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VALORACIÓ GENERAL
COMARCAL
La Cerdanya ha patit un canvi de tendència notable pel que fa a la pèrdua de població ja que si durant l’any 2017 es perdien 81 habitants, l’any 2018
hi ha un guany de 259 nous habitants. D’aquests
la majoria es troben a Puigcerdà, la capital. De
totes maneres, els municipis de menys de 500
habitants també guanyen població, encara que
en menor quantitat (+34). Pel que fa a l’estructura de la població, s’observa el progressiu envelliment amb un increment de 0,3 punts tan de la
taxa d’envelliment (17,7%) com la taxa de sobre
envelliment (17,1%). Malgrat aquests increments,
ambdues taxes se situen per sota la mitjana rural.
En canvi, la taxa de població jove <35 anys disminueix dins a representar el 35,3% de la població.
En aquest sentit, Alp i Ger són els municipis amb
una població més jove, amb un 36,9% i 35,2% respectivament. La població estrangera també augmenta i especialment pel que fa a les dones.
A nivell econòmic, es manté la variació de comptes
de cotització, amb un lleu retrocés, encara que es
compta 1 indústria agroalimentària més que l’any
anterior, juntament amb 199 noves afiliacions
que mantenen el creixement observat el període
anterior (+191). Per la part de la taxa d’atur, hi ha
una disminució important d’1 punt, situant-se al
5,4% a nivell comarcal, 3 punts per sota la mitjana
rural i 5 punts per sota la mitjana urbana de Catalunya. Només els municipis de Meranges i Llívia
presenten una taxa d’atur propera al 8%. Hi ha
un augment de 182 noves places d’allotjaments
turístics, mentre que també augmenten 22 places de turisme rural, que consoliden la tendència
observada en anys anteriors mostrant el caràcter
d’aquests sectors econòmics a la comarca.

A nivell de serveis i qualitat de vida, segueix augmentant el nombre d’estudiants universitaris
cada mil habitants i, enguany, és de +0,5 punts
respecte l’any anterior. Tot i això, encara és baix
respecte altres territoris. La comarca manté el
nombre d’escoles i llars d’infants. El cost mitjà del
lloguer per l’habitatge segueix augmentant progressivament, passant dels 487,4 €/mes el 2016;
als 507,9 €/mes el 2017; i 510,98€/mes aquest
darrer 2018. S’apunta que es tracta d’un cost mitjà del lloguer per habitatge amb tendència a assimilar-se més al cost mitjà de les zones urbanes
que al corresponent a les zones rurals. D’altra
banda, la recollida selectiva de residus continua
millorant però segueix per sota de la mitjana de
la resta del territori, tan rural com urbà. Només el
municipi d’Alp supera els 300 kg/hab anuals.
La superfície forestal de la Cerdanya guanya 86
ha mentre que la superfície agrícola en guanya
617, un canvi notable respecte l’any anterior. La
superfície agrària ecològica comarcal és elevada i
amb tendència a l’alça, molt vinculada a la ramaderia extensiva, on segueixen destacant els municipis de Bellver i Lles de Cerdanya, amb 3.183,6
ha i 2.689,3 ha respectivament. Els expedients urbanístics en sòl no urbanitzable disminueixen a
la meitat, així com els expedients de planejament
tramitats.
En conjunt, la Cerdanya presenta un nivell de
dinamisme socioeconòmic positiu de 1,46, molt
per sobre la mitjana rural i també de la que correspon a les zones urbanes de Catalunya. Aquest
índex millora de forma significativa respecte l’any
2017.
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