
 

 

 

 
 

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA  
RENDA FAMILIAR A BARCELONA (2010) 

Monografia 



IX. Distribució de la renda



68

Distribució territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona (2010)
L’indicador de Renda Familiar Disponible que aquí es presen-
ta actualitzat per l’any 2010 és una mesura relativa de la capa-
citat econòmica dels residents a cadascun dels barris de la ciu-
tat en relació amb la mitjana de Barcelona. S’elabora a partir
d’una combinació de cinc variables que fan referència al nivell
d’instrucció, la situació laboral, l’evolució i la potència del parc
de turismes i els valors del mercat immobiliari residencial de
segona mà1. Si bé inclou un valor estimat de la RFD per càpita
en termes monetaris, aquest no és més que un avanç instru-
mental fins la publicació de les xifres oficials de l’Idescat que
ens serveix de punt de partida per a calcular la distribució de la
RFD dins de la ciutat i, més en concret, la posició relativa de
cadascun dels barris en relació amb la mitjana de la ciutat, fixa-
da en el valor 100.

Les dades es presenten per districtes i barris, en valors absoluts
i relatius (números índex), i incorporen dades del nombre de
residents a cada àmbit territorial per ajudar a situar els valors
de la RFD i, més en particular, per tenir present si els barris que
obtenen resultats molt allunyats de la mitjana contenen pocs o
molts residents. L’actualització de 2010 s’ha realitzat amb les
dades més recents disponibles que, en el cas del perfil laboral
i educatiu, queden ancorades en els valors censals. Aquest dè-
ficit d’informació actualitzada s’intenta mitigar a base de con-
trastos tangencials amb variable relacionades provinents d’al-
tres fonts que ens permeten copsar una bona part dels canvis
que s’hagin pogut produir en aquestes variables al llarg dels
darrers anys.

Les dades de distribució de la renda de 2010 s’emmarquen en
un context demogràfic de to molt contingut; els darrers movi-
ments poblacionals recollits en la lectura del padró han fet virar
a la baixa la xifra de residents fins a 1,630 milions d’habitants,
un 0,5% menys que un any enrera. Sense ser cap daltabaix sig-
nificatiu, subratlla el final del procés de creixement demogràfic
impulsat per l’alça de la immigració que havia caracteritzat la
ciutat d’ençà començament de segle, amb un augment global
del 8,4% entre 2001 i 2010; un procés que ja havia anat perdent
força en el darrer quinquenni i que fins i tot en 2007 ja havia
anotat un lleu retrocés. Aquest incipient descens de població és
un fenomen força generalitzat, que en 2010 s’ha escampat fins
a 53 barris dels 73 en què es divideix la ciutat.

Com és sabut, actualment a Barcelona els components del mo-
viment natural –naixements i defuncions– tenen una magnitud
molt inferior a la del moviment migratori, i, a més, pràctica-
ment es compensen. Per tant, el gir a la baixa del nombre de
residents ha vingut de la mà del canvi de signe del moviment
migratori, ja que d’ençà 2009 el saldo entre les altes per immi-
gració i omissió, per un cantó, i les baixes per emigració o ins-
cripció indeguda, per un altre, ha estat negatiu. Un fenomen, el
de l’augment de l’emigració, totalment consistent amb la situa-
ció econòmica del país i en particular amb la dràstica reducció
de possibilitats de trobar feina en un mercat laboral tan depri-
mit com l’actual.

Població i nivell de RFD per barris (2010)
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Renda Familiar Disponible per càpita 2010 (districtes)

Població RFD/ càpita Índex RFD
resident (€/any) BCN=100

2010 2010 2000 2010
1. Ciutat Vella 106.873 14.748 61,8 75,2
2. l’Eixample 267.534 22.424 116,3 114,4
3. Sants-Montjuïc 184.288 14.917 80,0 76,1
4. Les Corts 83.225 27.577 137,0 140,7
5. Sarrià-Sant Gervasi 145.550 36.498 168,4 186,2
6. Gràcia 123.253 20.083 98,5 102,5
7. Horta-Guinardó 171.026 15.826 80,9 80,7
8. Nou Barris 169.048 12.385 65,5 63,2
9. Sant Andreu 147.374 14.609 78,6 74,5

10. Sant Martí 232.323 15.968 79,0 81,5

Barcelona 1.630.494 19.602 100,0 100,0

1 Podeu consultar els detalls metodològics i resultats d’anys anteriors a Distribució terri-
torial de la Renda Familiar a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2007, i als números
71 i 74 de Barcelona Economia, disponibles a www.bcn.cat/publicacions.
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En aquest escenari demogràfic de lleugera contracció, les dades
de distribució de la renda de 2010 enllacen amb força continuï-
tat amb les dels anys precedents però apunten algun tret diferen-
cial significatiu, i no precisament positiu ni inesperat en l’actual
conjuntura econòmica.

