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La renda per habitant al Vallès Oriental va ser de  17.900 euros l’any 2019, xifra que
suposa un creixement del 4,06 % respecte l’any anterior,tal i com es desprèn de les
últimes dades de la Renda familiar disponible bruta comarcal i municipal publicades per

l’Institut d'Estadística de Catalunya. Respecte fa cinc anys, la renda per habitant s’ha
incrementat a la comarca en un 7,8%, fet que representa 1.300 euros bruts més per

habitant. En termes globals la comarca es situa lleugerament per sota del conjunt de
Catalunya

 
A Catalunya, la renda familiar disponible bruta per habitant va ser de 18.200 euros l’any 2019,

xifra que suposa un augment del 4,2% respecte de l'any anterior, i és el creixement més
elevat des del 2014. Totes les comarques van incrementar la renda per habitant,

encapçalades per Aran (7,5%) i el Gironès (7,1%), amb un creixement especial entre les
comarques metropolitanes.

 
 El Vallès Oriental, amb el 4% de creixement mostra una evolució similar a altres

comarques veïnes de l'àmbit metropolità, tot i que en termes de renda per habitant no
és de les que registra millors xifres; així, es situa  per darrera del Barcelonès (que es
manté com la comarca catalana amb la renda per habitant més elevada, amb 20.400

euros l’any 2019, i supera en un 12,2% la mitjana catalana), seguida del Baix Llobregat
(18.900 euros), el Garraf (18.600 euros), el Vallès Occidental (18.500 euros) i el Maresme

(18.400 euros). Només l'Alt Penedès amb una renda per habitant de 16.300 euros, es
situa per sota de la nostra comarca.

 
 L'operació estadística Renda familiar disponible bruta és la macromagnitud que mesura

els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a
l'estalvi. Aquesta renda depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la

retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent
brut d'explotació, és a dir, sous), però també està influïda per l'activitat de l'Administració

pública mitjançant els impostos i les prestacions socials (subsidi d'atur, etc). Es calcula com a
saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de

recursos i usos .
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Context català

La renda per habitant augmenta a totes les comarques l’any 2019 i els principals
components de la renda han crescut en relació amb l’any anterior. Pel que fa als ingressos,
la remuneració d’assalariats va créixer un 5,3%, l’excedent brut d’explotació un 4,4% i les
prestacions socials un 6,6%. Pel que fa als usos, les cotitzacions socials s’han incrementat un
7,7% i els impostos un 4,2%. 

La remuneració d’assalariats representa el 58,8% dels principals recursos de les famílies a
Catalunya, i és la principal font d’ingressos en totes les comarques l’any 2019, tot i que hi ha
diferències en el territori. El Gironès i el Baix Llobregat són les comarques amb una
proporció més alta de rendes salarials, amb un 62,2% i un 61,6%, respectivament. A l’altre
extrem,  aquesta proporció no arriba al 50% en 5 comarques: el Pallars Sobirà (49,9%), el
Pallars Jussà (el 49,3%), el Berguedà (48,6%), el Priorat (48,5%), i la Terra Alta (42,7%).

Mapa 1. Renda Familiar Disponible Bruta. Comarques i Aran. 2019
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 El Vallès Oriental amb un creixement del  (4,06%)
formaria part d'un segon grup de comarques pel

que fa al nivell de renda, per darrera de les
comarques metropolitanes que, amb el Barcelonès

al capdavant, lideren el creixement en termes de
RFDB.  

 
A l’extrem oposat, les comarques amb la renda per

habitant més baixa serien el Baix Ebre, les
Garrigues, la Noguera i el Montsià, totes amb un

valor un 20% inferior al valor del conjunt de
Catalunya.

