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Distribució territorial de la Renda Familiar per càpita a Barcelona (2008)
Introducció

La necessitat de disposar d’un instrument que mesurés en ter-
mes relatius la capacitat econòmica dels residents de Barcelona
va impulsar l’any 2007 l’elaboració de l’estudi “Distribució ter  -
ritorial de la Renda Familiar a Barcelona”. L’objectiu d’aquell
estudi va estar orientat a conèixer les diferències de capacitat
econòmica dins del teixit urbà mitjançant un indicador que
combina la renda mitjana procedent dels comptes macroeconò-
mics amb l’evolució de diverses variables sensibles al cicle
econòmic i disponibles per unitats territorials petites dins del
municipi (les 248 zones de recerca petites o ZRP). 

La monografia que aquí es presenta és una actualització d’a-
quell estudi, i s’ha realitzat amb continuïtat metodològica quant
a variables i periodificació, incorporant una novetat en l’anàli-
si territorial com és la presentació dels resultats segons la nova
divisió per barris aprovada el 22 de desembre de 2006 en el
Con sell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona. L’indicador ob -
tin gut no és estrictament una mesura de renda –tot i que arrenca
de l’estimació oficial d’aquest magnitud macroeconòmica– si -
nó que s’ha d’interpretar com una mitjana teòrica de la capacitat
econòmica dels habitants de les diferents àrees territorials ana-
litzades en relació amb la mitjana de la ciutat. 

L’indicador utilitzat per mesurar la distribució territorial de la
renda dins de Barcelona té com a punt de partida la Renda
Familiar Disponible (RFBD) que difon periòdicament l’Institut
d’Estadística de Catalunya per als municipis de més de 5.000
habitants i les capitals comarcals. La RFBD és una mesura
anual a preus corrents que quantifica els ingressos de què dis-
posen els residents d’un territori per a destinar-los a consum o
estalvi.

Aquesta monografia incorpora la darrera actualització d’aques-
ta magnitud per a la ciutat de Barcelona difosa per l’Idescat,
corresponent a l’any 2004. A partir d’aquesta dada, s’ha fet una
projecció pels anys posteriors fins 2008 considerant l’evolució
del PIB i de la RFD de Catalunya, així com la taxa d’ocupació
i la població de Barcelona. 

Cal precisar que els valors de la RFD que s’ofereixen en aques-
ta monografia en termes absoluts (€) per les diferents deli -
mitacions territorials són una estimació per càpita –que serà
revisada a mesura que es difonguin les dades oficials imputades
a Barcelona pels anys subsegüents– i han de ser considerats com
una aproximació que contextualitza els resultats pròpiament
dits, que són els índexs en base cent de cada barri o districte. 

En una segona fase, s’ha calculat any a any l’estructura de la
capacitat econòmica dels residents fixant la mitjana de Barce -
lona en base cent per a cada referència temporal i combinant i
ponderant les diferents variables emprades amb uns coeficients
establerts prèviament que es mantenen estables al llarg del perí-
ode d’estudi. Aquestes variables informen del nivell educatiu,
la situació laboral, la potència i l’evolució del parc de turismes
i el nivell de preus del mercat immobiliari residencial; en els
dos primers casos corresponen a valors censals i de caire més
estructural, mentre que en els tres altres casos la referència
temporal és anual, reflectint una evolució ajustada a la conjun-
tura. Aquestes variables han estat seleccionades per ser sen sibles
al cicle econòmic, neutres territorialment i tenir una elevada
elasticitat-renda; addicionalment, s’ha considerat la no redun -
dància i la disponibilitat temporal per les unitats territorials més
petites, les 248 ZRP, a partir de les quals s’ha procedit a l’a-
gregació per barris i districtes i per al conjunt de la ciutat. 

1 Gabinet Tècnic de Programació, Distribució territorial de la Renda Familiar a Barcelo -
na, Ajuntament de Barcelona, 2007. Disponible a www.bcn.cat/publicacions. 

Variables utilitzades per a elaborar l’Índex RFD

1. Taxa de Titulats (TT)

Diplomats, titulats superiors i doctorats de 25 anys i més sobre el total de
població de 25 anys i més.
Font: Cens de Població i Habitatge 2001. INE.

2. Taxa d’atur (TA)

Població en atur sobre el total de la població activa.
Font: Cens de Població i Habitatge 2001. INE.

3. Turismes/1.000 habitants (TH)

Turismes de persones residents*1.000/Total població resident.
Font: Institut Municipal d’Hisenda. Ajuntament de Barcelona.

4. Turismes nous d’alta potència fiscal/Total turismes nous (TNAP)

Turismes de persones residents de més de 16 cavalls fiscals i menys de dos
anys d’antiguitat sobre total de turismes de menys de dos anys d’antiguitat. 
Font: Institut Municipal d’Hisenda. Ajuntament de Barcelona.