En primer lloc, la projecció en valors absoluts de la RFD per
càpita per a 2010 realitzada a partir de la darrera estimació pu-
blicada per l’Idescat corresponent a 2008 palesa una certa recu-
peració en relació amb el valor de 2009, el moment més baix
del cicle. En aquell any s’anotà un lleu descens de la RFD en
termes nominals derivat de l’impacte de la crisi econòmica en
les rendes –salarials, empresarials i de propietat–, amb gran sin-
cronia cíclica amb el PIB. Els indicis de reactivació de l’activi-
tat que van culminar amb el moderat repunt del PIB en 2010
van suposar una lleu recuperació d’aquests components de la
renda, però cal destacar que el principal element que ha contri-
buït a sostenir la renda de les llars en l’actual recessió han estat
les prestacions socials i les transferències netes o, amb més pre-
cisió, el saldo positiu entre les prestacions rebudes i els paga-
ments realitzats en favor de les llars enfront del sector públic.

Un cop situats en un escenari de lleu descens d’habitants i de
suau repunt de la renda de les llars després del declivi de l’any
anterior, obrim el capítol central d’aquest apartat, orientat a
analitzar la distribució de la renda dins dels barris de Barcelona
en 2010 i l’evolució en els darrers anys. Un dels primers aspec-
tes a destacar és que a Barcelona les rendes mitjanes continuen
sent hegemòniques: el 80,2% dels residents està domiciliat en
algun barri amb una RFD per càpita situada a menys d’una des-
viació típica del valor mitjà de la ciutat, fixat en 100. Ara bé, si
afinem les fronteres dels segments amb l’escala que s’utilitza
en el mapa de la pàgina 71, es posa de relleu un aprimament dels
dos estrats intermedis dels sis en què hem segmentat els valors
obtinguts pels barris. D’ençà 2007 –primer any amb el qual es
poden fer comparacions homogènies entre barris– fins 2010 ha
minvat el nombre de barris amb valors en el rang mitjà-baix i
mitjà-alt, bàsicament com a conseqüència de l’avanç progres-
siu del segment baix i molt baix. En canvi, i tot i anotar un petit
descens, el rang alt i molt alt és d’aquests grans blocs el que
s’ha mantingut més inalterable.

En termes de residents, la traducció és molt clara: el segment
de població amb renda baixa i molt baixa ha guanyat pes rela-
tiu (passa de tenir el 21,7% dels residents en 2007 al 37,8% en
2010) en detriment del de renda mitjana (que passa de 58,5%
en 2007 a 46,4% en 2010), mentre que el de renda alta i molt
alta només pateix una petita davallada de menys de 4 punts (de
19,7% en 2007 a 15,8% en 2010). En resum, les classes mitja-
nes continuen sent majoritàries però els devastadors efectes de
la crisi estan desplaçant cap al segment inferior una part no
insignificant de la població. Un fet consistent amb el que diver-
sos agents econòmics i socials –i en particular, el Tercer Sector–
han observat en els darrers temps.

En paral·lel a aquest procés, hi ha un altre moviment de fons
significatiu que ha continuat avançant en 2010, i tampoc és una
bona notícia. Per segon any consecutiu, ha augmentat la dis-
persió, és a dir, la distància entre el valor més alt i el més baix,
que en el quocient entre aquests dos valors ha passat de 4,30 en
2008 a 5,14 en 2009 i 5,89 en 2010. Si mesurem de forma més
fina la dispersió per apaivagar l’impacte de les observacions
extremes (quocient entre els percentils 90 i 10, que mesura el
pes del tronc central de la distribució), el resultat va en la ma-
teixa direcció, i en passar de 2,2 en 2008 a 2,5 en 2009 i a 2,7
en 2010 confirma que el procés de reducció de les desigualtats
que s’havia observat fins a 2007 ha estat substituït pel meca-
nisme contrari, amb una petita però inequívoca ampliació de
les diferències.

