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1. Introducció  

 

Aquest nou informe de la DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA RENDA FAMILIAR DISPONIBLE PER CÀPITA A 

BARCELONA ofereix l’actualització pel 2014 de l’Índex de Renda Familiar
1
, un indicador teòric del 

nivell mitjà de renda per càpita dels residents als 73 barris de la ciutat
2
.  

 

L’objectiu és disposar d’una distribució territorial de la renda pels districtes i barris de 

Barcelona. A tall de contextualització, el document s’inicia amb un breu apunt de l’evolució del 

nombre de residents. Segueix l’estimació provisional de la renda familiar en termes nominals per a 

Barcelona, considerant aquesta renda com els recursos de què disposen els residents per a 

consum o estalvi i calculada com a diferència entre recursos i usos. Atès que l’Idescat ha publicat 

recentment la renda familiar disponible bruta (RFDB) en base 2010 dels municipis de Catalunya per 

a 2011 i 2012, s’introdueix un breu apunt dels resultats comarcals i municipals. Per últim, l’apartat 

es tanca amb l’estimació provisional de la RFDB de Barcelona per a 2013 i 2014. 

 

El cos central del document
3
 es dedica a la distribució territorial de la renda dins de Barcelona, 

obtinguda a partir de l’ÍNDEX DE LA RENDA FAMILIAR DE BARCELONA, un valor teòric del nivell mitjà de 

renda per càpita dels habitants de cadascun dels 73 barris de la ciutat. Els valors de l’Índex estan 

calculats en relació amb el valor mitjà de la ciutat, fixat en 100, i s’obtenen a partir de la combinació 

amb diferents pesos de cinc variables indicatives del nivell de renda de la població. L’evolució 

d’aquestes variables a cadascun dels barris marca les diferències interanuals del valor de l’Índex. 

Aquestes variables fan referència a (1) la qualificació acadèmica de la població, mesurada amb la 

taxa de titulats superiors; (2) la situació laboral, com a ràtio entre aturats i població en edat de 

treballar; (3) el parc de turismes en relació amb la població, (4) la potència dels nous turismes 

adquirits pels residents, i (5) els preus del mercat residencial de segona mà
4
. 

 

L’Índex actua com a indicador de la renda relativa dels residents als diferents barris i ofereix una 

fotografia de les desigualtats socials referides a un valor mitjà de la ciutat. L’evolució de l’Índex 

permet observar com han evolucionat aquestes desigualtats des que va entrar en vigor l’actual 

divisió territorial de la ciutat per barris el 2007. Cal tenir present, no obstant, que des de llavors 

algunes variables han experimentat modificacions en el seu càlcul o depuracions que fan que les 

comparacions no siguin estrictament homogènies
5
. 

                                                      
1
 Dades elaborades pel Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona.  

2
 El fet que la metodologia utilitzada hagi estat creada ad hoc per a mesurar les diferències dins de Barcelona 

impedeix comparar els resultats amb indicadors de renda i riquesa dissenyats per altres àmbits territorials. 
3
 Capítols 5 a 7, amb resultats i valoració analítica. 

4
 Font de les dades: Lectura del Padró Municipal d’Habitants, Departament d’Estadística (Ajuntament de 

Barcelona), Institut Municipal d’Hisenda (Ajuntament de Barcelona), Departament d’Empresa i Ocupació 
(Generalitat de Catalunya), Idealista, Col·legi de Registradors de la Propietat  i Secretaria d’Habitatge 
(Generalitat de Catalunya). Podeu consultar els detalls metodològics i els resultats corresponents a anys 
anteriors a Distribució territorial de la Renda Familiar a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2007, i a 
http://barcelonaeconomia.bcn.cat 
5
 El 2012 es va substituir la taxa censal de l’atur per un quocient entre aturats i població en edat de treballar. 

Els preus del mercat immobiliari provenen de l’Institut d’Estudis Fiscals, d’Idealista, i del Col·legi de 
Registradors, alhora que la variable procedent del fitxer municipal de vehicles es va depurar el 2013 eliminant 
de la base de dades vehicles obsolets o domiciliats fora de Barcelona. Aquestes modificacions pretenen 

http://barcelonaeconomia.bcn.cat/
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2. El context demogràfic 

 

La població resident a Barcelona ha mantingut al llarg del 2014 el to d’estabilitat dels darrers anys. 

Segons la lectura del padró de juny del 2014
6
, Barcelona comptava pràcticament amb el mateix 

nombre de residents que un any enrere (1,613 milions, un 0,04% menys). El nombre de llars també 

s’ha mantingut estable, fregant les 560.000 unitats (un 0,2% menys que en 2013). Després de 

l’expansió demogràfica de la primera meitat de la dècada anterior impulsada pels intensos fluxos 

migratoris, la població ha tendit a estabilitzar-se al voltant d’1,61-

1,63 milions d’habitants, sense variacions significatives en el 

darrer sexenni
7
.  

 

Aquesta estabilitat en nombre de residents amaga importants 

transformacions internes d’estructura i composició demogràfica, a 

més d’una sostinguda tendència descendent de la població activa.  

 

L’evolució plana en termes quantitatius ha estat, amb alguna 

excepció, generalitzada per districtes i barris. Dels deu districtes en què es divideix la ciutat, cinc 

han registrat variacions a l’alça i cinc a la baixa, amb només un moviment significatiu a Ciutat Vella 

on el nombre d’empadronats ha caigut un 2%. La resta de districtes s’ha mogut mig punt per sobre 

o mig punt per sota de zero.  

 

Gràfic 1                                                                           Gràfic 2
8
 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                  
captar millor la realitat, però alhora exigeixen prudència a l’hora de comparar els resultats amb els d’anys 
anteriors. 
6
 Vegeu les dades de població detallades per districtes i barris a les taules 2 i 3. 

7
 El rang de les variacions interanuals oscil·la entre -0,9% i + 0,2%. 

8
 Els punts dels Gràfics 2, 16, 17, i 18 identifiquen els barris (vegeu Taula 3 a la pàg14).  
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Per barris (vegeu Gràfic 2), 34 dels 73 han anotat signes negatius, amb el Barri Gòtic (-2,5%), la 

Barceloneta (-2,5%) i la Vall d’Hebron (-2,2%) com a exponents de les davallades més importants. 

D’entre els que han guanyat residents, destaca Torre Baró amb un  creixement del 21,9%, una taxa 

que cal relativitzar perquè és el sisè barri més petit en termes demogràfics de Barcelona. El mateix 

passa amb la Clota, el segon barri amb el major augment (+5%), però amb el menor pes 

demogràfic de la ciutat (poc més de cinc-centes persones).  

 

En una perspectiva temporal més àmplia, els moviments a la baixa del Barri Gòtic, la Barceloneta, 

la Vall d’Hebron, Canyelles, la Prosperitat, la Trinitat Nova o Ciutat Meridiana s’afegeixen a 

descensos anteriors. En sentit oposat, el 2014 s’han consolidat els guanys de població apuntats en 

anys anteriors a Torre Baró, la Clota, la Marina del Prat Vermell, Baró de Viver, Vallvidrera el 

Tibidabo i les Planes, el Parc i la Llacuna del Poblenou, les Tres Torres i Diagonal Mar i el Front 

Marítim del Poblenou. 

