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Á atención do alcalde do Concello de Chantada.

Moción de Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular para a inclusión

prioritaria no mapa de axudas rexionais da UE das provincias de Lugo, Ourense

e Zamora atendendo ao elevado índice de avellentamento, á dispersión

poboacional e á demotanasia.

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez, integrantes de pleno direito da Corporación do

Concello de Chantada e voceiros do grupo municipal Por Chantada-CUP, apresentan ao abeiro do

disposto nos artigos 94.1 e 94.2 do  Regulamento Orgánico Municipal  e 97.2 do  Regulamento de

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais a seguinte MOCIÓN para a

súa discusión e aprobación, se procede, relativa á  Moción de Por Chantada – Candidatura de

Unidade  Popular  para  a  inclusión  prioritaria  no  mapa  de  axudas  rexionais  da  UE  das

provincias de Lugo, Ourense e  Zamora atendendo ao elevado índice de avellentamento, á

dispersión poboacional e á demotanasia.
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A tal  efeito,  apresentamos  para  a  súa  discusión,  co  alvo  de  suscitar  a  UNANIMIDADE  da

CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A palabra demotanasia é un conceito empregado pola socioloxía e a xeografía para descreber un

proceso en que as accións ou omisións políticas provocan a desaparición da poboación nun

territorio.  Trátase  dun  cultimo  conformado  polos  radicais  do  grego  antigo  δῆμος  (demos,  o

conxunto dos pobres libres que gobernaban Atenas após as reformas de Clístenes e Péricles) e

θάνατος (thánatos, "morte").

Non é nengún segredo que as provincias de Lugo, Ourense e Zamora figuran unha e outra vez

á cabeza nos piores indicadores, con índices de avellentamento extremos que lideran as cifras a

nível  europeu.  Unha  demotanasia  que  nas  comarcas  interiores  favoreceu  o  caciquismo  e  que

afondaron da nosa condición ultraperiférica e de territorio de sacrificio. Unha zona de sacrificio é

un termo empregado para caracterizar unha área xeográfica que estivo permanentemente suxeita a

dano medioambiental, espolio dos seus recursos naturais e/ou a falta de investimento económico.

Portanto, responden a comunidades de baixos ingresos e racializadas, dun ou outro xeito, que se ven

negativamente  atinxidas  por  prácticas  predatorias  das  corporacións  que  rematan  degradando as

condicións de vida dos indíxenas e destruíndo ou debilitando o tecido produtivo local producíndose

unha perda de biodiversidade, tanto no plano natural, canto no cultural e económico.

I.- Avellentamento

En 2021 a media de idade na UE era de 43.9 anos e a da Galiza 48.7 anos ,segundo Eurostat. A

previsión para 2030 é unha medida no noso país de 52.5 anos. Ourense, Zamora e Lugo son das

provincias da Unión Europea coa poboación máis envellecida, segundo Eurostat. Ourense é a

terceira provincia máis envellecida da UE, xa que 29,6% da súa poboación supera os 65 anos de

idade. Por diante, unicamente se sitúan Pinhal Interior Sul en Portugal (32.4%) e Evytania en Grecia

(32.2%). En quinta posición está Zamora (28.8%) e en novena sitúase Lugo (28.2%). No conxunto

da UE os maiores de 65 anos representan 18,2% da poboación total, mentres que os menores de 15

anos son o 15,6%.

mailto:cupchantada@gmail.com


3/12 cupchantada@gmail.com

No caso de Chantada a extracción maciza de enerxía, que continúa con novas liñas de alta tensión

como a  do  Maxal-Belesar  e  parques  eólicos  proxectados1,  exemplifica  coa  présa  de  Belesar  a

conxunción de territorio de sacrificio durante a ditadura e de demotanasia intensa nas parroquias

ribeirás. No entanto, esta é aínda maior na actualidade e o índice de avellentamento de Chantada

(258.06)2 é moi superior ao galego (160.40), como xa debullaramos recentemente na  Moción de

Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular para a elaboración dun censo de persoas que

viven soas e a posta en marcha dun Plano de envellecemento activo para combater a soidade non

desexada. De feito, unha das meirandes faixas etarias é a dos maiores de 85 anos (628 persoas) e

compromete  seriamente  o  papel  de  cabeceira  do  sistema  urbano  intermedio  de  Chantada  nas

Directrices  de  Ordenación do Territorio  o  feito  de  termos  unhas  proxeccións  para  o  índice  de

avellentamento  terríbeis:  segundo  o  IGE,  entre  2019 e  2035  o  índice  de  avellentamento  vaise

practicamente duplicar na nosa comarca.

II.- O despoboamento.

Durante o século XX, dez provincias no conxunto do Estado perderon poboación, con Lugo e

Teruel á cabeza. Talvez, para o caso de Chantada, o libro que mellor recolle o proceso dramático

da  emigración sexa  A Ulfe de  Julia  Varela  e  o  fito  histórico  que  mellor  sintetice  o  drama da

desposesión e do negocio coa miseria a Banca de Soto. 

Entre 1971-2021 (50 anos) en termos relativos as maiores caídas foron as de Zamora (34,92%),

Ourense (30,91%), Ávila (24,12%), Soria (23,67%), Teruel (22.99%) e Lugo (22,93%). En termos

absolutos, Ourense perdeu 136.054 viciñas e viciños neses 50 anos, seguida de León (-107.895),

Lugo (-96.756) e Zamora (-88.530).

Nas dúas décadas que levamos do século XXI o dramático récorde teno Ourense (10,88%) en

termos cuantitativos, aínda que a porcentaxe de despoboamento é superior en Zamora (15,40%) e

seguidas de Lugo (9.85%). 

1 Ao respeito trouxemos ao Pleno a  Moción de Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular para medidas
perante a ofensiva espoliadora eólica e demanda de transparencia na LAT Maxal – encoro de Belesar.

2 Os maiores de 65 anos en 2021 totalizaban 2.049 persoas, ou sexa, 25.19% da poboación. Pola contra, a poboación
menor de 15 anos só atinxe 794 persoas
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Agora que tanto se fala da  Ribeira Sacra,  asociando o seu futuro a unha marca turística e un

modelo polo de agora totalmente equivocado e de costas aos indíxenas, como demostra o feito de

que  entre  2000  e  2020  todas  as  parroquias  tivesen  descensos  dramáticos  na  poboación:  até

Tronceda,  que alberga a  vila  de  Castro  Cadelas  perdeu poboación (2%).  Ora,  esta  parroquia é

excepcional situándose o resto entre o 17% de Moura en Nogueira de Ramuín e o 64% de Vilardá

en San Xoán de Río para a ribeira do Sil. No tocante á Ribeira do Miño, a parroquia cunha caída

menos acusada foi Rosende no Saviñao (13%) e a que perdeu máis viciñanza foi Temes (66%) en

Carballedo. A caída medida en todas as parroquias ribeirás de Sil e Miño foi do 40%.

Canto ás parroquias da ribeira de Chantada, no mesmo período 2000-2020, temos unha mingua

poboaciónal moi acusada en todas as parroquias:

Parroquia Disminución da poboación

Vilaúxe 26%

San Pedro de Líncora 29%

Sabedelle 33%

Santiago da Riba 38%

Belesar 40%

San Fiz 43%

Pesqueiras 46%

Camporramiro 47%

Nogueira de Miño 56%

A Sariña 57%

III.- A dispersión xeográfica

No Reino de España 17 provincias suman 43,7% da superficie mais só achegan 12,88% da

poboación do total: Xaén (Andalucía); Teruel (Aragón); Asturies; Ávila, Burgos, León, Palencia,

Salamanca,  Segovia,  Soria  e  Zamora  en  Castela  e  León;  Cidade  Real  e  Cuenca  en  Castela  A