5. Preu dels habitatges de segona mà (PH) 

Preu unitari dels habitatges de segona mà en euros. 
Font: Departament d’Estudis Fiscals. Ajuntament de Barcelona.
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Resultats: distribució de la RFD per càpita a Barcelona

La taula adjunta resumeix els valors més importants de la funció
de distribució Índex RFD actualitzada per l’any 2008. Es trac-
ta dels principals estadístics que mesuren la dispersió, la dis -
tribució i concentració de la funció per al conjunt de la ciutat.
Per tal de contextualitzar i poder copsar l’evolució, acompan-
yen a aquests resultats els valors obtinguts en 2000 i 2005. 

El marc poblacional traça una trajectòria ascendent amb un
creixement anual acumulatiu del 0,89% en els darrers vuit
anys, atribuïble pràcticament en la seva totalitat a un augment
de la immigració, particularment concentrat en els primer anys
del segle. En aquest període, la població estrangera a Barcelona
ha passat de representar un 4,9% a un 17,3% de la població
resident. El creixement anual de la RFDpc entre els anys 2000
i 2008 se situa a l’entorn del 4,7% en termes nominals, una
dada consistent amb el notable impuls econòmic que ha expe-
rimentat Barcelona i el país en general fins a les darreries de
2007. Un exponent d’aquest creixement és l’augment sostingut
de la taxa d’activitat, que ha passat d’un 71% a un 79% en el
període considerat. Alhora, constitueix un element clau en l’e-
volució de la distribució de la renda. Com és lògic, atès que
aquest estudi es tanca en 2008, l’actual procés de deteriorament
econòmic només ha incidit d’esquitllentes en el model, mit-
jançant la variable que recull els preus al mercat residencial,
que en 2008 ja apuntava clarament a la baixa i, en menor mesu-
ra, per la davallada de les matriculacions de turismes nous.
Lamentablement, la taxa d’atur només està disponible a nivell
microterritorial en el cens, de manera que és considerada varia-
ble estructural i per tant no capta una conjuntura tan volàtil com

l’actual. Hagués resultat d’extraordinari interès veure si l’ac-
tual situació de declivi del mercat laboral afecta per igual, o no,
a les diferents ZRP o barris de la ciutat i la subsegüent incidèn-
cia en la capacitat econòmica de la població. El mateix passa
amb la taxa de titulats, si bé aquesta és molt més estable en el
temps. Haurem d’esperar a futures actualitzacions de l’indica-
dor per copsar la incidència del canvi de cicle econòmic en la
distribució de renda dins de la ciutat.

Les dades de RFD per càpita de 2005 i 2008 s’han estimat a
partir de la darrera actualització realitzada per l’Idescat i refe-
rida a l’any 2004. En aquell any, la RFDpc de Barcelona se
situava un 10,4% per sobre de la mitjana de Catalunya, i entre
un 32,1 % i un 46,0% per sobre de la resta de municipis del
Barcelonès. En la relació de 193 municipis catalans de més de
5.000 habitants, Barcelona ocupava la posició 31 en termes de
RFDpc.

Pel que fa als principals estadístics obtinguts, les mesures de
posició i distribució de 2008 mostren un primer tret molt típic
de les funcions de renda, com és que la mediana queda per sota
de la mitjana, és a dir, que més de la meitat dels individus dis-
posen d’una renda inferior a la mitjana. En general, amb els tres
talls temporals analitzats s’observa un procés cap a una menor
dispersió i una major convergència cap a la mitjana. El quo-
cient entre el valor màxim i el mínim s’ha situat en 2008 en 5,1,
un valor significativament inferior al 6,8 de 2000, el que indi-
ca que s’ha perllongat la tendència cap a una major concentra-
ció que ja s’havia vist amb les dades de 2005. En la mateixa
línia, però salvant l’inconvenient d’atorgar massa importància
a pocs valors extrems en la distribució, l’anàlisi dels percentils
permet constatar que els valors centrals estan més agrupats, tant
si la mesura es pren entre els percentils 25 i 75 (1,48 en 2008
contra un 1,51 en 2000) com entre els percentils 10 i 90 (2,39
enfront de 2,73, respectivament), un fet que apunta de nou a que
entre els anys estudiats s’ha produït un procés de compac tació
en la distribució de la renda. Pel que fa a la representativitat de
les mitjanes, la de 2008 ho és més que les de 2000 i 2005, en ser
el coeficient de variació de Pearson més baix en aquest any que
en els anteriors.

