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Distribució territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona (2011)

Breu apunt metodològic

Aquest article conté una actualització de l’Índex de la Renda
Familiar, un valor teòric del nivell mitja de renda per càpita
dels habitants de cadascun dels barris de Barcelona. Aquest
indicador prové d’un model estadístic aplicat als 73 barris de
la ciutat basat en la combinació amb diferents pesos de cinc
variables tradicionalment relacionades amb el nivell de renda
de la població.Aquestes variables fan referència a: (1) la situa-
ció laboral i (2) la titulació acadèmica de la població resident,
(3) l’evolució i (4) la potència del parc de turismes en propie-
tat de persones físiques, i (5) els preus del mercat immobi-
liari residencial de segona mà.

L’indicador serveix per a mesurar la renda relativa dels dife-
rents barris de Barcelona i actua com a estimació de les desi-
gualtats socials i de la seva distribució (també desigual) en
el territori. Els valors de la distribució estan calculats en
relació al valor mitjà de la ciutat, fixat en 100. També s’ofe-
reixen els valors de la RFD en termes monetaris, però cal
advertir que aquests tenen només un valor orientatiu i cor-
responen a estimacions pròpies –i provisionals– calculades
a partir dels darrers avanços macroeconòmics que elabora
l’Idescat per a Barcelona, corresponent a l’any 2009. No
són, per tant, homologables a d’altres indicadors de renda o
riquesa calculats amb metodologies específicament orienta-
des a l’obtenció de valors monetaris.

Tot i que el model de càlcul1 és idèntic a l’utilitzat en anys
anteriors, en 2011 s’ha introduït una modificació amb l’ob-
jectiu d’aproximar una variable que manteníem ancorada a
les dades del darrer cens –la taxa de titulats–, a registres més
actualitzats. Hom considera que la qualitat d’aquesta varia-
ble obtinguda de la lectura anual del padró és prou afinada
com per permetre la substitució de la dada censal que s’ha-
via anat utilitzant fins ara, amb l’avantatge que permet una
actualització anual. No és un canvi massa rellevant, però
justifica estar alerta davant d’algunes oscil·lacions en l’ín-
dex obtingut en alguns barris en relació amb la posició que
ocupaven anys anteriors.

Un segon aspecte a ressenyar en l’actualització de 2011 és
que algunes de les variables més vinculades a la conjuntura
han patit un procés de declivi progressiu de qualitat o de
riquesa informativa. Ens referim bàsicament a la minva
quantitativa de registres de dues variables: la que recull els
turismes nous d’alta potència fiscal sobre el total de turis-
mes matriculats i la referida als preus al mercat immobiliari
de segona mà. La difícil conjuntura econòmica que traves-
sem es plasma, entre altres aspectes, en una considerable
reducció de, en el primer cas, les matriculacions de turismes
i, en el segon, de les compravendes d’habitatges; això signi-
fica una disminució important del nombre d’observacions
registrades. Un fet que implica que en alguns barris petits, les
dades poden arribar a no ser significatives per estar basades
en una mostra molt reduïda, un extrem que ha requerit la
introducció d’alguna correcció puntual del procés estadístic
del model.

Resultats: Distribució territorial de la RFD per càpita a
Barcelona en 2011

L’aproximació a l’evolució de l’estructura de la RFD en la
ciutat requereix una breu introducció al context demogrà-
fic en què se situa. Per segon any consecutiu, els registres
quantitatius s’han escorat lleugerament a la baixa després de
la trajectòria ascendent registrada d’ençà 2001 que va ser
impulsada principalment per l’augment de la immigració;
entre aquell any i 2009 –el màxim des de meitat dels anys
noranta– la població empadronada a la ciutat va augmentar
un 8,9%. És aviat per contrastar si els petits descensos del
darrer bienni suposen un canvi de cicle, però tot apunta a
que els sotracs econòmics a què està sotmès el país en els
darrers temps tenen un reflex força directe en els compo-
nents demogràfics, sobretot els que afecten el saldo migra-
tori, tant d’entrada com de sortida, i tant de residents amb
nacionalitat espanyola com estrangera.