Mancha; as dúas provincias estremeñas de Cáceres e Badaxoz; e Lugo e Ourense na Galiza. Trátase,

xunto a Trás-os-Montes e, en xeral, o interior luso, da Iberia baleirada.
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Chantada conta con 36 parroquias que ocupan 177,5 km² e onde moran 8.134 viciñas e viciños

(2021), é dicir, unha densidade de poboación de 47,16 habitantes. Carballedo ten unha densidade

de 15,3 habitantes por quilómetro cadrado, ocupando as súas 23 parroquias 138,8 km². Taboda

apresenta  18,33 habitantes  por  quilómetro  cadrado nas  súas  27  parroquias.  Dados  coma os  de

Carballedo son cada vez máis comúns,  ou mesmo piores,  para a  maior parte  dos concellos  de

Ourense, Zamora e da montaña e do sul de Lugo. Reteñamos este dado porque temos xa amplas

áreas do interior galego que rozan o deserto demográfico.

A dispersión xeográfica sumada ao avellentamento dispara as necesidades de gasto público

social e torna máis complexa a prestación dos servizos públicos. Mentres no centro de Europa a

maior parte da poboación encóntrase a menos de 15 minutos conducindo dun hospital na Península

estas  cifrasmudan  moito,  encontrándose  Teruel,  Cuenca,  Soria,  Cáceres  e  Lugo  entre  as  que

apresentan unhas isócronas piores.

O tempo medio para acceder a radioterapia segundo o lugar de residencia supera os 52 minutos en

Lugo e os 48 minutos en Ourense. Amais, en Chantada a única ambulancia medicalizada existente

da concesionaria privada Salutrans pode encontrarse en Peares nun servizo, desde onde tarda máis

de 20 minutos en chegar ao centro de saúde e outro tanto até o hospital comarcal de Monforte de

Lemos, progresivamente desmantelado desde a Xunta e cada vez con menos especialistas. Isto eleva

as isócronas obrigando á viciñanza do sul de Lugo a desprazárense a Lugo.

Zamora con 873,02 casos por cad 100.000 habitantes en 2021, Ourense con 858,08 casos e Lugo,

con 828,05 lideran as taxas de cancro no Estado como consecuencia do envellecemento. O mesmo

para as taxas de mortalidade: Zamora (352), Palencia (358), Ourense (376) e Lugo (345). 

IV.- Mocidade: desemprego, precariado e emigración.

Owens describiu recentemente no seu libro  Chavs3 como se demonizou a clase obreira inglesa,

nomeadamente a mocidade, que conforma para Guy Standing unha nova clase social, o precariado.

O autor defende que toda a cidadanía ten direito a unha riqueza herdada socialmente que precisa

3 A palabra chavs partilla co termo chaval do castelán o seu radical, que é tomado do caló e este tómao do romaní, a
lingua dos ciganos que entronca co sánscrito. 
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dunha fiscalidade distributiva e defende a renda básica universal (basic inome). Pikkety ou Yanis

Varoufakis chegan a idénticas conclusións na fiscalidade e, nos nosos lares, o SLG ten demandado

que a nova PAC tivese un pago único garantido que poderiamos denominar como xermolo dunha

renda básica rural, un pago social, pola xestión sustentábel e a garantía de soberanía alimentar que

supoñen as comunidades rurais.

Na mocidade (persoas con idades comprendidsa entre 15 e 29 anos) o desemprego na UE situouse

en  2021  no  13%  (Eurostat).  A crise  da  COVID-19  e  as  medidas  asociadas  a  ela  impactaron

desproporcionadamente  á  mocidade  en  termos  de  desemprego.  A  taxa  de  desemprego  na

mocidade multiplica a taxa xeral de desemprego que para o conxunto da UE é de 7% en 2021,

para idades comprendidas entre os 15 e os 74 anos. No entanto, a distribución do emprego na

mocidade  é  moi  desigual  na  península  europea.  Así  as  cousas,  o  precariado  concéntrase

especialmente no Mediterráneo: as maiores taxas de desemprego na mocidade danse en Ceuta

(56%), Melilla (41.9%). 

