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VALORACIÓ GENERAL
COMARCAL
La Vall d’Aran guanyava població (+55 habitants)
entre 2017 i 2016, mentre que aquest darrer
2018 n’ha perdut (-2). Contràriament al que s’observa en altres comarques rurals, els municipis de
menys de 500 habitants recuperen població, amb
19 nous habitants. L’any anterior, 2017, la situació
era la inversa i es perdien habitants als municipis
petits. L’increment més gran es dona a Es Bòrdes,
amb 14 habitants més, mentre que a la capital,
Vielha e Mijaran, se’n perden 19.
La comarca presenta un envelliment progressiu
però que encara és inferior al de la resta del territori, tan pel que fa a la mitjana de les zones rurals com urbanes. La taxa d’envelliment (població
major de 65 anys) és del 14% i la taxa de sobre
envelliment (població de més de 85 anys respecte
la >65 anys), del 16,9%. A nivell municipal, crida
l’atenció Bausen, amb el 37,5% de la població per
sobre els 65 anys i el 29,2% d’aquests, per damunt els 85 anys. La taxa de població menor de
35 anys a la Vall d’Aran és del 36,5%, 0,8 menys
que el 2017, encara que continua per sobre la
mitjana rural catalana. En aquest sentit, destaca
Les com el municipi amb més població jove de
menys de 35 anys (39,1%). La població estrangera
augmenta poc i és en els municipis de Les i Vielha
e Mijaran on és més important, amb un 19,1% en
ambdós casos.
En termes econòmics, hi ha un increment important de la variació de comptes de cotització, que
passa d’un valor negatiu de –0,4% (2017) a un
+4,9% enguany. Això significa la creació de noves
empreses en aquest període de temps, encara
que es manté el nombre d’indústries agroalimentàries. També s’observa 65 noves afiliacions a la
seguretat social, 56 menys que en l’anterior edició,
tot i que continuen augmentant. La taxa d’atur a la
comarca representa la meitat de la mitjana rural
catalana (8,4%), i s’ha reduït fins al 4,4%, amb municipis com Naut Aran que només presenten un
atur del 2% i, en canvi, Vilamòs que arriba al 17,3%.
El sector turístic és important a la comarca, amb

un total de 10.157 places d’allotjaments turístics
comptabilitzades el 2018, que supera la població
total de la comarca (9.983 habitants), i representa
un increment de 458 noves places respecte l’any
2017. Respecte el turisme rural, hi ha 12 noves
places. Per la seva banda, el 2018 no hi ha cap
incorporació de jove al sector agrari.
Respecte els serveis i la qualitat de vida, es mantenen els 7 municipis sense llar d’infants i els 4
sense escola a la comarca, que té 9 municipis en
total. Hi ha un augment significatiu del nombre
d’estudiants universitaris cada mil habitants, encara que la xifra continua sent inferior a la mitjana
de les zones rurals.
Pel que fa al lloguer, es continua observant com
el nombre de contractes de lloguer és inferior a
la mitjana rural tot i que hagi augmentat respecte
les dades del 2017. El cost mitjà per l’habitatge
s’ha abaratit 11,8 euros mensuals, fins a ser de
526 €/mes, una xifra força superior a la mitjana
de les comarques rurals (398,85 €/mes) i que s’assimila més a la mitjana urbana (641,92 €/mes). La
recollida selectiva de residus municipal continua
empitjorant i tots els municipis presenten xifres
similars.
La superfície forestal augmenta (40 ha) encara
que durant el 2017 s’havia detectat una disminució de 112 ha respecte l’any anterior. La superfície
agrícola és molt baixa i només compta amb 49 ha
a la comarca, 5 més que l’any 2017. La superfície agrària ecològica, en canvi, que comptabilitza també pastures entre altres, és de 5.479 ha,
augmentant-ne 768 respecte les dades de l’any
anterior. A nivell territorial, hi ha més expedients
de planejament tramitats però es manté el mateix
nombre d’expedients en sòl no urbanitzable.
El dinamisme socioeconòmic de la Vall d’Aran millora i passa d’un valor negatiu el 2017 de –0,65,
al valor positiu de +0,54 del 2018. Aquest últim se
situa per sobre la mitjana de la resta del territori,
tan rural com urbà.
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