Si bé pel cantó quantitatiu els descensos de 2010 i 2011 són
relativament poc importants –un 0,5% i un 0,9% en les lec-
tures padronals; un 0,1% i un 0,2% en les xifres oficials–, és
interessant aturar-se a mirar que es tracta d’un fenomen molt
generalitzat, que afecta set dels deu districtes i 56 dels 73
barris. Amb una proporció tan elevada, és fàcil veure que la
incipient pèrdua de població s’estén arreu, sense seguir cap
vector específic ni per dimensió, ni per composició demo-
gràfica o perfil socioeconòmic dels barris. Un exemple del
caràcter general d’aquest canvi de signe demogràfic es troba
en que tots els barris de districtes tan dispars com Ciutat
Vella, l’Eixample o Les Corts registren un saldo demogràfic
negatiu, i a més, en dotze dels tretze barris d’aquests tres
districtes, ho fan per segon any consecutiu. Aquest entorn
demogràfic no desentona massa del que es registra a altres
grans ciutats espanyoles; de fet, les sis capitals de província
de més de mig milió d’habitants registren un saldo demogrà-
fic negatiu en 2011.

En aquest context general de discret descens de la població,
les dades de la distribució territorial de la renda a Barcelona
en 2011 recullen de manera molt incipient l’impacte de la
crisi econòmica internacional, que ha afectat amb singular
virulència Espanya, tant pel que fa a l’abast generalitzat en
termes territorials i sectorials, com en termes d’intensitat i du-
rada. En valors monetaris, les dades estimades per al conjunt
de Barcelona en 2011 reflecteixen un lleugeríssim avanç en
termes nominals de l’1,2%, el que situa el valor de la RFDB

Renda Familiar Disponible per càpita 2011 (districtes)

Població RFD/ càpita Índex RFD
resident (€/any) BCN=100
2011 2011 2010 2011

1. Ciutat Vella 104.056 15.765 75,2 77,0
2. l’Eixample 264.997 22.951 114,4 112,0
3. Sants-Montjuïc 182.771 15.374 76,1 75,1
4. Les Corts 82.340 28.961 140,7 141,4
5. Sarrià-Sant Gervasi 144.791 36.640 186,2 178,9
6. Gràcia 121.430 21.669 102,5 105,8
7. Horta-Guinardó 169.512 16.441 80,7 80,3
8. Nou Barris 167.548 12.617 63,2 61,6
9. Sant Andreu 146.956 15.178 74,5 74,1
10. Sant Martí 231.584 16.742 81,5 81,7

Barcelona 1.615.985 20.483 100,0 100,0

1 Podeu consultar els detalls metodològics i resultats d’anys anteriors a Distribució territo-
rial de la Renda Familiar a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2007, i als números 71,
74 i 77 de Barcelona Economia, disponibles a www.bcn.cat/publicacions.
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per càpita en prop de 20.500 €/any. Pot sobtar aquest petit
avanç en termes nominals en l’actual context de greu crisi
econòmica –de fet, es tracta d’un descens de l’1,3% en ter-
mes reals–, però cal recordar que les dades es refereixen a
2011, i que durant la primera meitat d’aquell any l’economia
catalana va repuntar i va avançar per sobre de l’1%; tant a
Catalunya com a Espanya no va ser fins al darrer trimestre
quan el PIB va abandonar les taxes positives.

A la llum de l’accelerat deteriorament de la situació econò-
mica durant els darrers mesos de 2011 i tot el que portem de
2012, no podem més que preveure que les properes estima-
cions anuals certificaran el truncament del creixement nomi-
nal de la renda i recolliran l’empobriment de les economies
familiars, tal com es percep a diari i confirmen estadístiques
més avançades com les que s’obtenen de l’Enquesta de Con-
dicions de Vida, de l’Enquesta de Pressupostos Familiars, de
l’Enquesta trimestral de Cost Laboral o de l’Enquesta de
Població Activa, totes elles de l’INE, o les estadístiques de
desigualtat (SILC) d’Eurostat. La crisi econòmica ha donat

pas a una crisi social en la què les elevadíssimes xifres d’a-
tur, la reducció de les prestacions socials o l’augment de la
pressió fiscal, juntament amb una forta pressió a la baixa dels
salaris, estan abocant a una part de la població a una con-
juntura molt difícil, sobretot si està endeutada. En poques pa-
raules, l’escenari econòmic s’ha tornat molt cru, amb un reflex
explícit en l’augment de la pobresa i de la desigualtat social,
i amb un impacte nefast sobre la cohesió social. Unes impli-
cacions que mereixen una reflexió i una anàlisi acurada que,
d’altra banda, excedeixen de molt l’abast d’aquest article.

