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VALORACIÓ GENERAL
COMARCAL
L’Alt Urgell, el 2018, perd menys població (72 habitants) que durant l’any 2017 (-252 hab). La variació de població en els municipis de menys de 500
habitants també millora i passa a ser de només 5
habitants menys respecte els 52 que es perdien
el 2017. Per altra banda, la població segueix envellint. La taxa d’envelliment augmenta del 21,1%
(2017) al 21,4% (2018), mentre que la taxa de
sobre envelliment ho fa del 19,3% (2017) al 20%
(2018). La població de més de 85 anys a la comarca segueix sent majoritàriament femenina amb
un 62,9%. La població jove (<35 anys) disminueix
significativament fins al 33,7%, essent els municipis de la Seu d’Urgell (36,1%) i Bassella (34,2%) els
que presenta un percentatge més elevat. Finalment la població estrangera augmenta 0,3 punts
fins al 11,2%, encara que el percentatge és inferior a la mitjana de les zones rurals i urbanes.

A nivell de serveis i qualitat de vida, es mantenen els 14 municipis sense llar d’infants i els 10
sense escola, com en el 2017. El nombre d’estudiants universitaris disminueix molt lleugerament
(5,8 estudiants universitaris cada mil habitants),
estant per sota la mitjana rural (6 per mil). Hi ha
un canvi de tendència respecte els contractes de
lloguer cada mil habitants, passant de l’augment
observat en el període 2016-2017, a una disminució per aquest 2017-2018. Per altra part, el
cost mitjà del lloguer d’habitatge s’encareix 10,12
€/mes, un increment notable si tenim en compte
que en el període anterior 2016-2017 era de +
4€ mensuals. La recollida selectiva municipal segueix millorant, i és més alta que la mitjana catalana tan rural com urbana. La Vansa i Fórnols i
Cava són els municipis que més recullen de manera selectiva.

En termes econòmics, l’Alt Urgell presenta una
millora de la variació de comptes de cotització;
+0,13%. Es manté el nombre d’indústries agroalimentàries a la comarca, la major part ubicades a
la Seu d’Urgell. El nombre d’afiliats a la Seguretat
Social augmenta en 148 noves afiliacions. Com en
altres comarques, la taxa d’atur disminueix, concretament en 0,8 punts respecte la de l’any 2017,
consolidant una millora que ve d’anteriors registres. Malgrat això, la taxa d’atur comarcal encara
està per sobre la mitjana rural catalana. Els municipis de Cava (15,4%); la Seu d’Urgell (11,5%); i les
Valls de Valira (10,3%) són els que presenten una
taxa d’atur més elevada. A nivell del sector agrari, s’observen 4 joves menys incorporats al sector
que corresponen a dones.

L’Alt Urgell venia d’una pèrdua important de superfície agrícola de 347 ha entre 2016 i 2017. Entre 2017 i 2018 hi ha un guany de 5 ha d’aquesta
superfície. Pel que fa a la superfície forestal, hi ha
103 ha noves en una comarca forestal on el període anterior se’n perdien 67. Pel que fa a la superfície agrària ecològica hi ha notable increment
de 4.264ha, situades principalment a les Valls de
Valira i Coll de Nargó. Finalment, s’observa que hi
ha un total de 4 expedients de planejament tramitats més que l’any 2017, mentre que es compta un expedient en Sòl No Urbanitzable menys.
A nivell global, l’Alt Urgell té un dinamisme socioeconòmic similar a la mitjana de les zones rurals
catalanes, però amb un lleu empitjorament respecte el 2017.
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