 

Com a Barcelona, quatre de les sis grans ciutats de més de cent-mil habitants de l’àmbit 

metropolità han anotat pèrdues de població empadronada –l’Hospitalet, Badalona, Sabadell i Santa 

Coloma de Gramenet, amb taxes d’entre el -0,1% al -1,1%-, mentre que Terrassa i Mataró han virat 

lleugerament a l’alça, amb augments del 0,2% i 0,1% respectivament. Les grans ciutats espanyoles 

també han seguit aquesta tònica de fons de suau descens de la població urbana: les sis grans 

capitals de província de més de mig milió de residents han registrat descensos de població que, de 

forma agregada, suposen una pèrdua de l’1% dels residents que tenien el 2013. En el cas de 

València, ja es completa un quinquenni de davallades; a Madrid i Sevilla, un quadrienni; a 

Barcelona, un bienni; i, per últim, Saragossa i Màlaga trenquen la línia ascendent de l’any anterior. 

Entre aquestes ciutats, les davallades més pronunciades corresponen a Madrid (-1,3%) i 

Saragossa (-2,3%).  
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3. La renda de Barcelona en el context català 

 

Al juliol de 2015 l’Idescat va fer pública l’actualització de les dades de RFBD comarcal i municipal 

en base 2010. El canvi de base representa la incorporació del nou estàndard metodològic obligatori 

de la UE (SEC-2010), canvis en els mètodes d’estimacions i les fonts d’informació. El canvi que 

més afecta a la renda és el lloguer imputat dels habitatges de propietat
9
.  

La nova sèrie presentada, que no enllaça amb l’anterior, dóna 

els valors de la RFDB de 2011 i 2012 per les 41 comarques 

catalanes i 213 municipis (capitals comarcals i municipis amb 

més de 5.000 habitants).  

Des de la perspectiva comarcal, el Barcelonès tenia el 2012 

una renda mitjana per habitant de 18.400 euros, la més alta de 

totes les comarques i un 10,6% superior a la mitjana de 

Catalunya. A continuació, se situaven dues comarques de 

l’entorn metropolità (el Baix Llobregat, amb 17.100 euros, i el 

Vallès Occidental, amb 16.900 euros), més el Ripollès (amb 

16.700 euros). La resta de comarques se situava per sota de la mitjana de Catalunya (16.600 

euros), amb el Montsià (amb una renda mitjana de 11.900 euros) tancant la classificació.  

Per municipis, Barcelona ocupava, amb 19.300 euros, la segona posició entre les 23 ciutats de 

més de 50.000 habitants i la desena en els 214 municipis considerats. Tot i que, com s’ha dit, les 

sèries es trenquen temporalment, l’estructura vertical permet veure que tant en un cas com en 

l’altre, Barcelona ha avançat posicions en relació amb les sèries de l’antiga base, quan segons la 

darrera dada disponible corresponent a 2010, ocupava el tercer i el dinovè lloc, respectivament.  

Gràfic 3 

Nota: en verd, mitjana de Catalunya; en groc, municipis de l'AMB. Font: Idescat. 

                                                      
9
 Es considera com un ingrés de la llar el valor d’un lloguer fictici derivat de la propietat de l’habitatge. 
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La classificació dels municipis catalans per nivell de renda l’encapçalaven Teià, Sant Cugat del 

Vallès i Sant Quirze del Vallès, tots ells amb més de vint mil euros per habitant i un pes notable de 

les rendes no salarials en l’origen dels recursos. D’entre els primers deu municipis classificats, cinc 

pertanyen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); per contra, d’entre els deu darrers, no n’hi 

ha cap de l’AMB.  

Pel que fa a l’origen de les rendes, a Barcelona els pesos dels components es van mantenir al 

voltant dels de l’antiga sèrie, amb un lleuger augment del pes relatiu de les prestacions socials a 

costa d’un suau retrocés de la remuneració d’assalariats. En total, la composició de la renda 

familiar el 2012 era la següent: un 59,5% corresponia a rendes salarials, un 20,4% a excedent brut 

d’explotació, i el 20,2% restant, a prestacions socials
10

. Dins de l’AMB, s’aprecia el pes diferenciat 

dels tres components en el bloc de cinc municipis amb més renda i els cinc amb menys renda. Si 

es deixa fora a Barcelona, que té una estructura demogràfica relativament envellida, a cap dels 

quatre municipis amb més renda el pes de les prestacions socials arriba al 15%. Per contra, als 

cinc municipis amb menys renda de l’AMB les prestacions suposen d’entre el 20% al 30% de la 

renda.   

Gràfic 4 

 

Font: Idescat. 

  

                                                      
10

 Les dades disponibles per a Barcelona no permeten contrastar fins a quin punt la crisi ha afectat el 

repartiment de les rendes primàries. A Espanya, per exemple, les rendes salarials, en primer lloc, i les rendes 
de treball dels autònoms, en segon lloc, han assumit la càrrega de l’ajust en el període 2007-2013, en paral·lel 
a l’augment de les rendes de capital.   
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4. L’evolució de la renda 

 

Entre 2011 i 2012 la renda va caure a Catalunya (-2,3%) i ho va fer de forma generalitzada: a 36 

de les 41 comarques catalanes, i a 193 dels 213 municipis estudiats. Només dotze d’aquests 

municipis van registrar augments superiors a l’1%. A Barcelona, les estimacions de l’Idescat situen 

la caiguda de la renda entre 2011 i 2012 en un -1,8%, mig punt menys que la registrada al conjunt 

de Catalunya.   

L’estimació provisional de la renda de Barcelona pels anys 2013 i 2014 té com a base l’evolució 

d’un seguit d’indicadors econòmics de conjuntura de la ciutat i del marc macroeconòmic del país. 

Els càlculs resultants ofereixen una novetat significativa en relació amb la trajectòria recent: 

després que el 2013 s’alentís el ritme de descens, el 2014 la renda mitjana ha virat lleugerament a 

l’alça fins a situar-se en 19.335 euros, un 1,1% més que un any enrere.   

Gràfic 5                                                                                 Gràfic 6 

  
Nota: Base 2010.  

Font: Idescat. (*) Estimació pròpia a partir del 2013. 
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Gràfic 7
11

 

 

La consolidació de la millora al mercat de treball (incipient el 2013 i més consolidada el 2014) s’ha 

traduït en augments de la contractació i de l’ocupació que han començat a drenar les 

elevadíssimes xifres d’atur que havien assolit màxims històrics en el tram final de 2012 i inicial de 

2013. Ocupació i atur, per tant, han millorat, però es continua lluny de la situació anterior a la crisi. 

Alhora, tenir una feina no equival a rebre un salari que permeti cobrir les necessitats bàsiques 

familiars, atès que l’ocupació que es crea està marcada per una elevada temporalitat, una alta 

sobrequalificació, i un nivell de remuneració en molts casos inferior al d’abans de la crisi. Tot i això, 

quantitativament tant el cost laboral com la massa salarial han evolucionat a l’alça el 2014 després 

de la devaluació salarial
12

 que es va estendre durant la crisi.  