L’agrupació de les ZRP en tres grans blocs –amb un interval
central al voltant de la mitjana +/-20%, un altre per sobre i un
altre per sota– palesa una disminució del nombre de zones de
l’estrat inferior –les que no arriben al 80% de la mitjana– en
passar de 102 l’any 2000 a 79 l’any 2008. En aquest període el
bloc central s’ha reforçat, ja que ha passat de tenir 100 ZRP a
119, mentre que en el bloc superior també s’ha produït un lleu-
ger augment en arribar a 50, quatre més que l’any 2000. En ter-
mes de població aquesta mateixa agrupació en tres grans blocs
revela un transvasament del grup amb renda més baixa o infe-
rior al 80% de la mitjana al grup intermedi i, d’aquest, en una
proporció molt petita, al de dalt: en concret, el bloc amb renda
més baixa ha passat de tenir el 38,6% de la població a tenir-ne
un 30,3%; el grup intermedi ha passat de tenir un 43,8% a un
50,9%, mentre que els residents que en termes mitjans disposen
de més del 120% de la mitjana de renda ha passat de represen-
tar el 17,6% al 18,8% del total de població. 

2 Cal precisar que en el cas de l’any 2000 no són totalment homogenis amb els posteriors
en termes metodològics. Vegeu aquests canvis, centrats en el tractament de la variable
referida al parc de turismes, a l’estudi original.  

1 Com a població de 2000 s’ha utilitzat la del cens de 2001.

Síntesi dels estadístics de l’Índex RFD de Barcelona

Base: Barcelona =100 2000 2005 2008

RFD per càpita (€/any) 13.420 16.506 19.367
Població (Nombre d’habitants)1 1.505.325 1.593.075 1.615.908
Nombre de districtes 10 10 10
Nombre de barris — — 73
Nombre de ZRP 248 248 248

Estadístics
Mitjana ponderada 100,0 100,0 100,0
Mediana 86,8 89,6 90,1
Variància 1.394,0 1.295,0 1.233,0
Desviació típica 37,3 36,0 35,1
Mínim 32,8 43,0 47,8
Màxim 223,8 243,5 243,2
Rang 191,0 200,5 195,4
Màxim/mínim 6,8 5,7 5,1
Percentils

5 47,6 58,1 57,8
10 54,8 62,6 63,5
25 71,8 74,6 76,9
50 86,8 89,6 90,1
75 108,6 114,3 113,9
90 149,6 153,8 151,4
95 176,0 175,5 174,2

Asimetria 1,221 1,444 1,456
Curtosis 1,412 2,239 2,297
Coef. de var. de Pearson 0,373 0,360 0,351
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Una mesura de concentració clàssica que mesura el grau d’i-
gualtat en el repartiment de la renda és l’Índex de Gini. Si es
considera que aquest índex pot prendre qualsevol valor entre 0
(equidistribució absoluta) i 1 (màxima concentració), s’observa
que el resultat de 2008 (0,176) és força baix, el que indicaria
una distribució relativament equitativa de la renda. A més, és
lleugerament inferior a l’obtingut l’any 2000 (0,194) i, per tant,
senyala un moviment cap a una distribució més igualitària. A
partir de la distribució de la població ordenada per decils de
renda, s’observa que el 10% dels residents amb una renda mit-
jana més alta disposen del 17,47% de la renda total (el 18,16%
en 2000). Un valor que contrasta i alhora es reforça amb el
5,82% de 2008 (el 5,29% en 2000) de què disposa el 10% de la
població amb menor nivell de renda. 

Quant a la forma de la distribució, els coeficients d’asimetria
dels tres anys analitzats són superiors a 0, indicant que es trac-
ta d’una distribució asimètrica a la dreta. L’histograma de fre-
qüències dels 248 (ZRP) casos analitzats per al conjunt de la
ciutat mostra una gran concentració en la zona inferior i conti-
gua a la mitjana, amb una presència clara d’escasses observa-
cions a la cua dreta fins a un valor relativament elevat. En els
histogrames per a cadascun dels deu districtes de la ciutat s’ob-
serven contrastos interessants que revelen que tot i la tendència
cap a la concentració, les diferències territorials de les rendes
mitjanes entre les diferents ZRP són molt marcades. Com que
estan construïts amb homogeneïtat d’escala tant en els eixos
d’abscisses (valors de la variable) com en els d’ordenades (fre-
qüències o casos) es pot observar molt fàcilment la posició i la
distribució a cada districte i en relació a la resta de districtes.
Així, totes les distribucions són asimètriques, hi ho són de
manera general a la dreta, amb la única excepció de Sant
Andreu que presenta un coeficient d’asimetria negatiu (-1,53).
Juntament amb Sants-Montjuïc i Nou Barris, són els únics dis-
trictes on totes les ZRP que els formen prenen valors inferiors
a la mitjana de la ciutat. En contrast, la totalitat de ZRP que for-
men els districtes de més renda de la ciutat, Sarrià-Sant Gervasi
i Les Corts, se situen per sobre de la mitjana. 

