
PRESIDÈNCIA 

AGENDA AVANT



Situació actual

Les zones rurals del nostre territori es troben des
de fa dècades amb el problema, cada vegada més
amenaçador, del descens de població.

Aquesta situació és particularment greu en
algunes comarques de la Comunitat Valenciana
que, provenint ja de densitats de població molt
baixes, en els últims trenta anys han patit un
declivi en el nombre d'habitants extremadament
sever.



L'envelliment i la falta de relleu generacional 
marca el present de l'interior valencià. I no és un 
territori reduït... 

Les comarques del Racó d'Ademús, la Serrania, 
l'Alt Millars, l'Alt Maestrat, els Ports i la Vall 
d'Aiora sumen més d'una cinquena part de la 
superfície de la Comunitat Valenciana. En canvi, 
en els seus municipis solament hi ha 
empadronades 44.549 persones: el 0,9% de la 
població valenciana.



Àrees en risc de 
despoblament

Els Ports, 

l’Alcalaten, 

Alt Maestrat, 

Alt Millares, 

Alt Palància, 

Racó d’Ademús, 

Els Serrans, 

Vall de Cofrents, 

Nord-oest Canal de Navarrés,

Municipis Muntanya d’Alacant i 

àrea del Benicadell



De la mateixa manera, també té gran incidència
en aquesta problemàtica el preocupant
envelliment dels habitants del medi rural, que
impedeix garantir un relleu generacional en molts
dels nostres pobles.

Aquest anomenat “hivern demogràfic” només es
pot revertir per mitjà de l'atracció, a aquests
municipis, de nous veïns i veïnes, ja que la
retenció dels que hi resten no porta a una variació
zero, sinó a una variació negativa.



Què és l’Agenda Avant

A la Comunitat Valenciana, davant el greu
problema del despoblament, s'ha previst la
necessitat d'escometre polítiques específiques i
pròpies de desenvolupament rural.

Per a açò s'ha considerat prioritari la
implementació de l'Agenda Valenciana
Antidespoblament (Avant), per part de la
Generalitat, a fi de frenar la sagnia demogràfica de
l'interior de la Comunitat Valenciana.



El Pla per a combatre la
despoblació pretén establir
avantatges fiscals i mesures
de discriminació positiva
per als municipis en perill
d'extinció, i ja va ser
presentat pel president de
la Generalitat amb tres
anuncis importants:



La constitució d'una comissió
interdepartamental presidida per ell, amb un
representant de cada conselleria per a definir i
coordinar les accions

L’apertura d’un procés participatiu amb els
agents públics i privats implicats

L'encàrrec del Consell a les universitats
valencianes per a realitzar un diagnòstic profund i
rigorós sobre la situació.



La Comissió Interdepartamental per a la Lluita 
contra el Despoblament

Es constituirà primerament
la Comissió Interdeparta-
mental per a la Lluita contra
el Despoblament dels
Municipis Valencians, que té
per objecte l'establiment de
l'estratègia plurianual per a
pal·liar el despoblament dels
municipis valencians, i el
seguiment i control de les
iniciatives i actuacions que
se'n deriven.



La Comissió Interdepartamental per a la Lluita 
contra el Despoblament

Creació: pel Decret 58/2017, de 28 d'abril, del
Consell.

Funcions: elaborar el diagnòstic, la identificació i
definició de les zones o municipis amb el risc de
despoblament; elaborar i proposar al Consell
l'aprovació d'un pla integral, amb un horitzó com
a mínim de quatre anys, per a l'impuls
demogràfic, econòmic, social i cultural dels
municipis considerats en risc de despoblament, i
coordinar els programes sectorials dels diferents
departaments



Diagnòstic i identificació de zones afectades

En l'àmbit d'elaboració del diagnòstic, la
identificació i definició de les zones o municipis
amb el risc de despoblament, es comptarà amb la
intervenció de les universitats valencianes, a
les quals s'encarregarà l'elaboració d'un ampli
informe de diagnòstic sobre la situació en tots els
seus diferents aspectes, especialment quant a
identificació i definició de les zones o municipis
amb el risc de despoblament, així com propostes
sobre les possibles solucions a aplicar.



Procés participatiu

Dins d'aquesta fase inicial, s'obrirà també un marc
de participació dels diferents agents socials
implicats en la identificació i actualització de les
necessitats del medi rural, procés participatiu en el
qual podran realitzar les seues pròpies aportacions les
diferents entitats locals, així com els col·lectius
socials i econòmics de la societat civil involucrats en
el tema i els ciutadans en general.

Així mateix, Avant inclou la creació d'una mesa de
treball entre el Consell i la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies (FVMP).



Fòrum contra el despoblament

La Comissió Interdepartamental impulsarà la creació
d’’un fòrum en el qual els departaments que integren
el Consell, les entitats locals, les universitats, els
agents socials i les associacions o organitzacions
representatives de les persones afectades o vinculades
a la problemàtica objecte dels seus treballs
informaran sobre les iniciatives a adoptar per a
pal·liar el risc de despoblament de municipis de la
Comunitat Valenciana.



Coordinació interdepartamental

Les conselleries han de participar coordinades en
l’Agenda Avant per a evitar el despoblament,
especialment en els àmbits de transport, educació,
sanitat, serveis socials i agricultura, i s'ha d'elaborar
un catàleg general de recursos disponibles de la
Generalitat per a atacar el despoblament.

És necessari que es desenvolupe un enfoque
multidisciplinari i sistemàtic per a ordenar el
medi natural, amb l’objecte que l’equilibri territorial
es base en el fet que els ciutadans valencians puguen
gaudir de nivells similars de benestar social en tot el
territori de la Comunitat. Aquesta és la finalitat que
han de perseguir les polítiques i els serveis públics.



Coordinació interdepartamental

La perspectiva transversal i integral ha de regir les
actuacions de la Generalitat en la lluita contra el
despoblament i, si bé ha de tindre com a base
l’ordenació i gestió del territori per la seua estreta
relació amb els moviments de població entre el món
rural i l’urbà, cal configurar una oferta coordinada
de serveis públics que produïsca un impacte directe
sobre la fixació de la població i l'atracció de nous
residents. A això cal afegir que resulta necessària una
visió del territori des d'aspectes ambientals, socials, i
culturals, al costat dels aspectes econòmics i polítics.



Gràcies per la seua 

atenció