Gràfic 8 

  

 

 

 

 

Quant a les rendes no salarials i rendes de capital, les aproximacions tangencials per la banda 

dels actius financers i dels beneficis de les empreses de l’Íbex 35 mostren que han seguit una 

trajectòria ascendent per segon any consecutiu. La pujada dels beneficis s’ha traduït en un 

augment de renda dels seus accionistes i, encara que globalment no siguin representatius del total 

pel pes del negoci exterior en aquestes empreses, cal pensar que una bona part de la resta 

d’empreses també han vist créixer els seus guanys. També ha augmentat el nombre d’autònoms –

més que el d’assalariats- i també han repuntat, especialment a Barcelona, els ingressos de moltes 

famílies derivats del lloguer d’immobles.  

El capítol de prestacions socials engloba una gran diversitat de conceptes com prestacions d’atur 

o pensions de jubilació, incapacitat, viudetat, orfandat, etc., amb evolucions dispars. Entre les més 

                                                      
11

 Fonts dels gràfics 7, 8 i 9: Idescat, Ine, Bolsa de Madrid i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.    
12

 Devaluació salarial que va afectar de forma més intensa els trams salarials més baixos. Segons dades de 

l’Ine, el decil de treballadors que més cobra ha vist disminuir el seu salari mitjà en termes reals entre 2010 i 
2014 un 0,9%, mentre que en el decil que menys cobra el salari mitjà s’ha reduït un 20,3%. 
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importants en nombre de beneficiaris es troben les pensions, que durant 2014 han crescut un 

1,7%, la taxa més baixa dels darrers anys (i, no obstant, superior a l’evolució de l’ipc). Pel que fa a 

la prestació d’atur, l’import mitjà ha tornat a disminuir en un marc de descens del nombre de 

beneficiaris, no només pel lògic desplaçament que deriva de la millora de l’ocupació, sinó també 

perquè ha continuat augmentant el percentatge d’aturats sense prestació sobre el total d’aturats, 

que a finals de 2014 es va quedar fregant el 48%.  

Gràfic 9 
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5. La distribució de la renda a Barcelona: visió general  

 

En línies generals, la distribució de la renda de 2014 té moltes afinitats amb les d’anys anteriors. 

Per estrats
13

, l’agrupació de la població dels barris en sis grans segments de la població segons el 

valor de l’Índex continua mostrant la importància de les classes mitjanes, tot i la minva dels 

darrers anys. La novetat de 2014 és que aquest segment torna a guanyar pes i recupera part 

del terreny que havia perdut en el darrer trienni per l’expansió de les rendes baixes.  

 

En particular, i sense perdre de vista que els desplaçaments registrats són relativament suaus, tant 

el segment de renda molt baixa com el de renda baixa han cedit pes traspassant una part dels 

seus efectius al segment de renda mitjana-baixa, l’estrat que més ha avançat en acollir un 6,5% 

més de població que un any enrere. En canvi, el segment de renda mitjana-alta ha retrocedit 

lleument. Els estrats alt i molt alt han tornat a eixamplar-se després de la lleugera reducció de l’any 

passat, un avanç que ha permès que l’estrat de l’extrem superior –el de renda molt alta- aculli 

l’11,6% de la població de la ciutat, la proporció més alta des de l’inici d’aquesta sèrie.  

 

En una visió retrospectiva, d’ençà 2007 la distribució de la població per nivell de renda a la ciutat 

ha evolucionat seguint dues tendències de fons ben marcades: el progressiu avanç de les 

rendes baixes i l’augment del pes dels dos segments extrems, el de renda molt baixa i molt 

alta. Ambdues tendències s’han estabilitzat el 2014. 

 

Quant al primer fenomen, i simplificant en només tres grups de renda (baixa, mitjana i alta), l’avanç 

de les rendes mitjanes de 2014 només compensa una part de la davallada que s’ha anat produint 

de forma progressiva des de 2007, quan representaven el 58,6% de la població i eren clarament 

majoritàries. Avui continuen sent l’estrat més ampli, però la seva implantació –amb un 46,8% de la 

població- no és tan dominant. El Gràfic 10 il·lustra el progressiu desplaçament de la població de 

l’estrat mitjà al baix, mentre que l’alt s’ha mantingut força estable en aquests vuit anys. 

 

L’accentuació de la polarització, mesurada pel guany de pes relatiu dels dos extrems (en la 

classificació en sis estrats, els de renda molt baixa i molt alta) també ha estat progressiva. La 

població que residia en barris amb renda molt baixa el 2007 era el 4,1% del total de la ciutat, 

mentre que el 2014 aquesta proporció s’ha més que triplicat. En l’altre extrem, la població que el 

2007 tenia una renda molt alta equivalia al 7,5% del total. Des de llavors, any a any ha guanyat pes 

de forma ininterrompuda fins a situar-se el 2014 en un 11,6% del total.  

 

Ambdós fenòmens queden reflectits en el següent gràfic, amb un avanç  força intens en els primers 

anys de la crisi i més pausat entre 2011 i 2013. Alhora, i com a novetat important, el 2014 

s’interromp l’avanç de les rendes baixes que estava afeblint progressivament els estrats intermitjos. 

Una diferència que requereix una visió temporal més àmplia per poder valorar si es tracta d’una 

interrupció puntual o l’inici d’un canvi de tendència.  

 

                                                      
13

 Com s’ha apuntat a la introducció, les estimacions corresponen a la renda mitjana de cada barri, de manera 

que les agregacions per trams de renda s’efectuen considerant que tots els habitants d’un barri disposen de la 
mateixa renda. 
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Gràfic 10 

  

Taula 1 

 
 

 

Pel que s’observa en altres ciutats o països, el procés de polarització i d’augment de les 

desigualtats que s’ha donat a Barcelona en els darrers anys s’emmarca en un fenomen força 

global que, per ara, no presenta indicis d’esmorteir-se. La vasta literatura
14

 generada en els darrers 

anys sobre aquest tema i recolzada sobre un ampli ventall d’indicadors (parcials o globals, de 

nivells de privació o pobresa, de còmput de pobres o de milionaris, amb Índexs sintètics tant basats 

en recomptes com en enquestes..) coincideix a dibuixar un panorama d’accentuació de les 

desigualtats, d’augment de les famílies en risc d’exclusió i de concentració de la riquesa a nivell 

global.   

 

                                                      
14

 Vegeu una recopilació a “Distribució territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona 

(2013)”, a barcelonaeconomia.bcn.cat 
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Evolució de la població de Barcelona per grans grups de RFD  

Distribució de la població per trams de RFD

en % 2007 2012 2013 2014

Molt baixa 4,1 14,9 17,8 15,5

Baixa 17,6 24,4 24,0 21,1

Mitjana-baixa 38,2 31,0 22,8 29,3

Mitjana-alta 20,3 13,1 21,5 17,5

Alta 12,2 8,8 3,2 5,0

Molt alta 7,5 7,9 10,7 11,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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6. Resultats per districtes 

 

L’ordenació dels districtes per nivell de renda el 2014 és similar a la d’anys anteriors. Segueix 

intacta l’agrupació dels deu districtes en quatre grans blocs: Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts en el 

primer bloc, amb nivells de renda alta i molt alta que superen almenys en un 40% la mitjana de la 

ciutat. En el segon bloc, l’Eixample i Gràcia, amb valors superiors a la mitjana però relativament a 

prop d’aquesta. En el tercer, cinc districtes amb renda mitjana-baixa, en els que viu un 52% dels 

residents de Barcelona i que, de més a menys renda són Sant Martí, Ciutat Vella, Horta-

Guinardó, Sants Montjuïc i Sant Andreu. Per últim, el quart 

bloc conté un sol districte, Nou Barris, que no només ocupa 

la darrera posició des de fa deu anys, sinó que a més 

continua en declivi en termes de renda.  

