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MOCIÓ PER RECLAMAR L’APROVACIÓ DE L’ESTATUT DEL MUNICIPI RURAL 
 

 

Els darrers anys hem viscut un període d’emergències sense precedents: l’emergència climàtica, 
l’emergència sanitària, l’emergència social i humanitària... i la més present al nostre territori, 
l’emergència del món rural, que es troba en una situació crítica i que si no s’actua ràpidament 
serà pràcticament irreversible, pel que fa a la continuïtat d’una bona part dels municipis de 
Catalunya. 

Malgrat que les entitats municipalistes, organitzacions, altres entitats i persones en l’àmbit 
individual fa temps que treballen perquè les administracions superiors a Catalunya i a l’Estat 
abordin seriosament el problema de la ruralitat en totes les seves vessants, la pèrdua de població 
en la majoria de municipis rurals s’ha anat agreujant any darrere any. I si hi afegim l’increment de 
la burocràcia administrativa cada vegada més asfixiant, el conjunt és una mala peça al teler que 
patim de forma constant al món rural. 

Davant d’aquesta emergència rural, i a conseqüència d’aquesta realitat, neix Eines del 
Repoblament Rural, un lobby d’alcaldies per donar un major impuls i proposar quelcom clar i 
concret perquè es garanteixi un futur pel nostre territori. Un grup format actualment per cinc-
centes vint-i-tres alcaldies de municipis de menys de 2.000 habitants, que representen el 62,5% 
del total dels municipis catalans i el 63,88% del territori del nostre país, un grup totalment 
transversal sense cap ingerència partidista de cap mena. 

Es tracta d’identificar les problemàtiques i aportar l’EINA de la solució, la gran majoria solucions 
clares i realitzables, que portin a desenvolupar polítiques per reverteixin l’actual situació. Moltes 
d’aquestes Eines (suggerides de forma participativa per part de les alcaldies del grup) no 
requereixen cap finançament sinó que es basen en el principi d’autonomia municipal dels 
ajuntaments que, tanmateix, són l’administració més propera a la ciutadania i, per tant, pretenen 
revertir la tutela constant per part d’altres administracions que viuen avui dia els ajuntaments. 

La greu situació dels municipis rurals ens duu a treballar colze a colze amb totes les 
administracions i fer pinya amb totes les associacions, entitats, organitzacions i particulars que 
tinguin com a objectiu prioritari que la ruralitat esdevingui el centre del debat polític a Catalunya. 
 
Aquests darrers mesos s’ha fet molta feina des de totes les entitats municipalistes, i des del 
lobby d’Eines de Repoblament Rural, per aconseguir que el Govern de Catalunya tiri endavant 
l’Estatut del Municipi Rural (EMR). Per això, aquest Estatut ha de ser una llei que doti als 
municipis rurals d'autonomia de gestió i financera, que els blindi de qualsevol ingerència 
legislativa sorgida del Parlament o de disposicions del mateix Govern de la Generalitat. 
 

Si ens creiem el país, s’ha de fer el possible per solucionar aquesta greu situació que viu el món 
local rural. L’època de les paraules i les bones intencions ja ha passat, ara es tracta de ficar-se 
seriosament a la feina amb aquest tema. Només amb objectius clars i legislatius podrem revertir 
la greu situació de les persones que encara viuen en el món rural que són les autèntiques 
cuidadores del territori.  

 

 



Vallès Occidental 
 

Sovint es pensa que el territori es pot protegir des d’un despatx ben allunyat d’aquesta realitat, 
aquest és i ha estat un greu error, com es demostra cada vegada que hi ha incendis, inundacions 
o altres circumstàncies adverses, que se superen col·lectivament des del territori i des del 
coneixement de les diverses realitats rurals de Catalunya. 

Un territori és viu sempre que hi visquin persones que puguin desenvolupar-hi la seva activitat 
econòmica i tenir coberts els serveis bàsics per poder viure al món rural. No volem una Catalunya 
urbana i metropolitana i una altra Catalunya rural oblidada, només hi ha d’haver una sola 
Catalunya on tothom tingui les mateixes oportunitats, basades en l’equitat social i territorial. Per 
això, s’han de fer polítiques valentes, amb incentius clars per aconseguir arrelar les persones al 
territori i així poder començar a fer real aquest reequilibri territorial sovint massa mencionat i mai 
dut a terme. 

S’ha d’agilitzar l’administració dels municipis rurals perquè no tenen i no poden tenir la 
infraestructura administrativa per donar compliment a totes les normatives existents. S’han de 
derogar i flexibilitzar normatives que no tenen sentit pels municipis rurals, hi ha d’haver una 
exigència burocràtica proporcionada i lligada a la realitat rural. 

Com més esforços fem a les zones rurals, més hi guanyaran també les zones més densament 
poblades. Es tracta de la sostenibilitat del territori de Catalunya, i aquesta passa per l’equilibri 
territorial i la igualtat d’oportunitats, visquem on visquem. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Comarcal d’Esquerra Republicana al Vallès Occidental proposa al 
Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental l’aprovació dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Mostrar la preocupació del Consell Comarcal del Vallès Occidental per la situació 
d’emergència per la manca de desenvolupament rural que pateixen molts dels municipis de 
Catalunya, especialment els de menys de 2.000 habitants. 

SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat que agilitzi l’aprovació de l’Estatut del Municipi Rural 
abans que finalitzi l’any 2022. 

TERCER.- Comunicar aquests acords als grups polítics del Parlament de Catalunya, al President 
de la Generalitat, a les diverses conselleries del Govern de Catalunya, i a les entitats 
municipalistes. 
 
 
 