 
En termes de renda podem veure com es constata

la polarització  pel que fa al diferent ritme de
creixement de les comarques catalanes
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El Vallès Oriental: 

La renda per habitant al Vallès Oriental va ser de 17.900 euros l’any 2019, xifra que suposa un
creixement del 4.06 % en relació amb l’any anterior. Respecte fa cinc anys, la renda per habitant
s’ha incrementat a la comarca en un 7,8%, el que representa 1.300 euros bruts més per habitant i
si mirem més endarrere, veiem que la renda de 2019 es situa un 8% per sobre de la que es
registrava l'any 2010.

Per components, la remuneració d’assalariats és la principal font d’ingressos en totes les
comarques tot i que hi ha diferències en el territori.  L’any 2019 els salaris van representar el
60% dels recursos de les famílies del Vallès Oriental, percentatge superior a la mitjana
catalana (58,8%). Els ingressos derivats de les rendes empresarials i professionals van
representar al Vallès Oriental el 21%, proporció lleugerament per sota de la mitjana
catalana (21,4%). Finalment, els ingressos provinents de les prestacions socials suposen el
18,5% dels principals recursos. El pes d’aquest component a la comarca també està per sota
de la xifra del conjunt de Catalunya (19,8%). 

Taula 1. Renda familiar disponible bruta (RFDB).  Per principals recursos (%). Àmbit
metropolità i Catalunya

Taula 2. Renda familiar disponible bruta (RFDB). Per principals recursos (%). Vallès Oriental 
 i Catalunya
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L'evolució municipal...
Si analitzem les dades de renda a nivell territorial, tot i que  només disposem de les dades pels
municipis  amb més de 1.000 habitants, veurem que al Vallès Oriental  només hi havia  6
municipis amb una renda per habitant igual o inferior a la mitjana catalana (Taula 3). Canovelles,
amb 14500€, és el municipi amb una menor renda per habitant, seguit de Figaró-
Montmany que té una renda per habitant de 15.400 € i La Llagosta amb una xifra també de
les més baixes, situada en 15.700€ per habitant. Les Franqueses del Vallès amb 16.300 € per
habitants i   els municipis de Montornès del Vallès i Sant Celoni  amb una renda de 16.600€
per habitant completen aquest primer grup de municipis amb la renda més baixa. Val a dir
però que tots aquestes municipis han registrat un creixement a l'alça respecte als nivells de
renda que registraven l'any passat, especialment Canovelles, que ha registrat una variació
positiva de més del 4%. La Llagosta, Montornès del Vallès i Sant Celoni també registren un
increment similar respecte al 2018.

A l'altra cantó de la balança, trobem els municpis amb uns nivells de renda més elevat.
Aquest grup està encapçalat pel municipi de Vallromanes, que amb 25.300 euros, és el
municipi amb la renda per habitant més alta, un 52% per sobre de la mitjana de Catalunya.
A continuació, se situarien L'Ametlla del Vallès (25.100€) i Vilanova del Vallès (22.900€).
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Aquestes dades posen en relleu les disparitats

socioeconòmiques dins de la mateixa comarca, tenint en
compte que la renda per habitant de Vallromanes gairebé

duplica la de Canovelles. 
 

 Respecte l’any anterior, tots els municipis de la comarca
van registrar una variació anual positiva de renda per

habitant i de fet els municipis que més creixen coincideixen
amb els que presenten uns nivells de renda més alta: l'

Ametlla del Vallès, Vallromanes i Vilanova del Vallès
registren un creixement respecte al 2018 superior al 10% (i

fins i tot el 12% en el cas de Vilanova del Vallès);
 

En canvi, els municipis que rgistren un creixement menor
són els de les Franqueses del Vallès,  Martorelles o Sant

Antoni de Vilamajor, amb increments que amb prou feines
arriben al 2%. Les diferències entre municipis també es
constaten respecte als diferents ritmes de creixement.

Respecte al 2015, tots els municipis en general registren
una evolució favorable.

Mapa 1. 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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Taula 3. Renda familiar disponible bruta (RFDB).  Municipis del Vallès Oriental