 

Si bé en l’anàlisi per districtes es perden molts detalls perquè 

l’agregació esmorteeix les diferències que s’expliciten en el 

posterior anàlisi per barris, també s’apunten alguns trets 

rellevants. Un d’ells és la consolidació de millora del districte 

de Ciutat Vella, que continua avançant tant en termes de valor 

de l’Índex com en termes de posició relativa. Si l’any anterior 

va aconseguir pràcticament igualar a Horta-Guinardó, el 2014 

fa un nou salt i avança fins la sisena posició.   

 

Taula 2 

 
 

 

Renda Familiar Disponible per càpita 2014

Població 

resident

RFD/càpita 

(€/any) 

Districtes 2014 2014 2007 2012 2013 2014

1. Ciutat Vella 102.237 15.404 73,5 76,6 77,2 79,7

2. l'Eixample 265.303 22.406 115,8 110,6 116,4 115,9

3. Sants-Montjuïc 182.234 14.651 82,5 76,3 75,3 75,8

4. Les Corts 81.610 27.018 138,6 139,7 140,3 139,7

5. Sarrià-Sant Gervasi 146.754 35.625 178,7 177,0 186,7 184,3

6. Gràcia 120.843 20.983 104,6 103,9 105,2 108,5

7. Horta-Guinardó 167.235 15.022 86,5 80,0 77,9 77,7

8. Nou Barris 165.718 10.378 70,8 57,1 56,2 53,7

9. Sant Andreu 146.969 14.112 84,3 72,9 74,4 73,0

10. Sant Martí 234.489 16.554 87,7 79,6 80,6 85,6

Barcelona 1.613.393 19.335 100,0 100,0 100,0 100,0

Índex RFD BCN=100

Nota: en la comparació de diferents anys cal tenir presents els canvis en les fonts

d'informació estadística que s'utilitzen en l'elaboració de l'índex. Vegeu els apunts

metodològics a la introducció d'aquest document. 

SARRIÀ-SANT GERVASI I NOU 

BARRIS CONTINUEN OCUPANT LES 

POSICIONS EXTREMES EN LA 

CLASSIFICACIÓ DELS DISTRICTES 

PER NIVELL DE RENDA. 

  

EN CONJUNT, TANT EN POSICIONS 

COM EN VALORS ELS DISTRICTES 

REVELEN UNA GRAN ESTABILITAT.  
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Un altre aspecte rellevant és que l’esmentada estabilitat jeràrquica és molt acusada entre els 

districtes de més renda i en l’extrem inferior, però ho és menys en els de renda mitjana-baixa. El 

progrés de Ciutat Vella –en procés de transformació d’estructura demogràfica i avanç sòcio-

econòmic- s’observa molt bé en el següent gràfic, que presenta les diferents jerarquies per nivell de 

renda el 2007 i el 2014. En els anys intermitjos s’han produït oscil·lacions principalment en els 

quatre districtes amb rendes mitjana-baixa (els situats al voltant del 75%-80% de la mitjana), 

destacant sobretot el desplaçament a la baixa de Sant Andreu i Horta-Guinardó. Sant Martí, un 

districte també en procés de regeneració urbanística i sociodemogràfica, manté posicions després 

de l’avanç de la primera meitat de la dècada, alhora que Gràcia conserva la quarta posició i 

persisteix com a districte que més convergeix amb la mitjana. Per últim, Nou Barris continua 

tancant la classificació amb un Índex que segueix lliscant a la baixa, allunyant-se lentament del 

penúltim classificat i de la mitjana de la ciutat. 

 

Gràfic 11 
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Les Corts Les Corts 

l'Eixample l'Eixample 
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Horta-Guinardó 
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Ciutat Vella 

Sants-Montjuïc Sants-Montjuïc 

Sant Andreu 

Sant Andreu 

Nou Barris Nou Barris 

2007 2014

Posició dels Districtes segons valor de l'IRFD 
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Renda Familiar Disponible per càpita 2014

Població 

resident

Índex RFD 

BCN=100 Posició1

Tendèn-

cia2

Població 

resident

Índex RFD 

BCN=100 Posició1

Tendèn-

cia2

Barri 2014 2014 2014 2013-14 Barri 2014 2014 2014 2013-14

01. el Raval 48.471 65,9 53 38. la Teixonera 11.379 69,6 50

02. el Barri Gòtic 15.911 98,5 21 39. Sant Genís dels Agudells 6.865 80,0 39

03. la Barceloneta 15.181 84,5 32 40. Montbau 5.082 70,0 49

04. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 22.674 92,5 24 41. la Vall d'Hebron 5.422 86,9 29

05. el Fort Pienc 31.785 104,5 17 42. la Clota 529 90,1 27

06. la Sagrada Família 51.562 92,4 25 43. Horta 26.591 82,2 34

07. la Dreta de l'Eixample 43.749 165,3 7 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 25.500 64,0 54

08. l'Antiga Esquerra de l'Eixample 41.975 127,8 11 45. Porta 24.424 58,3 59

09. la Nova Esquerra de l'Eixample 57.863 109,1 15 46. el Turó de la Peira 15.471 50,6 67

10. Sant Antoni 38.369 97,8 22 47. Can Peguera 2.288 51,0 64

11. el Poble Sec 40.674 66,3 52 48. la Guineueta 15.090 56,0 62

12. la Marina del Prat Vermell 1.151 39,4 71 49. Canyelles 7.014 61,0 55

13. la Marina de Port 30.286 72,0 48 50. les Roquetes 15.668 50,8 65

14. la Font de la Guatlla 10.406 77,6 41 51. Verdun 12.239 50,8 66

15. Hostafrancs 15.919 76,8 43 52. la Prosperitat 26.171 53,7 63

16. la Bordeta 18.451 76,0 45 53. la Trinitat Nova 7.462 34,7 73

17. Sants - Badal 24.245 79,6 40 54. Torre Baró 2.682 45,6 69

18. Sants 41.102 85,8 31 55. Ciutat Meridiana 10.356 39,2 72

19. les Corts 46.205 125,4 12 56. Vallbona 1.353 39,9 70

20. la Maternitat i Sant Ramon 23.735 112,6 14 57. la Trinitat Vella 10.268 45,9 68

21. Pedralbes 11.670 251,7 1 58. Baró de Viver 2.508 60,5 56

22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 4.615 162,8 8 59. el Bon Pastor 12.758 59,6 57