Na Galiza, segundo Eurostat, a taxa de desemprego para as persoas mozas é 24,7% (2021), polo

que máis que duplica a taxa xeral de desemprego, que é de 11.7%, e máis que triplica a taxa

xeral  da UE.  No segundo semestre  de  2022 19,7% da  poboación entre  16  e  34 anos atópase

desempregada,   8,5  puntos  por  riba  da  media  total  do  Estado español.  Asemade,  as  taxas  de

desemprego alcanzan a 55,5% das persoas de 16 a 19 anos e a 31,3% entre 20 e 24 anos . Neste

contexto, explícase o elevado nivel de precariedade e parcialidade no colectivo, favorecido por

traballar 71,6% da mocidade no sector servizos.  Unha estrutura baseada só no turismo e no

sector servizos é unha fábricas de pobreza e temporalidade.

Por se o anterior fose pouco, os salarios das persoas menores de 35 anos están 20,5% por baixo

da media, unha fenda salarial de 4.678 euros anuais. Se o salario medio na Galiza é de 22.834

euros as persoas menores de 35 anos cobran de conxunto 18.156 euros.  Asemade, as persoas de

entre 25 e 34 anos cobran ao ano de media no Estado 20.090 euros, isto é, 1.934 euros máis que a

mocidade  traballadora  galega,  unha  diverxencia  territorial  de  9,6%.  Precisamente,  esta

diferenza non deixa de ampliarse ano a ano malia á redución do referido grupo de idade entre

a  poboación  galega,  como  consecuencia  do  envellecemento  poboacional,  mais,  sobretodo,  da

emigración.
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Neste cenario, as oportunidades para a mocidade son moi limitadas emigrando fundamentalmente,

mais non só, aquelas capas da mocidade máis formadas.  Son as xeracións máis novas as que

marchan da Galiza, mentres que os e as maiores de 45 anos maioritariamente chegan ou regresan

despois  de  residir  noutros  lugares  do  Reino.  A vaga  migratoria  expulsou  da  Galiza  máis

envellecida da historia 371.637  persoas  entre 2009 e 2021 con especial incidencia no interior

galego. Deste total, 38% eran menores de 29 anos e pódese dicir aínda, como facía Xosé Manuel

Beiras na obra  O atraso económico da Galiza, que o pobo galego é un pobo bíblico e que o seu

segundo libro semella ter sido escrito para el (Éxodo). Isto é aínda máis grave se se ten en conta que

emigran as camadas máis formadas e en que se fixo un investimento social por medio do ensino,

afectando a expulsión de  talento á capacidade para promover iniciativas produtivas e prexudica o

consumo interno.

 

V.- Consecuencias políticas.

O anteriormente descrito tamén ten fundas consecuencias políticas, que nunca se avalían. Ourense

(37,38%), Zamora (36,3%) e Lugo (35,12%) teñen a maior porcentaxe de maiores de 65 anos,

por riba do 35% do censo, fronte ao 24% do conxunto do Estado. 

A Lei D’Hont fai estes votos máis decisivos que noutras provincias e sobrerrepresenta as súas

preferencias. Amais, son os maiores de 65 anos os que menos se absteñen e os que, polo xeral,

asumen posicións  máis  conservadoras  ao seren  máis  atendidos  polos  grupos políticos  nas  súas

demandas dado que son un grupo demográfico moi numeroso. Así as cousas, dos 13 partidos que

apresentaron  listaxe  para  o  Congreso  en  2019  por  Ourense  só  2  (PP  e  PSOE)  conseguiron

representación  e  son estes  partidos  os  que  colleitan  unha ampla  maioría  dos  votos  entre  estes

colectivos, a diferenza do que ocorre entre o precariado.  

