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  Sumari 

 

 

 La desfavorable conjuntura econòmica provoca en 2010 un descens 

generalitzat de les rendes que afecta la totalitat de les comarques 

catalanes. 

 

 Barcelona supera en un 14,5% la renda per càpita mitjana de 

Catalunya i ocupa la tercera posició entre les 23 ciutats catalanes de 

més de 50.000 habitants.  
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La Renda familiar disponible bruta de Barcelona en el context català (2010)1 

 

 

L’Idescat ha publicat durant la tardor de 2012 la darrera actualització de les dades de Renda 

familiar de les economies comarcals i locals. Aquestes dades, corresponents a l’any 2010, palesen 

un descens generalitzat de la renda en relació amb l’any anterior, que afecta les 41 comarques 

catalanes i gairebé la totalitat dels 211 municipis analitzats (les capitals comarcals i els municipis 

amb més de 5.000 habitants).   

 

Des de la perspectiva comarcal, el Barcelonès disposava en 2010 d’una renda familiar per habitant 

de 17.800 euros, la novena més alta de totes les comarques i superior en un 5,4% a la mitjana de 

Catalunya. En els extrems es van situar, per la banda alta, la Val d’Aran, amb 19.200 euros i un 

14% per sobre de la mitjana catalana, i per l’extrem inferior, l’Anoia, amb 15.300 euros per habitant 

i gairebé un 10% inferior a la mitjana de Catalunya.  

 

A nivell municipal, Barcelona ocupa, amb 19.300 euros, la tercera posició entre les 23 ciutats 

catalanes de més de 50.000 habitants, i la dinovena posició del conjunt de municipis analitzats, 

dos llocs per davant del nivell assolit en 2009 i 2008 i quatre en relació amb la posició obtinguda en 

2007.  

 

Matadepera encapçala la llista de municipis per nivell de renda, una posició que manté des de l’any 

2000, amb 29.600 euros, un 75,4% per sobre dels 16.900 euros de la mitjana catalana. Com en 

anys anteriors, l’acompanyen en les posicions capdavanteres tres municipis del Maresme: Alella, 

Cabrils i Teià. Tots quatre municipis, els únics de Catalunya en què la renda per habitant supera 

els 25.000 euros, comparteixen la característica de que la proporció de la renda derivada 

d’excedent brut d’explotació és elevada, mentre que la provinent de les prestacions socials és 

baixa.  

 

Just el contrari del que succeeix en els municipis amb renda més baixa de Catalunya i, en 

particular, a Badia del Vallès, amb el nivell més baix de renda dels municipis estudiats (12.300 

euros) i on els ingressos procedents de prestacions socials tenen més pes en el conjunt de la seva 

renda. Castelló d’Empúries, Salt, Santa Coloma de Gramenet i La Llagosta són les altres 

poblacions on la renda mitjana no arriba als 13.000 euros. Aquestes dades revelen una molt lleu 

reducció de la distància entre els municipis dels extrems superior i inferior, ja que el quocient entre 

ambdós ha passat de ser 2,5 vegades en 2009 a 2,4 en 2010. 

 

                                                      
1
 Aquest document ha estat elaborat  pel Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona amb dades de 

l’Idescat.   
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 8Nota: en verd, mitjana de Catalunya; en groc, municipis de l’AMB. 

 

 

Dins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el nivell de renda municipal més alt correspon a Sant 

Just Desvern, amb 24.200 euros, seguit per Sant Cugat del Vallès i Tiana, tots dos amb 21.900 

euros. Barcelona ocupa la quarta posició, amb els 19.300 esmentats anteriorment. Una quantitat 

superior en un 14,5% a la mitjana catalana, un percentatge que havia anat creixent de forma lleu 

però ininterrompuda en els darrers anys. L’extrem inferior l’ocupen dos dels municipis amb el nivell 

de renda més baix de Catalunya –Badia del Vallès i Santa Coloma de Gramenet-, més Sant Adrià 

del Besòs, Sant Vicenç dels Horts i l’Hospitalet de Llobregat, tots ells amb una renda per habitant 

inferior als 14.000 euros.  

 

192 municipis 
8 municipis 



Gabinet Tècnic de Programació 
Gerència Adjunta de Projectes Estratègics 

3 
  

 
 

La mida dels municipis no és determinant del seu nivell de renda i es comprova amb la distribució 

dels municipis de l’Àrea Metropolitana segons nombre d’habitants i nivells de renda. Al gràfic adjunt 

s’han agregat els municipis per dimensió demogràfica, amb marques per nivells de renda que 

corresponen als municipis amb la renda mitjana més alta (punt blau) i la més baixa  (punt verd) de 

cada grup, més la mitjana (punt groc) dels municipis de cada segment de població.  