23. Sarrià 24.691 195,2 3 60. Sant Andreu 56.496 76,6 44

24. les Tres Torres 16.381 217,8 2 61. la Sagrera 28.914 74,9 46

25. Sant Gervasi - la Bonanova 25.378 191,8 5 62. el Congrés i els Indians 14.076 72,7 47

26. Sant Gervasi - Galvany 46.648 192,1 4 63. Navas 21.949 83,3 33

27. el Putxet i el Farró 29.041 140,2 10 64. el Camp de l'Arpa del Clot 38.130 80,9 38

28. Vallcarca i els Penitents 15.454 101,6 20 65. el Clot 27.082 81,0 37

29. el Coll 7.307 81,6 36 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 14.814 88,6 28

30. la Salut 13.256 107,3 16 67. la Vila Olímpica del Poblenou 9.391 150,8 9

31. la Vila de Gràcia 50.680 118,1 13 68. el Poblenou 33.425 95,4 23

32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 34.146 103,7 18 69. Diagonal Mar i el Front M.del Poblenou 13.351 168,8 6

33. el Baix Guinardó 25.587 86,6 30 70. el Besòs i el Maresme 23.191 58,9 58

34. Can Baró 8.887 77,4 42 71. Provençals del Poblenou 20.184 91,7 26

35. el Guinardó 35.698 82,0 35 72. Sant Martí de Provençals 26.018 67,6 51

36. la Font d'en Fargues 9.467 102,0 19 73. la Verneda i la Pau 28.903 57,2 60

37. el Carmel 31.728 56,6 61 Barcelona 1.613.393 100,0

1 Posició de cada barri en relació amb els 73 de la ciutat ordenats per nivell de RFD de més alt a més baix.

Font: Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona. 

2 Variació del valor de l'Índex de cada barri en 2014 en relació amb l'any anterior (en verd/vermell els barris en què puja/baixa més de 4 punts). En groc els moviments 

compresos entre -4 i +4.

7. Resultats per Barris 

 

L’anàlisi dels valors de l’Índex de Renda Familiar Disponible (IRFD) per barris revela que una gran 

majoria d’aquests s’ha tornat a situar en valors pròxims als d’anys anteriors, amb suaus moviments 

a l’alça o a la baixa tant del valor dels Índexs com de la posició relativa. També hi ha alguns barris 

(pocs) amb avanços o retrocessos significatius. La visió general que dóna el Mapa 1 continua 

perfilant amb força el contrast de renda entre els barris de la zona oest (que per primer cop avança 

de forma discontínua cap al mar) i els de la nord-est, amb una gran taca groga que entre 2007 i 

2014 s’ha estès de vuit a dinou barris. 

Taula 3 
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Mesurat des de diversos enfocaments, el 2014 han tornat a créixer 

les desigualtats. En primer lloc, s’ha eixamplat la distància (rang) 

entre el valor de l’Índex del barri amb renda més alta (Pedralbes, amb 

251,7) i el de renda més baixa (la Trinitat Nova, amb 34,7). Aquest 

eixamplament és conseqüència d’un moviment simètric: Pedralbes ha 

virat a l’alça (els seus residents han vist augmentar el seu nivell de 

renda en termes relatius) i Trinitat Nova a la baixa (els residents en 

aquest barri s’han tornat a empobrir), en ambdós casos per tercer any consecutiu. En segon lloc, i 

a conseqüència de l’anterior, la ràtio o quocient entre els dos valors extrems s’ha situat en 7,3, la 

més alta des que es va iniciar aquesta sèrie. Per últim, els augments de les ràtios entre percentils 

(90/10) i de l’Índex de Gini
15

 constaten aquest avanç de la desigualtat.  

 

L’histograma de freqüències (Gràfic 12) mostra com una gran majoria de barris queda situat per 

nivell de renda per sota però a la vora de la mitjana, provocant la típica asimetria a la dreta habitual 

en les distribucions de renda. La corba de Lorenz (Gràfic 13), amb la població ordenada en 

percentils per nivell de renda, s’ha tornat a desplaçar cap a la dreta; un desplaçament indicatiu 

d’una distribució menys equitativa de la renda. 

 

Gràfic 12                                                                                 Gràfic 13 

 
 

 

Els barris dels primers  llocs del rànquing ocupen posicions consolidades (Gràfic 14). Des de 2007 

s’han produït alguns intercanvis de posicions, però restringits a pocs barris de només quatre 

districtes. Pedralbes encapçala la classificació per quart any consecutiu, després que el 2011 

rellevés les Tres Torres, el barri que havia ocupat la primera posició entre 2007 i 2010. Els 

                                                      
15

 Pels condicionants metodològics propis de l’IRFD, les mesures de desigualtat es calculen considerant que 

tots els individus d’un barri disposen de la mateixa renda mitjana, el que impossibilita la comparació d’aquests 
indicadors amb els obtinguts amb d’altres metodologies.  

 

S’ACCENTUA LA POLARITZACIÓ EN 

EIXAMPLAR-SE LA DISTÀNCIA 

ENTRE ELS BARRIS  

AMB VALORS EXTREMS. 
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moviments dins d’aquest grup són mínims, destacant l’ascens de Diagonal Mar i el Front Marítim 

del Poblenou, un dels barris més nous de Barcelona, amb una estructura demogràfica jove i una 

ubicació i un urbanisme privilegiats.  

 

Gràfic 14 

 
En canvi, els barris que ocupen posicions extremes a la zona baixa (Gràfic 15) han anat canviant 

més, amb relleus bianuals de l’extrem inferior: Baró de Viver (2007 i 2008), Can Peguera (2009 i 

2010), Ciutat Meridiana (2011 i 2012) i Trinitat Nova (2013 i 2014). El primer pertany a Sant Andreu 

i els tres últims a Nou Barris. El 2014, els quatre barris que ocupen les darreres posicions –que en 

conjunt sumen poc més de 20.000 habitants- tenen una renda inferior al 40% de la mitjana de la 

ciutat. En general, els desplaçaments dins d’aquest grup no impliquen grans moviments del valor 

dels Índexs. L’excepció és La Marina del Prat Vermell, un barri molt sensible a petits moviments de 

les variables que formen l’Índex per la seva reduïda dimensió poblacional (1.150 persones).   

 

Gràfic 15 

 

21. Pedralbes 21. Pedralbes 

24. les Tres Torres 24. les Tres Torres 

23. Sarrià 23. Sarrià 

26. S.Gervasi - Galvany 26. S.Gervasi - Galvany 

25. S.Gervasi - Bonanova 25. S.Gervasi - Bonanova 

69. Diagonal Mar-F.Mar. 

69. Diagonal Mar-F.Mar. 

07. Dreta Eixample 07. Dreta Eixample 

22. Vallvidrera-Tibidabo 

22. Vallvidrera-Tibidabo 67. Vila Olímpica Poble. 

67. Vila Olímpica Poble. 

27. el Putxet i el Farró 27. el Putxet i el Farró 

2013 2014

Els 10 barris amb IRFD més alt 

47. Can Peguera 

47. Can Peguera 

50. les Roquetes 

50. les Roquetes 

51. Verdum 

51. Verdum 

46. el Turó de la Peira 
46. el Turó de la Peira 

57. la Trinitat Vella 

57. la Trinitat Vella 

54. Torre Baró 

54. Torre Baró 

56. Vallbona 

56. Vallbona 

12. la Marina del P.Vermell 

12. la Marina del P.Vermell 55. Ciutat Meridiana 

55. Ciutat Meridiana 

53. la Trinitat Nova 53. la Trinitat Nova 

2013 2014

Els 10 barris amb IRFD més baix 
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Per contextualitzar els resultats dels Índexs dels barris amb rendes més altes i més baixes cal tenir 

molt present la població a la què afecta. Tal com es veu al Gràfic 16, on es relaciona la renda amb 

la població dels 73 barris de la ciutat, l’alta concentració de punts al segment l’inferior-esquerre 

significa que un gran nombre de barris amb rendes baixes té una dimensió demogràfica baixa.  