Aquest augment de la dispersió es posa de manifest tant per
l’augment del valor del barri amb l’índex RFD més elevat (les
Tres Torres, que ha passat de tenir un índex de 222,6 en 2009 a
225,8 en 2010) com pel fort retrocés del barri situat en darrera
posició, Can Peguera, que perd gairebé 5 punts en passar de
43,34 a 38,36. Cal destacar que tant un barri com l’altre repe-
teixen les posicions capdavantera i última, respectivament, que
van tenir en 2009. De fet, les Tres Torres ha encapçalat la clas-
sificació des que vam començar a fer l’anàlisi per barris, mentre
que Can Peguera va desbancar de la darrera posició a Baró de
Viver en 2009, any a partir del qual aquest barri es va situar en
penúltima posició. En qualsevol cas, és impactant que ambdós
barris no arribin a assolir el 40% de la renda mitjana de la ciu-
tat, un fet que només queda lleugerament apaivagat si no es perd
de vista que entre tots dos sumen 4.600 habitants, una tercera
part dels residents a les Tres Torres.
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Font: De la Població, lectura del Padró Municipal d’Habitants a 30.06.2010. Departament d’Estadística. De la RFD, Barcelona Economia, Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de
Barcelona.

Renda Familiar Disponible per càpita 2010 (73 barris)

Població RFD/càpita Índex RFD Població RFD/càpita Índex RFD

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

01. el Raval 1 48.767 12.153 62,00 38. la Teixonera 7 11.481 13.624 69,50
02. el Barri Gòtic 1 18.720 18.085 92,26 39. Sant Genís dels Agudells 7 7.060 15.956 81,40
03. la Barceloneta 1 16.261 14.229 72,59 40. Montbau 7 5.199 16.106 82,17
04. Sant Pere, Sta Caterina i la Ribera 1 23.101 17.886 91,24 41. la Vall d’Hebron 7 5.630 18.233 93,02
05. el Fort Pienc 2 32.900 21.276 108,54 42. la Clota 7 451 15.955 81,40
06. la Sagrada Família 2 52.424 19.070 97,29 43. Horta 7 27.825 15.328 78,19
07. la Dreta de l’Eixample 2 43.473 28.242 144,08 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 8 25.666 15.758 80,39
08. l’Antiga Esquerra de l’Eixample 2 42.076 24.678 125,89 45. Porta 8 23.809 13.854 70,68
09. la Nova Esquerra de l’Eixample 2 58.247 22.577 115,18 46. el Turó de la Peira 8 16.932 10.580 53,97
10. Sant Antoni 2 38.414 18.695 95,38 47. Can Peguera 8 2.250 7.520 38,36
11. el Poble Sec 3 41.138 13.049 66,57 48. la Guineueta 8 15.268 14.015 71,50
12. la Marina del Prat Vermell 3 1.069 12.135 61,91 49. Canyelles 8 7.322 14.784 75,42
13. la Marina de Port 3 30.134 14.590 74,43 50. les Roquetes 8 16.178 10.457 53,34
14. la Font de la Guatlla 3 10.310 16.157 82,43 51. Verdun 8 12.398 10.782 55,01
15. Hostafrancs 3 16.062 15.276 77,93 52. la Prosperitat 8 26.749 12.055 61,50
16. la Bordeta 3 18.519 14.385 73,38 53. la Trinitat Nova 8 7.815 8.981 45,82
17. Sants - Badal 3 24.470 15.396 78,54 54. Torre Baró 8 2.166 11.147 56,87
18. Sants 3 42.568 16.545 84,41 55. Ciutat Meridiana 8 11.121 9.740 49,69
19. les Corts 4 47.635 25.806 131,65 56. Vallbona 8 1.342 9.456 48,24
20. la Maternitat i Sant Ramon 4 23.818 24.570 125,34 57. la Trinitat Vella 9 10.544 11.380 58,05
21. Pedralbes 4 11.758 40.845 208,37 58. Baró de Viver 9 2.353 7.732 39,45
22. Vallvidrera, el Tibidabo i 5 4.340 31.736 161,90 59. el Bon Pastor 9 13.846 10.152 51,79

