoria, són les accions de 

sensibilització vers els joves i la promoció d’una cultura emprenedora activa que posi en valor els atractius 

d’emprendre, i a més de fer-ho en el món rural. El relleu empresarial al món rural és un element essencial 

i des de les agències d’emprenedoria i empresa ja es gestiona el programa Reempresa, es proposa però, 

desterritorialitzar aquest servei i que es pugui treballar de forma específica en els territoris rurals. 

En segon lloc, un subrepte amb molt consens a l'Agenda és el paper que juguen i poden jugar de futur els 

coworkings al món rural, no només per a teletreballadors sinó també per a professionals i/o petites 

empreses. Es posa èmfasi en la importància de la creació, especialització i dinamització d’aquests espais, 

ja que no només han de ser espais de treball compartit, sinó espais on es creïn sinergies i es puguin fer 

salts professionals entre els membres que en formen la comunitat. 

La formació i la millora de les competències del teixit emprenedor i empresarial també és un dels focus 

que es proposa seguir treballant i ampliar en el marc de les agències, disposant de programes formatius 

competitius, amb l’ús de la formació a distància. També es proposa lligar l'oferta formativa reglada, 

diferenciada per l'entorn rural, amb les necessitats empresarials i posar en valor el paper dels oficis. 
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A nivell normatiu es proposa simplificar la normativa en la tramitació d’ajuts, millores fiscals per a les 

empreses del món rural tant per iniciar i mantenir l’activitat o llocs de treball o per impulsar activitats 

tractores per exemple. 

Finalment per tancar aquest repte s’aprofundeix en propostes per tal de generar espais i eines 

innovadores al servei de les empreses del món rural. Es demana promoure la transferència de 

coneixement i espais d’innovació al món rural, desenvolupant plans d’especialització territorials integrant 

a totes els agents de l'hèlix i la creació d’espais i/o centres d’innovació rural on es puguin compartir 

necessitats, reptes, solucions i bones pràctiques que permetin innovar i atraure a noves activitats 

tractores per al món rural. 

Sumant als espais també es proposa promoure programes d’innovació amb dotació econòmica i 

continuïtat suficient, per facilitar la innovació a l’àmbit rural que permeti diversificar les activitats 

empresarials més enllà del sector agrari programes d’innovació o digitalització amb el suport d’experts o 

bé programes d’acceleració empresarial, adaptats a les necessitats i perfil de les empreses rurals.  

4.7. GOVERNANÇA: Descentralitzar i democratitzar la participació i la 

presa de decisions  

De forma transversal, des de l’Agenda Rural de Catalunya, es proposen accions encaminades a 

territorialitzar la participació i els espais de presa de decisions al món rural. En aquest sentit, es vol 

aconseguir un marc proper, sòlid i eficient de governança tant pel que fa a la participació, presa de 

decisions i implementació d’accions i normatives. Tot això en un context caracteritzat per un rol destacat 

de l’administració local, que necessàriament ha de coordinar-se, col·laborar i cooperar amb altres agents 

i entitats municipals i supramunicials. Al mateix temps, es proposen accions per garantir un 

desenvolupament just i equitatiu respecte al conjunt del territori. 

Les accions proposades a l’Agenda Rural de Catalunya per millorar la governança al món rural s’ordenen 

segons l’àmbit d’actuació (municipal, supramunicipal o transversals) i els aspectes destinats a millorar la 

participació al món rural en els següents subreptes: a) enfortir la governança i la planificació estratègica 

des dels municipis; b) crear i enfortir espais de governança supramunicipals; c) implementar accions i 

polítiques transversals; i d) promoure la participació del món rural en la presa de decisions implementant 

models de co-governança. 