El diagrama de caixes adjunt il·lustra molt bé aquestes diferèn-
cies. Per a cadascun dels districtes hi ha una caixa que repre-
senta els valors mitjans que prenen les ZRP que els formen. La
línia horitzontal que travessa cadascuna de les deu caixes indi-
ca les medianes de cada districte, mentre que els extrems de les
caixes corresponen al valor que prenen els percentils 75 (supe-
rior) i 25 (inferior). Els símbols (o) i (*) corresponen als casos
atípics i extrems, respectivament. En aquest gràfic també s’ob-
serva la dispersió tant interna com en relació amb la resta de
districtes. 

L’agrupació per districtes vindria a confirmar el ja conegut pes
de les classes mitjanes a la ciutat. Els districtes que tenen una
renda mitjana en el gruix central de la distribució –al voltant de
la mitjana +/- 20% i deixant per tant Sarrià-Sant Gervasi i Les
Corts en la banda alta i Nou Barris i Ciutat Vella en la baixa–
concentren un 68,8% de la població total. En termes d’ordena-
ció, són uns resultats molt similars als obtinguts per l’any 2000,
amb la diferència, ja visible des de 2005, de que Nou Barris ha
rellevat Ciutat Vella en la cota més baixa. Aprofundirem més en -
davant en l’evolució dels índexs i de la posició dels districtes.

Distribució territorial de la RFD

Renda Familiar Disponible per càpita (Districtes)

Població RFD pc Índex RFD 
resident (€/any) Barcelona=100

Districte 2008 2008 2000 2008

1. Ciutat Vella 111.636 13.776 61,8 71,1
2. l’Eixample 265.866 22.251 116,3 114,9
3. Sants-Montjuïc 181.432 15.625 80,0 80,7
4. Les Corts 82.489 27.108 137,0 140,0
5. Sarrià-Sant Gervasi 142.665 34.396 168,4 177,6
6. Gràcia 122.088 19.980 98,5 103,2
7. Horta-Guinardó 170.427 16.782 80,9 86,7
8. Nou Barris 167.433 13.576 65,5 70,1
9. Sant Andreu 145.443 15.972 78,6 82,5

10. Sant Martí 226.429 16.943 79,0 87,5

Barcelona 1.615.908 19.367 100,0 100,0
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El gràfic de punts que relaciona la població i el nivell de cadas-
cuna de les ZRP també reforça la idea de que Barcelona és una
ciutat de classes mitjanes. Tot i que les ZRP de cada districte es
poden identificar pels diferents símbols i colors utilitzats, hi ha
un gran garbuix de punts al voltant de l’eix que surt del valor 100
–la mitjana de la ciutat–, sigui quina sigui la dimensió pobla -
cional de les ZRP. Cap a la dreta del gràfic i lluny d’aquesta
munió de punts s’hi troben algunes ZRP de Les Corts i Sarrià-
Sant Gervasi que comparteixen tenir un alt nivell de RFDpc i
poc pes demogràfic. En contrast, les dues ZRP més poblades amb
prop de vint mil habitants i situades a Sants-Montjuïc, tenen un
índex força inferior a la mitjana. 

La presentació dels resultats per barris, obtinguts a partir d’un
procés d’agregació de les 248 ZRP de la ciutat, constitueix un
dels aspectes més interessants d’aquesta actualització. La taula
i el mapa de les pàgines següents recullen i il·lustren els valors
bàsics, en pes demogràfic i nivell de RFDpc, pels 73 barris, però,
lamentablement, en tractar-se d’una delimitació territorial nova,
no és possible fer comparacions amb anys anteriors. Aquestes
es faran a partir de les mitjanes agregades dels districtes. 