De  feito,  tradicionalmente  Ourense,  Zamora  e  Lugo  apenas  enviaron  a  Madrid  deputadas  e

deputados do PP e do PSOE, con maior peso peso do PP. Após o 15-M, coa quebra do bipartidismo

en 2015, C’s conseguiu un escano en Zamora e En Marea un en Lugo no 2016. Porén, fechado ese

ciclo en 2019 Ourense e Lugo repartiron novamente entre PP (2) e PSOE (2) os seus escanos e

Zamora fíxoo entre PP (1), PSOE (1) e Vox (1). 
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Nas eleicións estatais de abril houbo a seguinte distribución do voto, que mutatis mutandis indica as

tendencias que se veñen repetindo nos diferentes comicios: 

PARTIDO Menores de 40 Maiores de 65

Vox 6% 3,8%

PP 17,3% 44,6%

Cs 14,6% 5,5%

PSOE 31,6% 30,6%

BNG 6,2% 3,2%

Unidas Podemos 18% 5,5%

Desta arte, PSOE e PP suman 48,9% dos votos entre os menores de 40 anos na Galiza, fronte ao

72.5% entre os maiores de 65 anos, unha cifra moi próxima á época dourada do bipartidismo e

previa á Perestroika de Filipe VI que describiu Jaime Miquel após o 15-M. 

Por volta de 70% das persoas que pertencen á faixa etaria dos maiores de 65 anos, segundo o

CIS,  vota sempre e cunha altísima fidelidade, é dicir, votan sempre e case sempre ao mesmo

partido,  favorecendo ao bipartidismo (PP e PSOE) e,  daquela,  os representantes eleitos nesas

provincias teñen escasos incentivos para cuestionar as políticas centralistas do Goberno central con

independencia do partido que nese momento goberne e aínda menos as da Xunta.  Porén, todo pode

mudar, como demostran Soria (35,12%) e Teruel (31,58%) que veñen de apostar maioritariamente

por formacións que desafían a demotanasia e  o abandono do mundo rural.

V.- Dar pasos para unha fiscalidade rural.

Por Chantada integra  o movemento cidadán  Interior Galego Vivo,  que  leva demandando en

diferentes ocasións unha fiscalidade rural que debe concretarse en planificacións e coordinacións

transversais  das  diferentes  administracións  públicas  partindo  do direito  europeu  e  do  principio

constitucional de igualdade e da cohesión territorial, pois non pode existir igualdade e equilibrio

territorial sen servizos nen mocidade. Infelizmente, as propostas que fixemos chegar na última

campaña das  eleicións  galegas  ao  PP,  ao  PSOE,  ao  BNG,  a  C’s  e  a  UP foron desatendidas  e
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tampouco  o  labor  parlamentar  destes  partidos  en  Madrid  ou  Bruxelas  se  destacou  por  unha

sensibilidade especial para a demotanasia que padece o interior galego.

O Goberno  do  Estado  vén  de  anunciar  tamén beneficios  fiscais  que  se  aplicarán  ás  tres

provincias de menor densidade de poboación (Teruel, Soria e Cuenca) e que foron incluídas pola

Comisión Europea no novo mapa de Axudas á Finalidade Rexional. As novas axudas actívanse xa

conforme a disposición adicional 123 dos Orzamentos de 2022 e suporán  reducir as cotizacións

empresariais nos contratos indefinidos nun 5% nos contratos existentes no ámbito provincial, dun

15% nos novos contratos e dun 20% nos novos contratos en concellos de até 1000 habitantes (se a

sede social e fiscal está nese concello). No entanto,  o anunciado está aínda lonxe do tope que

permite a UE.

