
 

 

Pla 2/15 per a l’Impuls del Món Rural 

El pla inclou les següents propostes: 

• Ajudes a fons perdut per recuperar l’activitat empresarial malmesa per l’incendi 

de la Ribera d’Ebre. 

• Promoure i estimular les inversions per poder aplicar els ODS. 

• Gestionar més eficientment el món rural i els boscos amb la finalitat d’evitar la 

desforestació, la desertització i la despoblació. 

• Garantir la connectivitat 5G i/o de fibra a tot el territori. 

• Introduir un plus per a fomentar la repoblació de les comarques rurals en les 

places de funcionaris. 

• Desplegar serveis a les persones que siguin de qualitat per a tot el territori rural 

i forestal. 

• Invertir i afavorir els convenis tecnològics entre productors i empresaris per tal 

de fomentar la tecnologia en tots els aspectes productius de la indústria 

agroalimentària. 

• Potenciar la formació dels treballadors respecte a les noves tecnologies i la 

implantació de noves tècniques de producció. 

• Impulsar el consum de productes de proximitat tot promovent un consum 

responsable i sostenible. 

• Implicar tots els actors del món rural en una estratègia de futur que garanteixi 

un nivell de vida i un dia a dia igual que en les zones urbanes, focalitzant l’acció 

especialment en els col·lectius de població jove. 

• Invertir i integrar el món rural en el desenvolupament urbanístic del territori tot 

apostant per una visió més d’enginyer i menys d’arquitecte, on la veu del que hi 

viu tingui més valor que la del qui ho dissenya des d’un despatx central. 

• Permetre un ús més ampli i flexible dels vehicles aeris no tripulats o drons en la 

seva aplicació a l'àmbit rural (p.ex. fotografia de parcel·les, vigilància de 

conreus, fumigació, control de ramats, fotografia tèrmica), incloent un impuls 

decidit a la formació en operadors de drons a les comarques rurals. 

• Promoure un marc fiscal especial, estable i favorable als petits establiments 

rurals de restauració i hoteleria, recentment afectats per campanyes 

d'inspecció en matèria d'IVA.  

 


