Comunicat de premsa

El Departament de TES concedeix 2,5 MEUR
en subvencions per a la millora i
manteniment de camins a les comarques de
muntanya i a l’Aran


Es dirigeixen als consells comarcals i al Conselh Generau d’Aran per
facilitar el manteniment d’aquesta xarxa de comunicacions en un
terreny amb orografia i climatologia adversa i amb poblacions
disperses

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha concedit prop de 2,5 milions d’euros
de subvencions a nou consells comarcals de territoris de muntanya i al Conselh
Generau d’Aran per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa
veïnal i rural.
Els territoris de muntanya tenen unes característiques orogràfiques i climàtiques
que dificulten les comunicacions, a les quals cal afegir un poblament molt dispers
en petits nuclis d’accessibilitat sovint complexa. A més, els costos de
manteniment d’aquesta xarxa viària, que suma més de 1.000 quilòmetres, són
molt elevats i fora de l’abast d’un bon nombre de petits ajuntaments amb recursos
tècnics i econòmics molt limitats.

Oficina de Comunicació i Premsa
Departament de Territori i Sostenibilitat
premsa.tes@gencat.cat
93 495 82 34

Pàg. 1de2

Comunicat de premsa
És per aquests motius que el Departament de TES, mitjançant la Secretaria de
l’Agenda Urbana i Territori, dona suport a aquest tipus d’actuacions, que tenen
una gran incidència en la connectivitat interna d’aquests territoris i en la qualitat
de vida dels seus habitants.
Tot i que la titularitat de la xarxa veïnal i rural de camins correspon als
ajuntaments, els beneficiaris d’aquesta subvenció són, per delegació expressa,
els consells comarcals de l’àmbit de muntanya (Alta Ribagorça, Alt Urgell,
Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès i
Solsonès) i el Conselh Generau d’Aran.
La distribució dels ajuts, per a l’establiment de la qual es tenen en compte
variables com ara la longitud de la xarxa estructurant comarcal, és la següent:
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal de la Cerdanya
Consell Comarcal de la Garrotxa
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Consell Comarcal del Ripollès
Consell Comarcal del Solsonès
Conselh Generau d’Aran
TOTAL

160.081,00 euros
375.228,00 euros
241.028,59 euros
233.000,00 euros
214.076,00 euros
298.367,00 euros
318.334,00 euros
206.297,00 euros
301.337,00 euros
150.574,00 euros
2.498.322,59 euros

A partir d’ara, les entitats beneficiàries podran iniciar les obres de reforma i
manteniment de la xarxa local de camins previstes en aquests ajuts.

22 d’octubre de 2020
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