Celebramos esta vitoria do rural, que non se entendería sen o traballo parlamentario de Teruel

Existe dito sexa de paso, xa que fixou a activación destas axudas como conditio sine qua non para

apoiar os próximos Orzamentos Xerais do Estado, se ben fica aínda moito por facer para termos

unha fiscalidade rural de noso. No entanto, a situación de Zamora, Ourense e Lugo non é mellor

e entendemos deberían acollerse a estes beneficios fiscais de igual xeito, xa que aínda tendo unha

maior densidade de poboación o envellecemento e a dispersión sitúannos igualmente un escenario

de recursos e dinamismo económico reducido e nunha proxección de deserto demográfico, que xa é

unha  realidade  en  moitas  parroquias,  concellos  e  mesmo  comarcas  do  interior  galego.  En

consecuencia, Ourense, Zamora e Lugo encóntranse de pleno direito no mesmo artigo 174 do

Tratado de Funcionamento da Unión Europea polo que non atopamos xustificación para que

se aplique nuns territorios e noutros non.

Ao tempo, Interior Galego Vivo  reclama que se abandone o indicativo de investimento por

habitante  co  que  se  realizan  as  valoracións  dos  Orzamentos  Xerais  do  Estado como

fundamento  único,  xa  que  é  moi  lesivo  para  o  interior  galego.  Demandamos,  pola  contra,  o

emprego do estándar de investimento por superficie, que deixa ben en claro a marxinación dos

territorios rurais do interior. Os indicativos do PIB; a renda ou o investimento por habitantes non

son bons indicadores para medir o desenvolvemento dun territorio, pois o que cómpre é valorar o

custe real dos servizos para planificar o seu financiamento en base á dispersión e o índice de

avellentamento se verdadeiramente se acredita na igualdade e na cohesión territorial. 
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IV.- Axudas europeas  de finalidade rexional

A Comisión europea expón os condicionamentos das axudas de finalidade rexional compatíbeis co

mercado interior no  artigo 107, apartado 3, letras a) e c) do Tratado de Funcionamento da

Unión  Europea (zonas  «a»  e  «c»,  respeitivamente).  Trátase  de  territorios  ultraperiféricos,

territorios cuxo PIB per capita é inferior ou igual ao 75% das media da UE e zocas escamente

poboadas.

O Estado  nomeou como tales a Canarias e Baleares pola súa insularidade (zona a con intensidade

máxima das axudas a grandes empresas de 50%) e Cuenca ao ser zona pouco poboada con menos

de 12.5 habitantes por km2 (intensidade máxima das axudas a grandes empresas de 30%). Para

Teruel e Soria (artigo 107, apartado 3, letra c) do TFUE) unha intensidade máxima das axudas de

20% por seren zonas escasamente poboadas. 

Interior Galego Vivo demanda o recoñecemento de  Zamora, Ourense e Lugo como territorios

ultraperiféricos e subvencionábeis en virtude do seu índice de envellecemento, as proxeccións

demográficas  e  a  elevadísima dispersión demográfica que encarece  a  prestación de  servizos

públicos esenciais e  reduce a  igualdade de oportunidades.   O PIB per cápita na maioría dos

concellos tamén está nas rendas inferiores do Estado e é inferior a 75 % da media da UE,

concentrándose no sul de Lugo e en Ourense a meirande parte dos concellos con maiores

índices de pobreza, entre eles Chantada co 40,88% da poboación en risco de exclusión social,

segundo cifras do INE. 

Amais,  a  Galiza  xa  está  designada  como  zona  denominada  «c»  para  os  fundos  europeus

(intensidade máxima 15%), mais o tratamento homoxéneo oculta a situación dramática de Lugo e

Ourense. En Castela e León a intensidade varía do 15% ao 25% en Salamanca e en Zamora fronte

ao resto da comunidade, tratamento que non se aplica no caso galego para Lugo e Ourense, pola

elevada perda de poboación.

Amais, a intensidade máxima das axudas pode incrementarse 10% para os investimentos realizados

por  empresas  medianas  e  20% para  pequenas  empresas  para  investimentos  iniciais  con  custes

subvencionábeis de até 50 millóns de euros.
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Asemade, Interior  Galego  Vivo entende  que  a  Xunta  debe  destinar  parte  do  incremento  do

financiamento autonómico, que recollen os vindeiros Orzamentos Xerais do Estado, a un reforzo

efectivo dos  apoios  ao sector primario e  a  unha  mellora da atención primaria e  da oferta

educativa, adaptada á nosa estrutura económica, a  rehabilitación de vivenda no rural para uso

social,  a  reforzo dos  Centros de Desenvolvemento Rural,  a  impulso á  conciliación  e a  unha

política forestal asociada a unha ordenación do territorio racional e que favoreza a  fixación da

mocidade apoiando os seus proxectos de vida.