Es considera que cal enfortir la governança i la planificació estratègica des dels municipis per disposar d’un 

full de ruta de futur a l’hora de planificar inversions i gestionar serveis. La planificació estratègica inclou 

un anàlisi de necessitats, oportunitats i capacitat per definir estratègies i dur a terme les polítiques que es 

planifiquen  conjuntament amb la participació ciutadana. Des del municipalisme es proposa 

descentralitzar l'administració pública per garantir una major presència en els territoris rurals així com 

dotar els ajuntament de pobles petits del personal necessari per al correcte funcionament de l’ens local 

amb suport de la Generalitat i les Diputacions. 
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En segon lloc, s’han proposat una sèrie de mesures per crear i enfortir espais de governança 

supramunicipals. S’insta a revisar el model de concertació entre municipis portat a terme per Diputacions 

i Consells Comarcals. En primer lloc, es convida a la Generalitat a desplegar les vegueries com a mecanisme 

per apropar l’administració pública al món rural en base al principi de subsidiarietat. Per altra banda, es 

proposa consolidar i millorar les competències i el finançament dels Consells Comarcals per tal de que 

puguin oferir un ventall més ampli i eficient de recursos als municipis de forma consorciada (especialment 

per aquells municipis de baixa població i/o amb territoris extensos). En la mateixa línia de millorar la 

coordinació administrativa al món rural, es proposen una sèrie de mesures que fan referència a 

organismes concrets per promoure una visió conjunta. Alhora, cal un diàleg entre les administracions que 

gestionen l’àmbit rural i donar importància a la transversalitat d'àrees d'administracions públiques per 

facilitar el desenvolupament de propostes. Finalment es proposen mesures per connectar el món rural 

amb altres territoris d’àmbit rural (de l’Estat espanyol o transfronterers) per tal d’intercanviar 

experiències. 

Des de l’Agenda Rural de Catalunya es proposa implementar una sèrie d’accions i polítiques de caràcter 

transversal. Algunes d’aquestes propostes abarquen accions que impliquen diferents reptes del món rural. 

En aquest sentit, trobem accions encaminades a impulsar una planificació territorialitzada, d’acord amb 

la proposta d'incorporar el prisma rural a la legislació (rural proofing). En aquest cas, es proposa crear un 

organisme transversal de coordinació per tenir en compte la visió rural a totes les polítiques que impacten 

en el territori i reivindicar la necessitat de prendre decisions que s’adaptin a l’especificitat de cada entorn 

rural, tal i com també es contempla en la proposta de projecte de llei de l’Estatut de Municipis Rurals.  

També en aquesta línia es demana assegurar que des de la planificació territorial es mantinguin els nuclis 

dels pobles per tal de promoure un desenvolupament urbanístic adaptat al territori.  

Com a polítiques transversals, s’insta a garantir la representació i la participació paritària de dones i homes 

en tots els àmbits de presa de decisions, la no invisibilització i la representació de les persones LGTBI, 

persones amb discapacitat, persones racialitzades i persones joves. Una altra de les accions transversals 

a diferents reptes del món rural i les propostes fetes en el marc de l’Agenda Rural és la incorporació de 

criteris socials i ambientals en la contractació pública per tal de dinamitzar l’economia local. Finalment, i 

per tal d’establir un diàleg entre el món rural i l’urbà, es proposa crear una taula de treball destinada a 

entomar els reptes que comparteixen i a utilitzar espais artístics per fomentar aquestes relacions. 

Pel que fa a promoure la participació del món rural en la presa de decisions implementant models de co-

governança amb la població, des de l’Agenda Rural de Catalunya es fa una crida a establir un sistema de 

governança multinivell amb una participació social activa i oberta. En aquest sentit, es proposa potenciar 

i prioritzar els processos participatius a nivell municipal realitzant consultes ciutadanes i, promovent la 

cultura participativa per a que aquesta participació sigui efectiva. Altres propostes que van en aquesta 

línia són la creació del Consell del Poble o Consell Local o la implementació d’espais on es puguin fer 

arribar queixes ii propostes i bústies de suggeriments virtuals. Per tal de que la participació sigui real, ha 

d’anar acompanyada de canals d'informació clars i transparents. 
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