 

De fet, els deu barris amb renda més baixa tenen una població mitjana de gairebé 7.900 habitants, 

mentre que els deu amb més renda tenen gairebé el triple, unes 22.500 persones de mitjana. És a 

dir, hi ha molts barris que tenen rendes baixes i poca població (com la Trinitat Nova, amb 7.460 

persones; la Marina del Prat Vermell amb 1.150 persones; Vallbona, amb 1.350 persones; o Torre 

Baró, amb 2.680 persones) mentre que hi ha pocs barris amb rendes altes i més població (com les 

Tres Torres, amb 16.400 habitants, Sarrià, amb 24.700, Sant Gervasi-Galvany, amb 46.600 o Sant 

Gervasi-la Bonanova, amb 25.400). En paral·lel, els quatre barris més poblats de la ciutat (la Nova 

Esquerra de l’Eixample, Sant Andreu, la Sagrada Família i la Vila de Gràcia), que concentren més 

de 216.000 residents, se situen al voltant de la mitjana, amb valors de l’Índex que oscil·len entre el 

77% i el 118%.  

 

Gràfic 16 

 
El Gràfic 17 facilita una visió en perspectiva de l’evolució de la dispersió entre 2007 i 2014, amb els 

valors dels barris agrupats per districtes. Un per un, a tots els districtes ha crescut l’alçada de les 
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caixes, amb només una excepció, Nou Barris, on s’ha registrat la tendència inversa, cap a la 

compactació. Excepte a Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nous Barris i Sant Andreu, la dispersió 

s’ha accentuat per un salt endavant dels valors de la banda alta.  

 

Gràfic 17 

 

 

A Barcelona, que un barri tingui o no molta immigració relativa no és determinant del nivell de 

renda. Per una banda, com es veu al Gràfic 18, és cert que els barris amb més renda de la ciutat 

tenen molt poca immigració (a Pedralbes, les Tres Torres o Sarrià els immigrants no superen en 

cap cas el 15% de la població), però de l’altra, alguns dels barris amb rendes més baixes tenen 

menys (Canyelles, la Guineueta o Can Peguera, tots ells de renda molt baixa, només tenen un 7% 

o menys d’immigrants). Un percentatge similar al de la Font d’en Fargues, amb renda mitjana-alta. 

En general, els barris amb més proporció d’immigrants estan a la zona baixa de renda, excepte el 

Barri Gòtic i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, amb Índexs propers a la mitjana. A ambdós 

barris destaca la presència d’immigrants de la resta d’Europa, un tret que comparteixen amb alguns 
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dels barris de renda mitjana-alta, o molt alta, com la Vila de Gràcia, la Vila Olímpica del Poblenou i 

Diagonal mar i el Front marítim del Poblenou.  

  

Gràfic 18 
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Ciutat Vella Les Corts Horta-Guinardó Sant Andreu 
01 el Raval 19 les Corts 33 el Baix Guinardó 57 la Trinitat Vella 
02 el Barri Gòtic 20 la Maternitat i San Ramon 34 Can Baró 58 Baró de Viver 
03 la Barceloneta 21 Pedralbes 35 el Guinardó 59 el Bon Pastor 
04 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

  
36 la Font d'en Fargues 60 Sant Andreu 

  
Sarrià-Sant Gervasi 37 el Carmel 61 la Sagrera 

l'Eixample 22 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 38 la Teixonera 62 el Congrés i els Indians 
05 el Fort Pienc 23 Sarrià 39 Sant Genís dels Agudells 63 Navas 
06 la Sagrada Família 24 les Tres Torres 40 Montbau 

  07 la Dreta de L'Eixample 25 Sant Gervasi - La Bonanova 41 la Vall d'Hebron Sant Martí 
08 l'Antiga Esquerra de l'Eixample 26 Sant Gervasi - Galvany 42 la Clota 64 Camp de l'Arpa del Clot 
09 la Nova Esquerra de l'Eixample 27 el Putxet i el Farró 43 Horta 65 el Clot 
10 Sant Antoni 

    
66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 

  
Gràcia Nou Barris 67 la Vila Olímpica del Poblenou 

Sants-Montjuïc 28 Vallcarca i Penitents 44 Vilapicina i la Torre Llobeta 68 el Poblenou 
11 el Poble Sec 29 el Coll 45 Porta 69 Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 
12 la Marina del Prat Vermell 30 la Salut 46 el Turó de la Peira 70 el Besòs i el Maresme 
13 la Marina de Port 31 la Vila de Gràcia 47 Can Peguera 71 Provençals del Poblenou 
14 la Font de la Guatlla 32 el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 48 la Guineueta 72 Sant Martí de Provençals 
15 Hostafrancs 

  
49 Canyelles 73 la Verneda i la Pau 

16 la Bordeta 
  

50 les Roquetes 
  17 Sants - Badal 

  
51 Verdun 

  18 Sants 
  

52 la Prosperitat 
  

    
53 la Trinitat Nova 

  
    

54 Torre Baró 
  

    
55 Ciutat Meridiana 

  
    

56 Vallbona 
  

Renda Familiar Disponible per càpita 
Any 2012 (números índex. Base Barcelona = 100) 

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

 

Renda Familiar Disponible per càpita - Any 2012 
Barris de Barcelona 

 

 

  

 

Renda Familiar Disponible per càpita 
Any 2014 (números índex. Base Barcelona = 100) 

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

 

Distribució territorial de la Renda Familiar Disponible 
per càpita - Any 2014 

Barris de Barcelona 

Mapa 1 
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Anàlisi en detall dels barris 

 

La contrastada distribució territorial de la renda per barris encara amaga en alguns casos més 

heterogeneïtat interna que no es captura en aquesta anàlisi, amb petites àrees en què es 

concentra molta pobresa o molta riquesa. Si ens quedem en l’anàlisi per barris, tres dels quatre 

barris del districte de CIUTAT VELLA han obtingut el 2014 una puntuació superior a la de 2013, 

uns avanços que han propiciat el progrés conjunt del districte vist anteriorment. La progressió del 

Raval (cinquè barri més poblat de Barcelona, primer en proporció d’immigrants i el de menor renda 

del districte) és relativament significativa i compensa el retrocés de l’any anterior, mentre que els 

ascensos de la Barceloneta i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera són més modestos. El retrocés 

de el Gòtic no és gaire transcendent en termes quantitatius però és simbòlic perquè torna a 

travessar per poc (aquest cop a la baixa) la frontera del cent o mitjana de la ciutat, en sentit invers 

al moviment de 2013.  