Si ens centrem en l’anàlisi de la distribució de la renda dins
dels límits administratius de Barcelona, veiem com, en pri-
mer lloc, es manté l’hegemonia de les rendes mitjanes: la
població resident dins dels barris en els què els valors de
l’Índex RFD es poden considerar propers a la mitjana (a
menys d’una desviació típica del valor mitjà 100), suposa un
82,2% del total. Als barris amb valors per sota d’aquest llin-
dar s’aplega un 6,7% de la població, mentre que a l’extrem
superior hi viu l’11,1% dels residents.

Població i nivell de RFD per barris (2011)
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1 Posició de cada barri en relació amb els 73 de la ciutat ordenats per nivell de RFD de major a menor.
2 Variació de la posició que ocupa cada barri en 2011 en relació amb l’any anterior (+/– 3 posicions).
Font: De la Població, Padró Municipal d’Habitants a 30.06.2011. Departament d’Estadística. De la RFD, Barcelona Economia, Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona.

La composició d’aquests grans blocs no ha variat gaire en
relació 2010, però una anàlisi més detallada dels sis estrats
en què classifiquem els barris en el mapa adjunt –que co-
breixen el rang des de molt baix a molt alt–, trenca aquesta
imatge tan monolítica i revela alguns transvasaments molt
interessants. Entre 2010 i 2011 s’ha reduït lleugerament el
nombre d’habitants de barris amb un índex molt baix de
RFD, mentre que ha augmentat substancialment el nombre
de persones que viuen en els barris que han obtingut un
índex baix o mitjà-baix. Aquest avanç s’ha produït a costa
dels habitants dels barris de renda mitjana-alta, ja que els
barris que obtenen índex alt o molt alt revelen una gran es-
tabilitat i mantenen pràcticament el mateix percentatge de
població que un any enrera.

En resum, a la ciutat les rendes mitjanes continuen sent hege-
mòniques, però cada cop ho són una mica menys. S’està do-
nant un desplaçament de la població cap als estrats mitjà-
baix i baix de renda –però no cap al molt baix–, i això s’està
produint a costa de l’estrat mitjà-alt, que va minvant de forma
progressiva. Així, entre 2007 i 2011, les persones residents
a barris amb una renda mitjana-baixa i baixa han passat de
representar el 55,8% al 62,9% de la població de la ciutat,
mentre que els barris amb renda mitjana-alta han passat de
tenir el 20,3% de la població en 2007 al 13,9% en 2011.

A nivell de districtes, es perfilen molt nítidament quatre
grups: en l’extrem superior, Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts;
en el baix, Nou Barris; i en el centre, dues subdivisions, la
de nivell mitjà-alt, formada per l’Eixample i Gràcia, i la de
nivell mitjà-baix, que conté els cinc districtes restants amb
valors que oscil·len entre el 74% i el 82% de la mitjana.

Renda Familiar Disponible per càpita 2011

Població Índex RFD Població Índex RFD
Barri resident BCN=100 Posició1 Tendència2 resident BCN=100 Posició1 Tendència2

2011 2011 2011 2010-11 Barri 2011 2011 2011 2010-11

01. el Raval 48.485 64,2 58 ➡➡ 38. la Teixonera 11.420 66,7 54 ➡➡
02. el Barri Gòtic 17.257 97,3 21 ⬆⬆ 39. Sant Genís dels Agudells 6.977 80,9 36 ➡➡
03. la Barceloneta 15.674 76,5 42 ⬆⬆ 40. Montbau 5.191 76,0 43 ⬇⬇
04. Sant Pere, Santa Caterina 22.632 89,1 27 ➡➡ 41. la Vall d’Hebron 5.580 91,8 24 ➡➡

