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VALORACIÓ GENERAL
COMARCAL
La taxa d’envelliment (població >65 anys) al Pa-
llars Sobirà el 2018 és més gran que la de l’any 
anterior, però la taxa de sobre envelliment dismi-
nueix 0,3 punts. De totes maneres, aquesta últi-
ma continua per sobre la mitjana de les comar-
ques rurals. Per altra banda, la població jove de 
menys de 35 anys representa el 32,9%, mig punt 
més baixa que la del 2017, que ja era inferior a 
la del 2016. Per tant, hi ha una tendència a dis-
minuir la població jove en aquesta comarca pel 
període 2016-2018, que se situa a la part baixa 
de la mitjana rural. Tírvia i Alins són els municipis 
de la comarca amb una taxa de població <35 anys 
més baixa; 23,1% i 25,9% respectivament. Si s’ob-
serva la població envellida, també destaquen els 
mateixos municipis, on Alins presenta una taxa 
d’envelliment més elevada (31,4%) i Tírvia la taxa 
de sobre envelliment més elevada (39,4%). 

El Pallars Sobirà continua perdent població en-
cara que entre 2017 i 2018 hi ha una desacce-
leració d’aquesta pèrdua. Així i tot, els municipis 
de menys de 500 habitants perden més població. 
Els municipis de Sort i Vall de Cardós són els que 
reben la major part d’aquest guany de població 
mentre que La Guingueta d’Àneu, Esterri d’Àneu, 
Espot i Baix Pallars són els que més en perden. La 
població estrangera es manté, amb un increment 
d’homes respecte el percentatge de l’any anterior, 
i a nivell de comarca, segueix per sota la mitjana 
de territoris rurals.

El Pallars Sobirà ha perdut 3 joves incorporats al 
sector agrari (2017-2018). Mentrestant, es manté 
el nombre d’indústries agroalimentàries a la co-
marca. En canvi, tenim una variació dels comptes 
de cotització positiva que indica la creació de no-
ves empreses i també s’observa 43 noves afilia-
cions a la seguretat social. La taxa d’atur segueix 
baixant i se situa al 7,2%, més baixa que la mitjana 

rural. Els municipis amb una taxa d’atur més ele-
vada són Soriguera (10,3%) i Farrera (9,1%), que 
es manté a la part alta però ha baixat a la meitat 
la taxa d’atur de 2017. 

El sector turístic al Pallars Sobirà ha perdut 21 
places d’allotjament turístic però es mantenen les 
places pel que fa al turisme rural. 

El nombre de municipis sense llar d’infants o es-
coles es manté igual, mentre que hi ha un aug-
ment notable dels estudiants universitaris cada 
mil habitants que arriba al 5%, encara per sota 
el valor mitjà rural a Catalunya. Els contractes de 
lloguer cada mil habitants continuen augmentant, 
juntament amb el cost mitjà de lloguer per habi-
tatge que s’encareix 9,4 euros mensuals. Val a dir 
que aquest cost encara és inferior al cost mitjà 
de lloguer per habitatge de les comarques rurals. 
Respecte la recollida selectiva municipal segueix 
millorant, amb un increment notable de la quanti-
tat recollida, on destaquen especialment els mu-
nicipis d’Espot i Esterri d’Àneu. 

Entre 2017 i 2018, la superfície forestal del Pallars 
Sobirà ha disminuït 106 ha, mentre que la super-
fície agrícola també en perd 98ha. El que destaca 
especialment és la pèrdua de 690 ha de superfí-
cie agrària ecològica, on malgrat aquest descens, 
el municipi de l’Alt Àneu és el que continua amb 
una major superfície ecològica; 5.887,8 ha. A nivell 
de dinàmica urbanística per aquest període, hi ha 
el doble d’expedients de planejament tramitats 
però disminueixen els nombre d’expedients en 
sòl no urbanitzable. 

En termes generals, el Pallars Sobirà presenta una 
millora del dinamisme socioeconòmic segons l’ín-
dex de +0,3 que representa una posició per sobre 
la mitjana de les zones rurals.
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