En l’anàlisi de les dades cal estar atent, d’entrada, a l’heteroge-
neïtat de pesos demogràfics que aporten els diferents barris,
alguns d’ells amb poc més de 1.000 habitants, com la Marina
del Prat Vermell, i d’altres a la vora dels 60.000, com La Nova
Esquerra de l’Eixample. Això és important perquè totes les mit-
janes han estat ponderades per població; per tant, no ha de sor-
prendre que només 23 dels 73 barris –que representen un 40%
de la població– tinguin un índex superior a 100. Un bon exem-
ple de la necessitat de considerar el pes de la població el dóna
el districte de l’Eixample, el més poblat de Barcelona amb un
16,5% de la població total, on tots els barris freguen o estan fol-
gadament per sobre d’aquesta mitjana. El contrapunt l’aporten
els barris de Ciutat Vella –amb un pes demogràfic conjunt del
6,9% de la ciutat– i on cap dels quals arriba a la mitjana, o els
de Les Corts, amb tres barris –un de dimensió demogràfica peti-
ta, un de mitjana, i un de gran– que superen amb escreix l’índex
mitjà de la ciutat.
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Si basem l’anàlisi de la capacitat econòmica dels residents en
l’Índex RFD –ja s’ha dit anteriorment que el valor absolut en
euros és una aproximació i que fixarem l’atenció en els índexs
i la posició relativa– el primer que crida l’atenció és la distàn-
cia entre els extrems, corresponents als barris de Les Tres
Torres i Baró de Viver, amb índexs de 214,7 i 49,9 respectiva-
ment. La seva situació en el mapa de la pàgina 87 confirma, a
més, l’existència d’una acusada polarització, ja que els barris
que els envolten pertanyen en cada cas a dues agrupacions molt
sòlides, que queden definides a partit de dos dels eixos viaris
més importants de la ciutat: d’una banda, els barris que envol-
ten la Diagonal presenten un nivell de renda clarament superior
a la mitjana, amb una continuïtat cromàtica molt homogènia
tant per la banda alta de la Diagonal com per la baixa; de l’al-
tre, a l’entorn de l’extrem exterior de la Meridiana s’agrupen,
amb escasses excepcions, els barris amb menys capacitat eco -
nòmica de la ciutat, situats de forma majoritària al nord de la
ciutat, al districte de Nou Barris. 

Hi ha taques disperses per la ciutat amb nivells igualment bai-
xos de renda, però no tenen una continuïtat geogràfica tan acu-
sada amb les zones adjacents: és el cas dels barris del Raval, el
Besòs i el Maresme, Can Peguera i Baró de Viver. Tant els bar -
ris de Nou Barris com aquests quatre darrers comparteixen valors
baixos per a totes les variables analitzades en el model, espe-
cialment pel que fa al nivell educatiu i a la taxa d’atur. A més,
amb les úniques excepcions de Prosperitat, Torre Baró, Vall -
bona, Can Peguera i Baró de Viver, en tots ells la proporció
d’estrangers sobre el total de residents és superior a la mitjana
de la ciutat. És paradigmàtic el cas de Can Peguera, sociològi-
ca i urbanísticament molt singular, amb un índex molt baix i
amb la menor taxa de població estrangera de Barcelona, amb
només un 3,6%.  



Barcelona economia 71

85

Distribució territorial de la RFD

Una ullada detallada als diferents barris ens apropa, en primer
lloc, als quatre barris de Ciutat Vella, tots ells amb índexs per
sota de la mitjana i amb una marcada heterogeneïtat interna.
Tots aquests barris han rebut fluxos importants de població en
el període analitzat –amb un augment del 25,7% per al conjunt
del districte– i, registren, en termes relatius, la proporció de
residents estrangers més alta del municipi, un 39,7%. Tot i man -
tenir-se en la banda baixa del nivell de RFD, l’evolució de l’ín-
dex mitjà del districte entre els anys 2000 i 2008 ha estat d’un
clar ascens, un fet que l’ha permès abandonar la darrera posi-
ció que ocupava l’any 2000. Això s’ha de vincular a la renova-
ció urbanística de diverses àrees del districte i al salt endavant
del preu dels habitatges durant la major part de període analit-
zat, molt superior al de la mitjana de la ciutat. A més, en aquest
període s’ha reduït força la dispersió de la distribució i, en re -
duir-se el coeficient de variació de Pearson de 0,32 a 0,22, la
mitjana ha esdevingut força més representativa.

Renda Familiar Disponible per càpita 2008 (73 barris)