i la Ribera 42. la Clota 472 78,8 38 ➡➡
05. el Fort Pienc 32.348 99,9 19 ⬇⬇ 43. Horta 27.312 81,0 35 ⬆⬆
06. la Sagrada Família 52.000 95,6 23 ➡➡ 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 25.515 74,1 46 ⬇⬇
07. la Dreta de l’Eixample 43.206 152,5 7 ➡➡ 45. Porta 24.909 65,3 56 ➡➡
08. l’Antiga Esquerra de l’Eixample 41.653 120,8 12 ➡➡ 46. el Turó de la Peira 15.270 55,2 65 ➡➡
09. la Nova Esquerra de l’Eixample 57.659 107,6 16 ➡➡ 47. Can Peguera 2.249 34,0 73 ➡➡
10. Sant Antoni 38.130 96,1 22 ➡➡ 48. la Guineueta 15.294 66,0 55 ➡➡
11. el Poble Sec 40.704 71,9 50 ⬆⬆ 49. Canyelles 7.170 75,1 44 ⬆⬆
12. la Marina del Prat Vermell 1.065 57,1 63 ➡➡ 50. les Roquetes 16.050 54,5 67 ➡➡
13. la Marina de Port 30.290 70,2 52 ➡➡ 51. Verdun 12.396 54,8 66 ➡➡
14. la Font de la Guatlla 10.222 78,0 39 ⬇⬇ 52. la Prosperitat 26.594 63,0 60 ➡➡
15. Hostafrancs 15.955 73,0 48 ⬇⬇ 53. la Trinitat Nova 7.682 46,9 71 ➡➡
16. la Bordeta 18.431 71,0 51 ➡➡ 54. Torre Baró 2.193 57,7 62 ➡➡
17. Sants - Badal 24.431 73,9 47 ⬇⬇ 55. Ciutat Meridiana 10.832 50,5 70 ➡➡
18. Sants 41.666 84,6 32 ➡➡ 56. Vallbona 1.381 52,3 68 ➡➡
19. les Corts 46.953 129,6 10 ➡➡ 57. la Trinitat Vella 10.372 61,8 61 ➡➡
20. la Maternitat i Sant Ramon 23.758 115,7 14 ➡➡ 58. Baró de Viver 2.343 38,1 72 ➡➡
21. Pedralbes 11.629 241,5 1 ➡➡ 59. el Bon Pastor 13.374 55,5 64 ⬆⬆
22. Vallvidrera, el Tibidabo 4.355 161,4 6 ➡➡ 60. Sant Andreu 55.902 79,5 37 ⬆⬆

i les Planes 61. la Sagrera 29.136 76,6 41 ➡➡
23. Sarrià 24.153 176,3 5 ➡➡ 62. el Congrés i els Indians 14.063 75,0 45 ➡➡
24. les Tres Torres 15.700 212,3 2 ➡➡ 63. Navas 21.758 77,5 40 ⬇⬇
25. Sant Gervasi - la Bonanova 24.432 192,7 3 ➡➡ 64. el Camp de l’Arpa del Clot 37.957 85,1 31 ➡➡
26. Sant Gervasi - Galvany 46.207 189,0 4 ➡➡ 65. el Clot 27.114 81,1 34 ➡➡
27. el Putxet i el Farró 29.941 139,0 9 ➡➡ 66. el Parc i la Llacuna 13.772 89,0 28 ⬇⬇
28. Vallcarca i els Penitents 15.396 118,8 13 ⬆⬆ del Poblenou
29. el Coll 7.296 91,7 25 ⬆⬆ 67. la Vila Olímpica del Poblenou 9.191 149,3 8 ➡➡
30. la Salut 13.199 113,7 15 ➡➡ 68. el Poblenou 32.208 88,5 29 ➡➡
31. la Vila de Gràcia 51.037 107,1 17 ➡➡ 69. Diagonal Mar i el Front 12.289 123,4 11 ⬆⬆
32. el Camp d’en Grassot 34.497 98,0 20 ➡➡ Marítim del Poblenou

i Gràcia Nova 70. el Besòs i el Maresme 23.998 51,8 69 ➡➡
33. el Baix Guinardó 25.972 89,7 26 ➡➡ 71. Provençals del Poblenou 19.732 83,7 33 ⬆⬆
34. Can Baró 8.984 72,5 49 ➡➡ 72. Sant Martí de Provençals 26.178 68,2 53 ⬇⬇
35. el Guinardó 35.673 86,4 30 ⬆⬆ 73. la Verneda i la Pau 29.131 63,7 59 ➡➡
36. la Font d’en Fargues 9.495 102,6 18 ➡➡ No consta 70
37. el Carmel 32.425 64,4 57 ➡➡ Barcelona 1.615.985 100,0
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Any 2011 (Números índex. Base Barcelona = 100)

Renda Familiar disponible per càpita 2011
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
40Montbau
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
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L’ordenació dels districtes segons l’Índex RFD presenta una
estructura semblant a la d’anys anteriors, i continua encap-
çalada per Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts. El tret més relle-
vant és que s’ha consolidat la millora relativa de Ciutat Vella,
que ha viscut en els darrers vint anys un potent procés de
transformació demogràfica i renovació urbanística, i que ha
passat en una dècada d’estar a la cua a ocupar la setena posi-
ció. Justament des que Ciutat Vella va abandonar la darrera
posició en 2002 i va ser rellevat per Nou Barris, aquest l’ha
ocupat de forma ininterrompuda. El procés de millora de
l’índex que es va registrar en aquest districte entre 2005 i
2008 es va truncar en 2009, i des de llavors ha vist eixam-
plar-se la distància amb el districte que ocupa la penúltima
posició i també amb la mitjana de la ciutat en relació a fa
una dècada.

