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VALORACIÓ GENERAL
COMARCAL
Malgrat la recuperació de població en algunes 
comarques rurals durant el 2018, el Pallars Jussà 
segueix perdent població i ho fa d’una forma pro-
gressiva: si el 2016 es perdien 156 habitants, el 
2017 eren 173 i el 2018 se’n perden 189. La pèr-
dua de població en municipis de menys de 500 
habitants també augmenta respecte l’any ante-
rior, passant dels 29 habitants menys el 2017 als 
40 perduts el darrer any. El Pallars Jussà pateix un 
envelliment notable de la població segons l’incre-
ment tan de la taxa d’envelliment (població >65 
anys) que arriba al 25,5%, com la taxa de sobre 
envelliment (>85 anys) que representa el 24,8%. 
Aquests indicadors se situen per sobre la mitjana 
rural de Catalunya. Els municipis de Gavet de la 
Conca (36,9%) i Sarroca de Bellera (35%) són els 
que presenten una taxa d’envelliment més eleva-
da, mentre que Senterada destaca especialment 
per un sobre envelliment del 38,1% que encara 
creix més respecte el 2017. 

A nivell comarcal, la població jove de menys de 35 
anys segueix baixant, passant del 33,2% (2017) al 
32,4% d’enguany. Talarn ressalta com el municipi 
amb més població jove, amb un destacat 58,4% 
de la població amb menys de 35 anys. El segueix, 
lluny, la capital Tremp amb el 34,6% i en tercer 
lloc, la Pobla de Segur amb el 32,2%. La població 
estrangera al Pallars Jussà es manté similar a les 
dades de 2017, amb una lleugera reducció de 0,1 
punts. 

El 2018 hi ha 6 joves menys (2) incorporats al sec-
tor agrari respecte els que hi havia el 2017 (8), 
una tendència a la baixa que ja s’observava des 
del 2016. La variació de comptes de cotització es 
redueix però encara és positiva (+0,41) i, per tant, 
implica que se segueixen creant noves empreses. 
En el cas de les indústries agroalimentàries, se’n 
compta 1 més que les dades de l’any anterior. En 
el període estudiat, 2017-2018, hi ha 90 noves afi-
liacions a la seguretat social i també una caiguda 
lleu de la taxa d’atur de 0,2 punts, situant-se al 

10,4%, per sobre la mitjana rural catalana. Res-
pecte l’atur, el municipi de Senterada segueix 
com el que presenta una taxa més elevada amb 
el 18,5%, seguit per Abella de la Conca (14,3%). 
El turisme a la comarca presenta 11 noves places 
d’allotjament turístic i 11 de turisme rural. 

Durant el 2018 es mantenen els 9 municipis 
(d’un total de 14) sense escola, mentre que hi ha 
un nou municipi sense llar d’infants arribant als 
10 a la comarca sense aquest servei. Per la seva 
banda, el nombre d’estudiants universitaris cada 
mil habitants augmenta notablement respecte el 
2017. Els contractes de lloguer cada mil habitants 
continuen augmentant i també ho fa el cost mit-
jà del lloguer de l’habitatge que s’ha incrementat 
11,3€/mes. La recollida selectiva municipal millora 
respecte l’any 2017, tot i que segueix per sota la 
mitjana del conjunt de zones rurals. En la recollida 
selectiva, els municipis de Llimiana i Tremp són, 
una vegada més, els que més recullen a nivell mu-
nicipal per habitant i any.

La dinàmica territorial a escala de paisatge al Pa-
llars Jussà mostra una reducció de 92 ha de su-
perfície forestal (el 2017 se sumaven 43 ha) i una 
recuperació de 36 ha més de superfície agrícola, 
enfront les 487 ha que s’havien perdut entre 2016 
i 2017. Això implica un canvi de tendència en el 
mosaic paisatgístic durant l’últim període estudi-
at (2017-2018). Destaca l’augment de 444 ha de 
superfície agrària ecològica, on la Torre de Cab-
della és el municipi que presenta més superfície 
d’aquest tipus amb 5.804,7 ha. Respecte la dinà-
mica urbanística destaquen 13 expedients menys 
en sòl no urbanitzable respecte els 21 que hi ha-
via el 2017. 

El Pallars Jussà presenta un empitjorament del di-
namisme socioeconòmic segons mostra un índex 
de -1,18 enfront el -0,47 de 2017. Així doncs, el va-
lor mostra una tendència negativa que el segueix 
situant per sota la mitjana de les zones rurals.
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