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VALORACIÓ GENERAL
COMARCAL
Durant el període anterior, 2016-2017, el Pla d’Ur-
gell perdia molta 97 habitants. La tendència, ana-
litzant les dades de 2018, s’ha revertit i la comar-
ca passa a guanyar habitants, concretament 126 
nous habitants. Tot i això, la població continua en 
un procés d’envelliment segons les taxes d’enve-
lliment (19,1%) i sobre envelliment (20%), que són 
lleugerament més altes que el 2017. La població 
jove de menys de 35 anys es manté estable en 
el 37,5% i supera la mitjana de les comarques 
rurals (34,8%). La població estrangera creix 0,4 
punts percentuals i arriba al 18,2%. A nivell muni-
cipal, Ivars d’Urgell (27,8%) i Castellnou de Seana 
(27,4%) són els municipis amb més població que 
supera els 65 anys, mentre que Vilanova de Bell-
puig (27,8%) i El Poal (26,7%) són els que tenen 
més població més gran de 85 anys. Per altra part, 
Mollerussa (41,4%) i Golmés (39,2%) tenen la po-
blació més jove, amb menys de 35 anys. 

Els joves incorporats al sector agrari del Pla d’Ur-
gell es redueixen a la meitat, passant de 8 el 2017 
als 4 d’enguany. En canvi, es recompten 3 noves 
indústries agroalimentàries i la variació de comp-
tes de cotització de la comarca el darrer any és 
positiva i millora, indicant una recuperació de no-
ves empreses. Hi ha 360 noves afiliacions a la se-
guretat social i la taxa d’atur continua baixant fins 
a 8,8%, encara una mica per sobre la mitjana ru-
ral (8,4%). Mollerussa (10,6%) i Miralcamp (10,1%) 
són els municipis amb una taxa d’atur més eleva-
da en les dades més recents.  

Al Pla d’Urgell es manté un sol municipi sense llar 
d’infants, mentre que no trobem cap municipi 
sense escola. Els estudiants universitaris cada mil 
habitants augmenta lleugerament, però es manté 
similar a l’any anterior. Destaca la reducció de 4,6 
€/mes el cost mitjà de lloguer per habitatge, en-
cara que el període anterior (2016-2017) s’havia 
apuntat un increment de 24€/mes. Aquest cost 
encara es troba per sota el cost mitjà de les zones 
rurals. Mentrestant, el nombre de contractes de 
lloguer cada mil habitants augmenta. Hi ha una 
lleu millora en la recollida selectiva municipal de 
residus a nivell de comarca, encara que la quan-
titat recollida segueix per sota de la mitjana rural. 
Destaca el municipi de la Fondarella que continua 
sent el que més recull de forma selectiva.  

A escala territorial de paisatge, s’observa una dis-
minució de 52 ha de superfície forestal i es gua-
nyen 453 ha de superfície agrícola, que sumades 
a l’increment del període anterior significa 923 
ha noves d’aquest ús. La superfície agrària eco-
lògica és baixa a la comarca i es redueix respecte 
l’any 2017, on el municipi d’Ivars d’Urgell continua 
presentant la xifra més elevada amb 131,2 ha. Els 
expedients en sòl no urbanitzable es mantenen 
mentre que el nombre d’expedients de planeja-
ment tramitats són menors el 2018. 

El Pla d’Urgell continua perdent dinamisme socio-
econòmic respecte els anys 2016 i 2017, amb un 
índex negatiu de -0,14, que s’assimila a la mitjana 
rural catalana. 
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