Abans de passar al detall per barris, convé avançar d’entra-
da que en 2011 ha continuat el procés d’eixamplament de les
desigualtats territorials, un fet molt comú en les situacions
de crisi econòmica com la que vivim. Després que es tren-
qués el procés de convergència que s’havia viscut durant la
fase expansiva, per tercer any consecutiu ha augmentat la
dispersió, entesa com a distància entre el valor més alt i el
més baix; això ha vingut donat alhora per una escalada del
valor màxim i una caiguda del valor mínim. El quocient en-
tre el valor del barri amb un valor més alt (Pedralbes) i el del
més baix (Can Peguera) és 7,1, més d’un punt més que l’any
anterior i dos més que en 2009. Cal, però, completar aques-
ta mesura amb una altra visió més afinada de la desigualtat.
L’anàlisi del que podríem anomenar el tronc central de la
distribució, que es pot mesurar pel quocient de percentils
Q75/Q25 o el Q90/Q10, redueix l’impacte d’observar no-
més els extrems de la distribució perquè té en compte si els
valors centrals estan agrupats o dispersos; en ambdós casos,
amb valors d’1,5 en el primer i de 2,7 en el segon, també s’ob-
serva una tendència a l’alça, però molt menys impactant que
amb l’anterior mesura, ja que en aquest darrer any el primer
quocient augmenta quatre centèsimes i el segon, nou.

Des del punt de vista de la posició jeràrquica, en general es
detecta una notable estabilitat dels barris en relació amb
l’any anterior. Entre els que encapçalen la classificació –els
sis de color blau més fort– només s’ha donat algun petit
intercanvi, amb salts d’una posició amunt o avall; en aquest
cas es troba Pedralbes, que ha rellevat les Tres Torres de la po-
sició capdavantera que havia ocupat des de 2007 fins 2010.

En l’extrem oposat, els tretze barris de renda molt baixa –set
barris més i 7.200 persones menys que els de renda molt alta–
també mantenen amb poques variacions les posicions que
han ocupat en els darrers anys. Can Peguera –el barri més
petit i el cinquè menys poblat, amb només dotze hectàrees i
2.250 persones– ocupa la darrera posició per tercer any con-
secutiu, amb només un 34% de la renda mitjana de la ciutat.
Aquest contrast entre els barris dels dos extrems es palesa,
com en anys anteriors, en una gran asimetria de nivell de
RFD entre el sector occidental de la ciutat –sobretot dels
barris situats per sobre de la Diagonal–, i els del nord, al dar-
rer tram urbà de la Meridiana.

Un dels aspectes més significatius de les dades de 2011 és,
com s’ha esmentat anteriorment, la millora del nivell de
renda de Ciutat Vella. Com a districte, ha avançat una posi-
ció més, superant Sants-Montjuïc, però el més interessant és
que, per primer cop, no ha quedat cap dels seus barris en el
segment de renda molt baixa. S’han registrat dos avanços
notables –el Barri Gòtic i la Barceloneta– relacionats amb
l’actualització de la variable nivell d’instrucció i amb un
lleuger avanç de la variable preu de l’habitatge de segona mà.
Altres barris que també han registrat salts endavant signifi-
catius en l’ordenació segons l’índex RFD són el Poble Sec,
Horta, Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, i Pro-
vençals del Poblenou. Els que més posicions han descendit
són la Font de la Guatlla, Sants-Badal, Montbau, Vilapicina
i la Torre Llobeta i el Parc i la Llacuna del Poblenou.

Des del punt de vista de la homogeneïtat, els barris de Sant
Martí són els més heterogenis en termes de RFD –disposa de
quatre categories de barris de les sis possibles–, mentre que
els de Gràcia i Sants-Montjuïc presenten un perfil molt més
compacte. Una mesura simple d’això és que la dispersió dels
barris de Sant Martí en termes de màxim/mínim dobla la
dels altres dos districtes. Per acabar, remarcar que els cinc
barris de Gràcia estan situats en la franja de renda mitjana i
això permet que continuï sent el districte amb els valors més
propers a la mitjana de la ciutat.