 

 

RFBD pc als municipis1 de l'AMB (2010)

Població

RFBD pc 

(milers d'€)

Variació (%) 

2010-09 Posició
2

Tendència
3

Badalona 218.886 14,5 -1,5 182

Badia del Vallès 33.656 12,3 -0,2 211

Barberà del Vallès 31.688 15,4 -4,5 145

Barcelona 1.619.337 19,3 -3,1 19

Begues 6.348 18,4 -6,2 23

Castellbisbal 12.223 15,5 -4,1 143

Castelldefels 62.250 15,8 -4,6 125

Cerdanyola del Vallès 58.407 17,4 -3,1 46

Cervelló 8.566 15,8 -5,4 124

Corbera de Llobregat 14.000 16,7 -4,7 68

Cornellà de Llobregat 87.240 14,5 -1,7 181

Esplugues de Llobregat 46.649 17,5 -1,7 42

Gavà 46.383 15,7 -2,8 135

Hospitalet de Llobregat, l' 258.642 13,8 -2,1 192

Molins de Rei 24.236 18,2 -3,3 26

Montcada i Reixac 33.656 15,4 -2,8 149

Montgat 10.584 16,5 -5,1 80

Pallejà 11.263 16,0 -3,4 110

Prat de Llobregat, el 63.434 14,8 -2,2 164

Ripollet 37.151 14,7 -0,7 171

Sant Adrià de Besòs 34.104 13,5 -1,3 203

Sant Andreu de la Barca 26.682 14,0 -2,3 186

Sant Boi de Llobregat 82.411 14,5 -1,9 180

Sant Cugat del Vallès 81.745 21,9 -4,2 7

Sant Feliu de Llobregat 43.112 16,3 -2,9 97

Sant Joan Despí 32.338 16,6 -3,0 75

Sant Just Desvern 15.923 24,2 -4,8 5

Sant Vicenç dels Horts 28.024 13,7 -2,8 198

Santa Coloma de Cervelló 7.845 16,2 -2,7 104

Santa Coloma de Gramenet 120.060 12,8 -1,7 208

Tiana 7.774 21,9 -5,7 8

Torrelles de Llobregat 5.526 16,2 -4,1 103

Viladecans 64.077 14,6 -2,3 176

Catalunya 7.570.908 16,9 -3,2

1 Municipis de més de 5.000 habitants de l'AMB. 2 Posició de cada municipi en relació amb els

municipis de Catalunya ordenats per nivell de RFBD de més gran a més petit. 3 Variació de la posició

que ocupa cada municipi en relació amb l'any anterior (+/- 4 posicions). 
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Des del punt de vista dels components de la renda, Barcelona presenta una distribució per 

recursos força similar a la mitjana de Catalunya (un 60% prové de la remuneració d’assalariats, un 

20% de l’excedent brut d’explotació i un 20% de prestacions socials), un fet en el que hi té molt a 

veure el pes demogràfic i econòmic de la ciutat sobre el conjunt del país. Barcelona és, dels cinc 

municipis amb nivell més alt de renda de l’AMB, on el pes de les prestacions socials és més alt 

(amb un 18,1%), un aspecte derivat de tenir una estructura demogràfica més envellida en 

comparació amb els altres quatre municipis amb renda més elevada de l’AMB. En aquests 

municipis, l’excedent brut d’explotació oscil·la entre el 22% i el 28% del total d’ingressos familiars, 

mentre que en cap d’aquests casos el pes de les prestacions socials arriba al 10%. 

 

En contraposició amb això, els cinc municipis amb renda més baixa de l’AMB tenen com a tret 

comú que les prestacions socials suposen entre el 21% (Sant Vicenç dels Horts) i el 37,2% (Badia 

del Vallès) dels ingressos familiars. La remuneració d’assalariats no arriba en cap cas al 60%, 

mentre que l’excedent brut d’explotació té un pes mitjà del 14,9%, 6,7 punts menys que la mitjana 

de Catalunya. 
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Pel que fa a l’evolució de les rendes, ja s’ha comentat anteriorment que el descens de la renda 

en termes nominals ha estat generalitzada. Pràcticament sense excepció, totes les comarques i 

municipis de Catalunya van acusar en 2010 l’adversa conjuntura econòmica, tal com reflectien les 

dades de PIB (amb un descens del PIB proper al 4%), les de mercat de treball o les de la majoria 

d’indicadors de consum, crèdit, transport o inversió. El descens de la renda del 3,1% de Barcelona 

va ser una mica menys desfavorable que el registrat al conjunt de Catalunya- i s’emmarca en un 

procés contractiu de l’activitat econòmica tractat a l’apartat “Distribució territorial de la Renda 

Familiar Disponible a Barcelona (2012)”. 
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Font: Elaboració pròpia amb dades d’Idescat. 

1 Badalona 13 El Prat de Llobregat 25 Sant Boi de Llobregat 

2 Badia del Vallès 14 Esplugues de Llobregat 26 Sant Climent de Llobregat 

3 Barberà del Vallès 15 Gavà 27 Sant Cugat del Vallès 

4 Barcelona 17 La Palma de Cervelló 28 Sant Feliu de Llobregat 

5 Begues 16 L'Hospitalet de Llobregat 29 Sant Joan Despí 

6 Castellbisbal 18 Molins de Rei 30 Sant Just Desvern 

7 Castelldefels 19 Montcada i Reixac 31 Sant Vicenç dels Horts 

8 Cerdanyola del Vallès 20 Montgat 32 Santa Coloma de Cervelló 

9 Cervelló 21 Pallejà 33 Santa Coloma de Gramenet 

10 Corbera de Llobregat 22 Ripollet 34 Tiana 

11 Cornellà de Llobregat 23 Sant Adrià de Besòs 35 Torrelles de Llobregat 

12 El Papiol 24 Sant Andreu de la Barca 36 Viladecans 
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Renda Familiar Bruta per Habitant als grans 
municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Any 2010 

Renda Familiar Bruta per Habitant 
Any 2010 (números índex. Base Catalunya=100 

 

        Alta (de 126 a 159) 
        Mitjana-alta (de 100 a 126) 
        Mitjana-baixa (de 79 a 100) 
        Baixa (de 63 a 79) 

(en blanc, sense dades) 