les Planes 60. Sant Andreu 9 55.813 15.416 78,65
23. Sarrià 5 24.028 34.854 177,81 61. la Sagrera 9 29.117 15.763 80,41
24. les Tres Torres 5 15.807 44.263 225,81 62. el Congrés i els Indians 9 13.977 14.903 76,03
25. Sant Gervasi - la Bonanova 5 24.307 37.140 189,47 63. Navas 9 21.699 15.957 81,40
26. Sant Gervasi - Galvany 5 46.478 39.422 201,11 64. el Camp de l’Arpa del Clot 10 38.399 16.582 84,60
27. el Putxet i el Farró 5 30.566 29.493 150,46 65. el Clot 10 27.505 16.234 82,82
28. Vallcarca i els Penitents 6 15.436 20.566 104,92 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 10 13.728 19.065 97,26
29. el Coll 6 7.271 17.455 89,05 67. la Vila Olímpica del Poblenou 10 9.275 26.448 134,92
30. la Salut 6 13.267 21.896 111,70 68. el Poblenou 10 31.961 16.922 86,33
31. la Vila de Gràcia 6 52.586 20.160 102,85 69. Diagonal Mar i 10 11.730 20.926 106,75
32. el Camp d’en Grassot i 6 34.681 19.610 100,04 el Front Marítim del Poblenou

Gràcia Nova 70. el Besòs i el Maresme 10 24.403 10.507 53,60
33. el Baix Guinardó 7 26.123 18.593 94,85 71. Provençals del Poblenou 10 19.636 15.110 77,08
34. Can Baró 7 9.034 14.753 75,26 72. Sant Martí de Provençals 10 26.281 14.681 74,90
35. el Guinardó 7 35.803 16.162 82,45 73. la Verneda i la Pau 10 29.385 13.404 68,38
36. la Font d’en Fargues 7 9.585 20.457 104,36
37. el Carmel 7 32.753 12.902 65,82 Total BCN 1.630.494 19.602 100

L’accent dels canvis en relació amb un any enrera s’ha de posar
molt més en l’eixamplament de les diferències que en l’orde-
nació dels barris, on els canvis són més aviat escassos. Aquesta
separació dels valors extrems era perfectament esperable en
l’actual situació de crisi, que tot i tenir un efecte transversal,
està castigant especialment els col·lectius més desfavorits, amb
un nivell més baix de formació i/o amb menor capacitat d’a-
daptació o reconversió professional. 

A nivell de districtes, i a banda de que l’augment de la dispersió
queda lògicament molt més mitigada que en l’anàlisi de bar ris,
el canvi més significatiu és el relleu de posicions en la ban da
mitjana baixa: mentre que els sis primers districtes –Sar rià-Sant
Gervasi, Les Corts, l’Eixample, Gràcia, Sant Martí i Horta-
Guinardó– i el darrer –Nou Barris– repeteixen les posicions de
2009, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella han ascendit un esglaó,
pas sant a setena i vuitena posició, respectivament, mentre que
Sant Andreu n’ha descendit dos. Aquests tres districtes, junta-
ment amb Nou Barris, són els únics en els que cap barri asso-
leix el nivell mitjà de Barcelona. Pel que fa a la dispersió, Sant

Martí continua sent el que conté més diversitat, amb barris amb
cinc trams de renda dels sis possibles. Per contra, Gràcia conti-
nua sent el de menys dispersió i alhora, el que presenta els va -
lors més propers a la mitjana de la ciutat. 

Com és habitual, els barris amb valors més alts se situen en el
sector occidental de la ciutat, en particular per sobre de la Dia -
gonal, mentre que només hi ha dos barris amb renda alta –la
Dreta de l’Eixample i la Vila Olímpica del Poblenou– que no
pertanyen ni a Sarrià-Sant Gervasi ni a Les Corts. La taca gro -
ga, que correspon a un nivell molt baix de renda, s’ha estès
sobretot per Nou Barris i Sant Andreu, amb la incorporació en
2010 dels barris de Torre Baró, la Prosperitat i la Trinitat Vella,
als quals cal afegir la Marina del Prat Vermell al districte de
Sants-Montjuïc. Amb l’excepció de Sarrià-Sant Gervasi, l’Ei -
xample i Ciutat Vella, la resta de districtes tenen barris que han
descendit de categoria: és el cas de la Maternitat i Sant Ramon,
Can Baró, Horta o el Parc i la Llacuna del Poblenou. En canvi,
un únic barri –la Vila de Gràcia– ha saltat amunt de tram de
renda. Cal apuntar que en alguns casos aquests salts de fronte-
ra cromàtica es deuen a canvis molt poc rellevants en termes
quantitatius. 
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Any 2010 (Números índex. Base barcelona = 100)

Renda Familiar disponible per càpita 2010
Barris de Barcelona

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