Dis Índex Dis Índex 
tric Població RFD pc RFD tric Població RFD pc RFD

Barri te resident (€/any) BCN=100 Barri te resident (€/any) BCN=100

01 el Raval 1 47.431 12.118 62,6 38 la Teixonera 7 11.398 14.180 73,2
02 el Barri Gòtic 1 25.556 15.653 80,8 39 Sant Genís dels Agudells 7 7.140 16.802 86,8
03 la Barceloneta 1 16.000 12.770 65,9 40 Montbau 7 5.179 17.163 88,6
04 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 1 22.649 15.841 81,8 41 la Vall d’Hebron 7 5.556 18.979 98,0
05 el Fort Pienc 2 32.167 20.984 108,3 42 la Clota 7 462 17.522 90,5
06 la Sagrada Família 2 52.593 19.500 100,7 43 Horta 7 27.922 16.948 87,5
07 la Dreta de l’Eixample 2 42.793 26.725 138,0 44 Vilapicina i la Torre Llobeta 8 25.271 15.825 81,7
08 l’Antiga Esquerra de l’Eixample 2 41.654 23.790 122,8 45 Porta 8 23.603 14.372 74,2
09 la Nova Esquerra de l’Eixample 2 58.412 22.576 116,6 46 el Turó de la Peira 8 15.848 12.580 65,0
10 Sant Antoni 2 38.247 19.921 102,9 47 Can Peguera 8 2.155 10.232 52,8
11 el Poble Sec 3 40.381 13.715 70,8 48 la Guineueta 8 15.426 15.878 82,0
12 la Marina del Prat Vermell 3 1.226 14.955 77,2 49 Canyelles 8 7.482 14.594 75,4
13 la Marina de Port 3 29.618 14.981 77,4 50 les Roquetes 8 15.970 11.673 60,3
14 la Font de la Guatlla 3 10.181 17.767 91,7 51 Verdun 8 12.400 11.983 61,9
15 Hostafrancs 3 15.871 15.972 82,5 52 la Prosperitat 8 26.637 14.034 72,5
16 la Bordeta 3 18.601 15.642 80,8 53 la Trinitat Nova 8 8.056 10.158 52,5
17 Sants - Badal 3 24.274 16.357 84,5 54 Torre Baró 8 2.120 12.023 62,1
18 Sants 3 41.280 16.877 87,1 55 Ciutat Meridiana 8 11.145 11.393 58,8
19 les Corts 4 47.101 25.511 131,7 56 Vallbona 8 1.320 11.535 59,6
20 la Maternitat i Sant Ramon 4 23.845 25.135 129,8 57 la Trinitat Vella 9 10.237 14.793 76,4
21 Pedralbes 4 11.543 37.701 194,7 58 Baró de Viver 9 2.452 9.670 49,9
22 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 5 4.153 32.073 165,6 59 el Bon Pastor 9 12.990 12.543 64,8
23 Sarrià 5 23.348 33.390 172,4 60 Sant Andreu 9 55.638 16.282 84,1
24 les Tres Torres 5 15.410 41.589 214,7 61 la Sagrera 9 28.734 16.523 85,3
25 Sant Gervasi - la Bonanova 5 23.713 34.382 177,5 62 el Congrés i els Indians 9 13.820 16.198 83,6
26 Sant Gervasi - Galvany 5 46.517 36.237 187,1 63 Navas 9 21.572 17.632 91,0
27 el Putxet i el Farró 5 29.524 28.877 149,1 64 Camp de l’Arpa del Clot 10 38.738 17.904 92,4
28 Vallcarca i els Penitents 6 15.458 21.678 111,9 65 el Clot 10 27.121 17.230 89,0
29 el Coll 6 7.307 17.469 90,2 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 10 13.175 20.572 106,2
30 la Salut 6 13.166 21.504 111,0 67 la Vila Olímpica del Poblenou 10 8.935 25.815 133,3
31 la Vila de Gràcia 6 51.426 19.510 100,7 68 el Poblenou 10 30.624 18.128 93,6
32 el Camp d’en Grassot 69 Diagonal Mar 

i Gràcia Nova 6 34.731 19.871 102,6 i el Front Marítim del Poblenou 10 9.921 20.228 104,4
33 el Baix Guinardó 7 26.012 18.667 96,4 70 el Besòs i el Maresme 10 23.557 11.841 61,1
34 Can Baró 7 9.084 16.210 83,7 71 Provençals del Poblenou 10 18.556 16.490 85,1
35 el Guinardó 7 35.157 17.855 92,2 72 Sant Martí de Provençals 10 26.199 15.543 80,3
36 la Font d’en Fargues 7 9.638 20.857 107,7 73 la Verneda i la Pau 10 29.602 14.387 74,3
37 el Carmel 7 32.879 13.421 69,3 Total Barcelona 1.615.908 19.367 100,0

Els sis barris que formen l’Eixample se situen en termes de RFD
per sobre de la mitjana de la ciutat, alguns d’ells molt a prop
d’aquesta–com la Sagrada Família o Sant Antoni, dos bar ris amb
un perfil marcadament residencial–, i d’altres de forma més fol -
gada, com la Dreta de l’Eixample, on l’aspecte terciari alterna
amb el residencial. A nivell agregat de districte, és l’únic que ha
retrocedit en termes relatius en comparació amb l’any 2000, si
bé molt lleugerament, i manté la mateixa tercera posició que
ocupava aleshores. Com ha passat a Ciutat Vella, en aquests
anys s’ha reduït la dispersió, si bé en aquest cas s’ha d’atribuir
a una retallada per la banda superior de la distribució –el seg-
ment de rendes molt altes–, derivat de la correcció a la baixa
dels preus al mercat residencial.   