 

L’avanç general del districte se sustenta en la millora gradual de totes les variables. Una de les 

més significatives és el nivell d’estudis, amb dos barris (el Barri Gotic i Sant Pere, Santa Caterina i 

la Ribera) amb un nombre relatiu de titulats superiors força superior a la mitjana. L’atur ha disminuït 

als quatre barris, alhora que els preu dels habitatges ha registrat una alça moderada.  

 

Els barris de L’EIXAMPLE, el districte més poblat de la ciutat,  presenten un rang força ampli que va 

de renda mitjana-baixa (la Sagrada Família, amb un Índex de 92,4) fins a molt alta (la Dreta de 

l’Eixample, amb 165,3), amb els quatre barris restant en les dues franges intermèdies. No s’han 

registrat moviments molt significatius de l’Índex, però destaquen la consolidació de la tendència 

(baixista) de la Sagrada Família i (alcista) del Fort Pienc i l’Antiga Esquerra de l’Eixample. La Dreta 

de l’Eixample manté el valor assolit l’any anterior, quan va registrar un salt endavant que el va 

situar per primer cop en l’estrat més alt de renda.  

 

Els sis barris de l’Eixample puntuen per sobre de la mitjana en nivell d’estudis i ocupació. En canvi, 

hi ha molta diversitat en les variables relacionades amb el turismes per habitant –en la banda alta 

en el cas de la Nova Esquerra de l’Eixample i baixa a Sant Antoni,  i amb els turismes nous potents 

–en la banda alta a la Dreta de l’Eixample i baixa a Sagrada Família-. Els preus dels habitatges 

estiren a l’alça els Índexs de la dreta de l’Eixample i l’Antiga Esquerra de l’Eixample, dos barris 

privilegiats en la seva cèntrica posició i amb un mercat immobiliari amb un gran dinamisme 

inversor.  

 

Tots els barris de SANTS MONTJUÏC tenen un nivell de renda inferior a la mitjana de la ciutat, i, amb 

la única excepció de la Marina del Prat Vermell, es troben molt concentrats entre el 66% (el Poble 

Sec) i el 86% (Sants) de la mitjana. Els desplaçaments més significatius de 2013 a 2014 

corresponen a la Bordeta (a l’alça) i a el Poble Sec i la Marina del Prat Vermell (a la baixa). En el 

cas de Poble Sec (amb la cinquena taxa d’immigració més alta de la ciutat), és el segon descens 

consecutiu, motivat pel retrocés en les variables de turismes nous potents i, sobretot, del preu dels 

habitatges. La Marina del Prat Vermell cau significativament en relació amb l’any anterior no només 

perquè puntua baix en totes les variables –sobretot en nivell d’estudis, atur i preu dels habitatges-, 

sinó perquè a sobre retrocedeix en relació amb la mitjana. En part, es veu penalitzat perquè com 
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que té una dimensió geogràfica tan petita –hi viuen 1.150 persones- moviments petits en les 

variables tenen un impacte significatiu en les taxes.   

 

Els tres barris de LES CORTS se situen per sobre de la mitjana de la ciutat, amb posicions molt 

estables en relació amb un any enrere. Dos d’ells, les Corts, i la Maternitat i Sant Ramon, es 

mantenen relativament a la vora d’aquesta, mentre que el tercer, Pedralbes, s’escapa per la banda 

alta, no només perquè assoleix per quart any consecutiu el màxim de la ciutat, sinó perquè el valor 

de l’Índex (251,7) marca un màxim històric des de l’inici d’aquesta sèrie. Els residents d’aquest 

barri disposen d’una renda que multiplica per 2,5 vegades la d’un resident mitjà de la ciutat.   

 

La solidesa de les posicions d’aquests tres barris rau en que tots tres puntuen alt en totes les 

variables considerades: de mitjana, els residents tenen una elevada titulació acadèmica, pateixen 

poc atur, disposen d’altes taxes de propietat de turismes (preferiblement d’alta gamma), i viuen en 

habitatges de preu elevat. Pedralbes, a més, marca els màxims de tres variables, les dues 

relacionades amb la tinença de vehicles més la de preus dels habitatges. El barri de la Maternitat i 

Sant Ramon és l’únic del districte on l’Índex retrocedeix, i ho fa per la menor propensió relativa a 

adquirir cotxes nous potents i pel suau descens relatiu dels preus dels habitatges.   

 

També els barris de SARRIÀ-SANT GERVASI se situen en la seva totalitat per sobre de la mitjana. 

Com es veu al Mapa 1, formen una gran taca blava que, juntament amb Pedralbes, identifica el  

territori de més renda de la ciutat, i ho fa de forma compacta en el territori i constant en el temps 

(any a any). El rang de l’Índex dels sis barris del districte va de 140,2 de el Putxet i el Farró a 217,8 

de les Tres Torres, el que impulsa a quatre dels sis barris entre les cinc primeres posicions de la 

ciutat, i els dos restants, entre les deu primeres.   

 

El nivell d’instrucció de la població d’aquesta barris és molt alt: a cinc dels sis barris la meitat dels 

adults té titulació universitària. Alhora, la ràtio d’aturats sobre la població en edat de treballar és la 

més baixa de la ciutat, amb un barri, Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes que marca mínims amb 

una ràtio inferior a la meitat de la mitjana de la ciutat. Però, a més, l’evolució de l’atur en aquests 

barris ha estat més favorable que al conjunt de la ciutat. Les variables relacionades amb la tinença 

de turismes i amb l’adquisició de cotxes de gamma alta també es troben entre les més altes de la 

ciutat. Pel que fa al preu dels habitatges, els sis barris s’allunyen força de la mitjana de la ciutat, 

però alguns a més, doblen (Sant Gervasi o Sarrià) i/o gairebé tripliquen (les Tres Torres) aquesta 

mitjana. 

 

Els cinc barris de GRÀCIA continuen obtenint Índexs propers a la mitjana, però enguany s’ha 

trencat la tradicional compactació o homogeneïtat en allunyar-se per la banda alta el barri amb més 

renda (la Vila de Gràcia, que passa de tenir un Índex de 109,5 a 118,1), i per la baixa el barri de 

menys renda (el Coll, l’únic situat per sota de la mitjana de la ciutat i el que té menys població del 

districte, que retrocedeix en passar de 83,1 a 81,6). Entremig, Vallcarca i els Penitents, i la Salut 

(que retrocedeixen una mica), i el Camp d’en Grassot i la Gràcia nova, que torna a créixer per 

tercer any consecutiu.   

 

Amb l’excepció del Coll, el nivell acadèmic de la població és alt, amb prop del 40% de la població 

adulta amb titulació universitària. Les ràtios d’aturats estan en tots els casos per sota de la mitjana 

de la ciutat, mentre que el comportament de les variables relacionades amb turismes i preus 
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residencial han estat força estables. La Vila de Gràcia, el barri més poblat del districte i el de més 

renda, és alhora el que té una taxa d’immigració més alta –amb protagonisme d’immigrants 

procedents de la resta d’Europa-; una circumstància que contribueix a empènyer a l’alça el preu 

dels habitatges. 