Finalmente, cabe perguntarse se as comarcas do interior galego poden continuar permitíndose

o luxo de non disporen de voz nas institucións, xa que os deputados galegos e as senadoras

galegas  actuais  non  demandaron  algo  tan  elemental  e  de  xustiza  como  as  reducións  nas

cotizacións  empresariais  que  si  conseguiron  Teruel  Existe  e  Soria  Ya!  na  secuencia  das

negociacións dos Orzamentos Xerais do Estado. Tampouco ouvimos voces galegas na Eurocámara

pedindo  unha  fiscalidade  rural  e  políticas  agrícolas  que  garantan  a  fixación  de  poboación e  o

equilibrio territorial.

Por todo o exposto anteriormente e agardando acadar a UNANIMIDADE, o grupo municipal Por

Chantada-CUP propón ao Pleno da Corporación do Concello de Chantada o seguinte ACORDO:

1.- O Concello de Chantada demanda ao Estado español a modificación do mapa de axudas

rexionais  2022-2027,  incluído  no  plan  territorial  de  transición  xusta  no  contexto  do

Regulamento sobre o Fundo de Transición Xusta no marco das Directrices sobre as axudas de

finalidade rexional revisadas (DAR), e a súa notificación á Comisión europea co fin de aplicar

un  aumento  da  intensidade  máxima  das  axudas  para  as  provincias  de  Lugo,  Ourense  e

Zamora  atendendo  ao  elevado  índice  de  avellentamento,  á  dispersión  poboacional  e  á

demotanasia que sofren estes territorios.
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2.- O Concello de Chantada diríxese ao Goberno central para que as provincias de Zamora,

Ourense e Lugo sexan consideradas rexións ultraperiféricas e, portanto, subvencionábeis, de

acordo co artigo 107 do TFUE e tamén para que o Goberno defenda a modificación do TFUE

para dotar de maiores axudas ao equilibrio territorial e ao mundo rural.

3.-  O  Concello  de  Chantada  diríxese  á  Xunta  da  Galiza  para  que  o  incremento  do

financiamento autonómico, que recollen os Orzamentos Xerais do Estado, se  traduza nun

reforzo dos  apoios  ao  sector primario  e  nunha mellora da atención primaria  e  da oferta

educativa, adaptada á nosa estrutura económica, rehabilitación de vivenda no rural para uso

social, reforzo dos Centros de Desenvolvemento Rural, impulso á conciliación e unha política

forestal  asociada  a  unha  ordenación  do  territorio  racional  e  que  favoreza  a  fixación  da

mocidade apoiando os seus proxectos de vida.

4.- O Concello de Chantada diríxese ao Congreso, como cámara lexislativa, e ao Senado, como

cámara de representación territorial, para que se impulse un marco lexislativo que ancore o

despregue dunha fiscalidade rural e dunha renda básica rural como pago social pola xestión

sustentábel e a garantía de soberanía alimentar que supoñen as comunidades rurais.

5.-   O Concello de Chantada diríxese ao Congreso, como cámara lexislativa, e ao Senado,

como cámara de representación territorial, para que se valore  o custe real dos servizos nos

diferentes territorios co gallo de planificar o financiamento municipal e autonómico en base á

dispersión  poboacional  e  o  índice  de  avellentamento  para  garantir  os  principios

constitucionais de igualdade e cohesión territorial. 

Chantada, na data da sinatura dixital.

GRUPO MUNICIPAL POR CHANTADA – CANDIDATURA DE UNIDADE POPULAR
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