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VALORACIÓ GENERAL
COMARCAL
L’Alta Ribagorça segueix envellint com la majoria 
de les comarques catalanes. L’augment de la taxa 
d’envelliment és lleu i encara es troba en un per-
centatge (20,2%) inferior a la mitjana rural pe 2018 
(21,4%). En canvi, hi ha una reducció significativa 
d’un punt de la taxa de sobre envelliment, que se 
situa al 23,5%. Malgrat això, aquest valor encara 
és superior a la mitjana del sobre envelliment ru-
ral (19,9%). La Vall de Boí és el municipi amb un 
sobre envelliment més elevat amb el 26,6% de la 
població de més de 85 anys.

Si en l’anterior període (2016-2017) hi havia una 
pèrdua de població de menys de 35 anys, en 
aquesta ocasió hi ha un augment de 0,4 punts, 
arribant al 32,9% de la població per aquesta fran-
ja d’edat. En termes demogràfics, l’Alta Ribagorça 
perd més habitants que el 2017, concretament 53 
menys que serien principalment dones. La pobla-
ció estrangera disminueix, representant el 10,9% 
de la població el 2018, per sota del percentatge 
mitjà rural (13,5%).

En termes econòmics, l’Alta Ribagorça passa 
d’una variació de –4,5% dels comptes de cotitza-
ció durant 2017 a una variació positiva de +1,19% 
aquest 2018 passat, que significaria un guany de 
noves empreses. El nombre d’indústries agroali-
mentàries a la comarca es manté. En termes ab-
soluts, hi ha 30 noves afiliacions a la seguretat so-
cial entre 2017 i 2018. S’observa que la taxa d’atur 
comarcal encara baixa més i se situa al 5,8%, molt 
per sota la mitjana del conjunt de territori català. 
A la Vall de Boí és on aquesta taxa és més baixa 
(3,4%) i en canvi, a Vilaller, la taxa d’atur és del 9%, 
més semblant a la mitjana rural. 

Finalment, hi ha 2 joves menys incorporats al 
sector agrari que ve donat per la pèrdua de dos 
dones. El sector turístic presenta un guany de 29 
noves places d’allotjament.

No s’observen canvis en el nombre de municipis 
sense llar d’infants (1) o escoles (0). Els estudiants 
universitaris cada mil habitants augmenten 0,4 
punts respecte les dades de la passada edició. En 
canvi, es consolida l’augment dels contractes de 
lloguer cada mil habitants; passant de 11,1 (2016) 
als 12,0 (2017) i als 13,8 per aquest 2018. El cost 
mitjà de lloguer per habitatge, per la seva part, 
baixa (-2 €/mes) però ho fa menys que en el perí-
ode anterior que era de 18€ menys al mes. Con-
tinua augmentant la recollida selectiva municipal, 
i segueix sent superior a la mitjana de les zones 
rurals, on destaca el municipi de Vilaller en primer 
lloc i la Vall de Boí, molt a prop.

A escala territorial s’observa una disminució de 
45 ha de la superfície forestal entre 2017 i 2018, 
mentre que hi ha un guany de 9 ha de superfície 
agrícola. Per la seva banda, hi ha 1.111 ha noves 
de superfície agrària ecològica, principalment vin-
culada a la ramaderia al municipi de la Vall de Boí. 

Globalment, l’Alta Ribagorça presenta un canvi de 
tendència pel que fa al dinamisme socioeconòmic 
ja que apareix un valor negatiu pel 2018 de -0,13. 
De tota manera, aquest valor encara està per sota 
de la mitjana de les zones rurals catalanes.
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