 

El tret més rellevant dels barris d’HORTA-GUINARDÓ és la gran estabilitat dins de l’heterogeneïtat. 

Els onze barris en què es divideix tenen com a punt més baix el Carmel (amb un Índex de 56,6 i 

renda molt baixa) i més alt la Font d’en Fargues (102,0, amb renda mitjana-alta). Els nou barris 

restants s’ubiquen dins de les dues franges mitjanes. A diferència del que ha passat a d’altres 

districtes, en aquest cas els extrems han convergit. L’extrem superior ha virat lleument a la baixa, 

bàsicament pel descens de la propensió a adquirir turismes nous cars i pel descens relatiu del preu 

dels habitatges. Una variable que ha impulsat per segon any consecutiu l’alça de la Clota, un barri 

que des de la seva minúscula dimensió demogràfica –és el menys poblat de la ciutat, amb 530 

habitants- avança de forma sòlida, amb millores relatives de totes les variables.  

 

L’extrem inferior, el Carmel, ha rebotat lleugerament després d’assolir el seu mínim històric el 2013. 

Continua sent un dels barris amb un nivell d’instrucció de la població més baix, amb una taxa d’atur 

més alta, i amb una taxa de turismes per habitant baixa, però amb una clara tendència de millora 

de cadascuna d’aquestes variables, convergint lentament cap a la mitjana de la ciutat. El preu dels 

habitatges segueix jugant a la baixa, en estar gairebé un 60% per sota de la mitjana i mantenir una 

evolució descendent. Sant Genís dels Agudells i Can Baró han rectificat els descensos d’anys 

anteriors, amb lleugeres millores en les variables de formació acadèmica, ocupació i preus dels 

habitatges.  

 

Tal com es mostra al Gràfic 15, vuit dels deu barris de menys renda de la ciutat pertanyen a NOU 

BARRIS. També, com s’ha vist al Mapa 1, dotze dels seus tretze barris estan en la franja de renda 

molt baixa. Les dades de 2014 assenten la situació de pobresa relativa dels residents al districte, 

accentuada en els darrers anys. El 2014, l’Índex ha retrocedit a nou dels tretze barris, en general 

amb descensos lleus entre els que cal incloure el simbòlic retrocés del barri amb menys renda de la 

ciutat, la Trinitat Nova, que ha passat de 38,5 a 34,7. També és significativa la caiguda de 

Vilapicina i la Torre Llobeta, el barri amb més renda del districte, acumulant sis anys seguits 

descensos.  

 

L’aliança entre una formació acadèmica insuficient i una situació laboral desfavorable s’uneix a les 

baixes taxes de tinença de turismes i a uns preus d’habitatge baixos (i caient) per acabar generant 

els Índexs més petits de la ciutat. Cap variable resisteix la comparació no ja amb els Índexs alts de 

Pedralbes o les Tres Torres, sinó tampoc amb les mitjanes de la ciutat: el nivell d’estudis és 

gairebé el més baix de la ciutat (Ciutat Meridiana, Can Peguera, la Trinitat Nova o Torre Baró tenen 

taxes de titulats entre quatre i cinc vegades inferiors a la mitjana de la ciutat); la ràtio d’aturats és la 

més alta (a Ciutat Meridiana, la Trinitat Nova i Vallbona pràcticament dobla la mitjana de la ciutat), 

i, tot i haver-se reduït seguint la tònica general, a onze dels tretze barris ho ha fet a menor ritme 

que al conjunt de la ciutat. Pel que fa al mercat immobiliari -molt particular per la forta presència en 

alguns d’aquests barris d’enormes promocions públiques de propietat o lloguer, de cases barates o 

d’autoconstrucció-, no afavoreix una dinàmica de mercat expansiva: el nivell de preus oscil·la entre 

un terç i la meitat de la mitjana de la ciutat, i en general, el 2014 han registrat més retrocessos que 

ascensos.  
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Els barris de SANT ANDREU també es troben per sota de la mitjana de la ciutat, i, com en el cas 

anterior, també són majoria els que han obtingut Índexs inferiors als de 2013. Les excepcions 

corresponen a la Sagrera –que es queda pràcticament igual-, i Navas, que avança i salta de franja 

per a situar-se en l’estrat de renda mitjana-baixa (com una prolongació dels dos barris de Sant 

Martí als que envolta), gràcies sobretot a la millora dels indicadors relacionats amb l’atur, els 

turismes nous de gamma alta i els preus dels habitatges. També salta d’estrat Sant Andreu, el 

segon barri més poblat de Barcelona, però en aquest cas a la baixa, passant per poc de renda 

mitjana-baixa a baixa. En aquest cas, hi ha jugat en contra el nivell acadèmic de la població, 

l’escassa propensió a adquirir vehicles d’alta gamma i uns preus residencials a la baixa.  

 

Aquest districte també ha vist augmentar les diferències internes: el barri amb valor més alt (Navas) 

ha millorat, passant de 75,5 a 83,3, mentre que el barri amb menys renda (la Trinitat Vella, el sisè 

amb més immigració de la ciutat) ha empitjorat, passat de 53,5 a 45,9. Els tres barris que fan 

frontera amb el Besòs (la Trinitat Vella, Baró de Viver i el Bon Pastor) continuen tenint els Índexs 

més baixos del districte, i, a diferència del que va passar l’any passat, retrocedeixen. Sobretot, 

destaquen els descensos del Bon Pastor i del Baró de Viver, dos barris que el 2007 estaven situats 

a la cua de la ciutat i en els que les millores urbanístiques han donat pas a una població rejovenida 

que en els darrers anys havia marcat una tendència de millora però que encara puntua baix en 

formació i ocupació.  

 

Si ja tradicionalment els barris de SANT MARTÍ eren els més heterogenis dins d’un districte, el 2014 

encara s’ha accentuat més aquesta tendència. La distància entre el barri amb renda més baixa (la 

Verneda i la Pau, amb 57,2) i el de renda més alta (que ja no és la Vila Olímpica del Poblenou, sinó 

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, amb 168,8) s’ha tornat a eixamplar per quart any 

consecutiu. L’heterogeneïtat del districte es fa palès en constatar que dels sis estrats de renda, n’hi 

ha cinc de representats (només falta la mitjana-alta), un més que l’any passat. I, això passa –i és 

una novetat-, perquè per primer cop apareix un barri de renda molt alta fora dels districtes de 

Sarrià-Sant Gervasi, les Corts i l’Eixample: Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou.   

  

Els contrastos de renda dins d’aquest districte són observables a nivell urbanístic i 

sociodemogràfic: només cal pensar en les diferències de nivell formatiu entre els residents a la Vila 

Olímpica del Poblenou (amb la taxa de titulats més alta de la ciutat) i el Besòs i el Maresme (amb 

una tercera part de la mitjana de la ciutat); o en propensió a l’adquisició de turismes nous cars (la 

de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou és més de deu vegades la de el Clot); o en el preu 

dels habitatges (els de Diagonal Mar gairebé quintupliquen els de la Verneda i la Pau).  

 

 

 

 