Pel que fa als barris de Sants-Montjuïc, tots ells s’enclaven en
les categories mitjana-baixa i baixa. Ambdós estrats queden se -
pa rats per la Gran Via, amb la única excepció de la Font de la
Guatlla, el barri de renda més alta de tot el districte. En l’altre
extrem se situa el Poblesec, que amb un nivell de renda equi-
valent al 70,8% de la mitjana, és amb 40.000 habitants el segon
més poblat de districte. En relació amb vuit anys enrera, aquest
districte té un nivell mitja de renda equivalent al de llavors i
ocupa la mateixa posició relativa, la vuitena. També en aquest
cas s’ha reduït el rang de la distribució, amb una marcada pro-
ximitat entre la mediana i el percentil 25 i una notable com-
pactació del cos central.
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Com s’ha vist anteriorment a l’histograma corresponent, els
barris que formen Les Corts se situen clarament per sobre de la
mitjana en termes de renda, dos –La Maternitat i Sant Ramon i
Les Corts– en la categoria alta i un –Pedralbes– en el segment
de renda molt alta. Aquest darrer té una clara uniformitat cro -
màtica amb cinc dels sis barris de Sarrià-Sant Gervasi, molt
perfilada en l’extrem oest i per sobre de la Diagonal, formant
una zona única molt homogènia en la qual es concentren els
residents amb el nivell mitjà de renda més elevat de la ciutat,
amb l’únic barri –les Tres Torres– que té un índex que més que
dobla la mitjana de la ciutat, 214,7. Tots dos districtes presen-
ten una trajectòria similar en relació amb els valors de 2000: han
evolucionat lleugerament a l’alça i es mantenen al capdamunt
de la classificació, a molta distància de la resta de districtes. Un
dels trets més destacables del cas de Sarrià-Sant Ger vasi és que
ha augmentat el rang de la distribució, alhora que és l’únic dis-
tricte en el qual la mitjana ha esdevingut menys representativa
en augmentar el coeficient de variació de Pearson. Un factor
que pot haver-hi contribuït és que en algunes de les zones amb
preus residencials més alts com són aquestes hi ha molta resis -
tència a la baixa, i fins i tot en alguna d’aquestes zones els preus
dels habitatges en 2008 s’han mantingut estables o han aug-
mentat lleugerament. 

Els barris de Gràcia presenten un perfil homogeni i proper a la
mitjana, lleugerament per sobre en tots els casos menys en la
part més muntanyosa, al barri del Coll, on l’índex assoleix el
valor 90,2. Tot i continuar sent el districte de la ciutat més pro-
per a la mitjana, el valor de l’índex de renda ha fet un salt enda-
vant simbòlic en passar d’estar per sota de la mitjana l’any 2000
–índex 98,5– a estar per sobre en 2008 –índex 103,2–, passant
així a ser el quart districte situat per sobre de 100 i mantenint
la quarta posició en què se situà l’any 2000. En aquest cas ha
disminuït la distància entre l’observació amb valors màxim i
mínim, respectivament, sobretot per la reducció d’observacions
amb valors baixos.  

Només un dels onze barris d’Horta-Guinardó té un nivell de
renda superior a la mitjana, Font d’en Fargues, i es troba enfron-
tat en termes geogràfics –a l’altra banda d’un turó– amb el
Carmel, el barri de menys nivell de renda del districte. Aquests
són els dos extrems d’una extensa zona formada per barris de
renda mitjana-baixa que formen el Guinardó, Horta i la Vall
d’Hebron i en els que la proporció de residents estrangers és
baixa. El districte ha descendit una posició relativa en termes
de renda en relació amb la que ocupava l’any 2000, alhora que
ha evolucionat cap a una major convergència amb la renda mit-
jana de la ciutat.

L’extrem nord de la ciutat el formen els tretze barris de Nou
Barris dels quals tots menys dos –Vilapicina i la Torre Llobeta,
i la Guineueta– pertanyen a les categories de renda baixa o molt
baixa. Es tracta d’un eix en el qual es concentra el major volum
de residents amb baixa capacitat econòmica, en clar contrapunt
a la taca que formen els barris de Les Corts i Sarrià-Sant
Gervasi. Els barris de Roquetes-Verdum i de Ciutat Meridiana
i Vallbona es caracteritzen per puntuar baix en totes les varia-
bles analitzades i en alguns casos com Ciutat Meridiana i Vall -
bona tenen una proporció de residents estrangers molt superior
a la mitjana de la ciutat. Malgrat el notable salt endavant que ha
fet la mediana i malgrat haver avançat cap a una major con-
vergència amb la mitjana, en el període analitzat aquest distric-
te ha passat d’ocupar la penúltima a la última posició en termes
de renda. 

