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Barcelona estabilitza el creixement de les desigualtats 
  
 
» L’Informe del 2013 mostra que s’ha posat fre al ritme de caiguda de la renda familiar 

disponible, especialment acusat entre el 2007 i el 2011 
 

» La classe mitjana continua sent majoritària a la capital catalana, però en els últims 
anys han crescut de forma sensible les rendes baixes 

 
» La renda familiar disponible depèn de múltiples variables que s’escapen de l’acció 

local, però Barcelona aposta per concentrar la despesa social, els ajuts i la inversió 
en els barris que tenen una situació més desfavorable 

 
El creixement de les desigualtats s’ha estabilitzat a la ciutat de Barcelona, segons es desprèn 
del darrer Informe de la Renda Familiar Disponible corresponent a l’any 2013. Entre els anys 
2007 i 2011 les rendes més baixes van créixer de forma exponencial, passant del 22% al 39% i 
concentrant-se en els barris que estan més castigats per l’efecte de l’atur. L’any 2012 aquest 
procés de deteriorament va presentar el primer símptoma d’aturada, que el 2013 es confirma.  
 
El mapa de la distribució de la Renda Familiar Disponible 2013 presenta poques variacions en 
relació al 2012, fet que constata l’estabilització. L’informe sencer ja està disponible a Internet, al 
web del departament d’Estadística de l’Ajuntament (www.bcn.cat/estadística) i també es pot 
consultar al web www.barcelonaeconomia.bcn.cat.  
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Gràcia, el districte més representatiu de la ciutat 
 

  

 
 
L’ordenació del 2013 segons el nivell de renda és molt similar a la d’anys anteriors.  
 
Per sobre clarament de la mitjana trobem els districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts. 
 
Per sobre de la mitjana però relativament a prop d’aquesta hi ha un segon grup format per 
l’Eixample i Gràcia. El districte de Gràcia és el districtes que podríem anomenar més 
representatiu de la ciutat, donat que es manté en el llindar de la mitjana i té poca variabilitat 
interna, si bé s’ha enlairat lleugerament durant el darrer trienni. 
 
El tercer grup estaria format pels districtes que es troben al voltant de l’índex 80, que són, per 
ordre de més alt a més baix: Sant Martí, Horta-Guinardó, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sant 
Andreu. En aquest grup cal destacar el procés de millora que ha experimentat Ciutat Vella, que 
ha passat de la darrera posició a començaments del 2000 fins a l’actual setena actual. 
 
Per sota clarament de la mitjana hi trobem Nou Barris, en darrera posició.  
 
 
 
 
 

Renda Familiar Disponible per càpita 2013

Població 
resident

RFD/càpita 
(€/any) 

Districtes 2013 2013 2007 2011 2012 2013

1. Ciutat Vella 104.334 14.477 73,5 76,4 76,6 77,2

2. l'Eixample 264.851 21.834 115,8 111,8 110,6 116,4

3. Sants-Montjuïc 182.353 14.118 82,5 76,3 76,3 75,3

4. Les Corts 81.570 26.313 138,6 139,0 139,7 140,3

5. Sarrià-Sant Gervasi 145.934 35.020 178,7 176,1 177,0 186,7

6. Gràcia 120.976 19.745 104,6 104,9 103,9 105,2

7. Horta-Guinardó 167.940 14.606 86,5 79,1 80,0 77,9

8. Nou Barris 165.737 10.540 70,8 59,4 57,1 56,2

9. Sant Andreu 146.539 13.965 84,3 73,0 72,9 74,4

10. Sant Martí 233.856 15.115 87,7 80,7 79,6 80,6

Barcelona 1.614.090 18.761 100,0 100,0 100,0 100,0

Índex RFD BCN=100

Nota: El càlcul de l'índex de l’any 2013 incorpora novetats per canvis en les bases d'algunes
de les variables emprades. Això fa que la comparació amb anys anteriors pugui no ser del tot
acurada. 
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La classe mitjana, majoritària 
 
Barcelona ha estat històricament una ciutat de classes mitjanes, i ho contínua essent, malgrat 
que el seu pes va minvar especialment entre 2007 i 2011.La classe mitjana representava el 
2013 el 44,3% de la població. El gràfic mostra una certa contenció en el ritme de creixement de 
la classe baixa, que va tenir el seu punt més alt el 2011. 
 

 
Les diferències de rendes i l’augment de les desigualtats es produeix a nivell global, tal i com 
assenyalen diversos estudis esmentats a l’informe. Es considera un efecte combinat de la 
globalització, el desenvolupament tecnològic i altres factors econòmics i polítics. 
 
 
La despesa social, els ajuts i la inversió municipal van als districtes amb més dificultats 
 
 
Els efectes de la crisi, que han provocat una caiguda de l’activitat econòmica i una forta 
destrucció d’ocupació, han jugat un paper clau per explicar la caiguda de les rendes familiars. 
Malgrat que aquest escenari supera àmpliament l’àmbit local, l’acció de la ciutat s’ha centrat 
precisament a combatre el creixement de les desigualtats.  
 
L’Ajuntament de Barcelona no només ha incrementat la despesa social i els ajuts per pal·liar la 
caiguda de les rendes baixes i ha mantingut un esforç inversor notable al llarg del mandat, sinó 
que ha concentrat aquest esforç en aquells barris i districtes més vulnerables.  
 
L’Ajuntament de Barcelona destinarà l’any que ve un total de 281,1 milions d’euros a despeses 
de protecció i promoció social. En quatre anys, el pressupost destinat a polítiques socials 
ha augmentat un 43,8%. El districte de Nou Barris concentra el 20% del total d’ajuts 
econòmics que es donen a la ciutat. Un 24% dels alumnes d’entre 3 i 16 anys de Nous Barris 
reben una beca, mentre que la mitjana de la ciutat és de l’11%. 
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Barcelona, motor de l’àrea metropolitana 
 
Barcelona ha invertit en el període 2012-2015 fins a 1.702 milions d’euros, fent dèficit 0 i pagant 
els seus proveïdors a 30 dies. La solvència de la capital catalana i el seu rigor pressupostaria 
han estat claus per actuar com a motor de l’àrea metropolitana de Barcelona i del conjunt del 
país. 
 

 
 
Deixant de banda Ciutat Vella, on es concentra una major inversió a causa de la seva 
centralitat i de la presència d’equipaments i serveis que van molt més enllà del districte, el 
quadre mostra com Nou Barris, Sant Andreu, Sants-Montjuïc i Sant Martí concentren la inversió 
per càpita més alta de la ciutat realitzada al llarg del mandat. 
 
Debat en el Plenari del Consell de Ciutat 
 
L’informe sobr4e la Renda Familiar Disponible del 2013 quedarà incorporat en l’informe sobre 
l’estat de la ciutat, que des d’aquest mandat es presenta a principis d’any, en el Plenari del 
Consell Municipal del mes de gener. 
 
 
 

ÀMBIT TERRITORIAL
TOTAL 2012‐2015 

territorialitzat
€ x Hab

Ciutat Vella 208.548.122 € 2.018,10

Eixample 216.448.538 € 817,47

Sants‐Montjuïc 168.844.882 € 924,24

Les Corts 52.577.127 € 644,01

Sarrià‐Sant Gervasi 90.267.557 € 621,39

Gràcia 98.744.100 € 816,41

Horta‐Guinardó 132.914.824 € 792,37

Nou Barris 160.635.506 € 969,16

Sant Andreu 132.804.579 € 904,38

Sant Martí 225.858.566 € 970,07

Ciutat 224.753.355 €

Total general 1.712.397.155 €