Tot i que Sant Andreu està situat en el grup de quatre districtes
amb un nivell de renda mitjana similar al voltant d’un 80-85%
per sota de la mitjana, els barris d’aquest districte presenten
una gran heterogeneïtat, que ve donada, principalment, per con -
tenir el barri de menor nivell de renda de tota la ciutat, Baró de
Viver, un barri on la renda mitjana equival al 50% de la mitja-
na de la ciutat. També la resta de barris que toquen al Besòs –la
Trinitat Vella i el Bon Pastor– tenen un nivell de renda baix,
mentre que els situats al voltant dels eixos Felip II i Gran de
Sant Andreu –els que concentren major nombre d’habitants– se
situen en un estrat de renda superior. Com a districte, ha ascen-
dit una posició en relació a l’any 2000, de la vuitena a la sete-
na, alhora que també s’ha apropat a la mitjana de la ciutat.

Els deu barris que formen el districte de Sant Martí –el segon
més poblat de Barcelona, amb un 14% de la població resident i
el segon en termes de creixement demogràfic en els darrers vuit
anys– constitueixen una bona mostra de diversitat de rendes.
Conté cinc de les sis categories en què hem classificat els
nivells de RFD, des de molt baixa fins a alta, un fet que deriva
de la diversitat de la població resident en termes de perfil econò-
mic, professional i cultural. En el primer extrem hi ha el barri
de el Besòs i el Maresme, i en el segon, el de el Parc de la Lla -
cuna i el Poblenou, Diagonal Mar i el Front Marítim, i la Vila
Olímpica, uns barris, aquests darrers que han registrat un intens
desenvolupament urbanístic. Són dos extrems que responen a
fortes diferències en els valors de les variables analitzades,
principalment en el que fa a nivell de formació, nivell d’atur, i
preus del mercat residencial. En termes relatius, és el districte
que més ha avançat, ja que ha passat d’ocupar la setena a la cin-
quena posició.  

Com apunt final, hom pot concloure que les dades derivades de
l’actualització de l’estudi sobre la distribució territorial de la ren -
da en 2008 revelen que s’han emfasitzat les tendències latents
en 2005 i que apuntaven a que d’ençà l’any 2000 s’ha produït
un procés d’homogeneïtzació en la distribució de la renda, no
massa intens, però rellevant, pel que significa d’haver llimat els
extrems, de forma generalitzada per la banda baixa, però a molts
districtes també per la banda alta. Ha minvat la dispersió i ha
augmentat la concentració a l’entorn de la mitjana, alhora que
s’ha reduït lleugerament la desigualtat en la distribució. Per -
sisteixen, no obstant, acusades diferències que es manifesten
particularment entre els barris situats als eixos nord i oest de la
ciutat. 
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Ciutat Vella
01 el Raval
02 el Barri Gòtic
03 la Barceloneta
04 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

l’Eixample
05 el Fort Pienc
06 la Sagrada Família
07 la Dreta de l'Eixample
08 l'Antiga Esquerra de l'Eixample
09 la Nova Esquerra de l'Eixample
10 Sant Antoni

Sants-Montjuïc
11 el Poble Sec
12 la Marina del Prat Vermell
13 la Marina de Port
14 la Font de la Guatlla
15 Hostafrancs
16 la Bordeta
17 Sants - Badal
18 Sants

Les Corts
19 les Corts
20 la Maternitat i Sant Ramon
21 Pedralbes

Sarrià-Sant Gervasi
22 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
23 Sarrià
24 les Tres Torres
25 Sant Gervasi - la Bonanova
26 Sant Gervasi - Galvany
27 el Putxet i el Farró

Gràcia
28 Vallcarca i els Penitents
29 el Coll
30 la Salut
31 la Vila de Gràcia
32 el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

Horta-Guinardó
33 el Baix Guinardó
34 Can Baró
35 el Guinardó
36 la Font d'en Fargues
37 el Carmel
38 la Teixonera
39 Sant Genís dels Agudells
40 Montbau
41 la Vall d'Hebron
42 la Clota
43 Horta

Nou Barris
44 Vilapicina i la Torre Llobeta
45 Porta
46 el Turó de la Peira
47 Can Peguera
48 la Guineueta
49 Canyelles
50 les Roquetes
51 Verdun
52 la Prosperitat
53 la Trinitat Nova
54 Torre Baró
55 Ciutat Meridiana
56 Vallbona

Sant Andreu
57 la Trinitat Vella
58 Baró de Viver
59 el Bon Pastor
60 Sant Andreu
61 la Sagrera
62 el Congrés i els Indians
63 Navas

Sant Martí
64 Camp de l'Arpa del Clot
65 el Clot
66 el Parc i la Llacuna del Poblenou
67 la Vila Olímpica del Poblenou
68 el Poblenou
69 Diagonal Mar i el Front Marítim del

Poblenou
70 el Besòs i el Maresme
71 Provençals del Poblenou
72 Sant Martí de Provençals
73 la Verneda i la Pau


