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1. Introducció

En aquest treball es presenta la informació estadística feta pública al setembre de 2019 per l’Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la distribució de la renda de les llars, que aquesta institució ha publicat en un treball que ha 
anomenat “Atlas de la Distribución de Renta de los Hogares, (ADRH)”1.  

Fins ara, la informació relativa a la renda de les persones s’obtenia a partir de fonts estadístiques directes o indirectes. En el primer grup, s’inclouen la “Encuesta de Condiciones de Vida” (ECV, elaborada per mostreig de 16.000 llars que 
permet una desagregació territorial d’àmbit autonòmic), altres projectes com els “Indicadores Urbanos” (que elabora el mateix INE en col·laboració amb l’Agència Tributària i que ofereix informació a nivell municipal per aquelles ciutats 
amb una població superior als 50.000 habitants, i a nivell de barri per aquelles amb una població superior als 250.000 habitants) o la publicació que la pròpia Agència Tributària va fer al febrer de 2019 amb les dades de renda provinents 
de la “Estadística de Declarantes del Impuesto sobre la Renta de les Persones Físicas”, pels anys 2013 a 2016 a nivell municipal i de codis postals. El segon grup inclou totes aquelles estadístiques que intenten aproximar-se a l’anàlisi de 
la disponibilitat de renda o nivell socioeconòmic de la població a partir de dades censals, construint indicadors ad-hoc per a les unitats censals. 

En aquesta ocasió l’INE ha treballat conjuntament amb l’Agència Tributària per oferir dades de renda al nivell territorial més desagregat possible, és a dir, les seccions censals, a partir del creuament de les dades de totes dues institucions: 
un fitxer de llars i dels individus que les composen i dades agregades de renda, que permeten atribuir les rendes de cada perceptor al lloc on resideix. Aquest projecte s’emmarca dins del que l’INE anomena “Estadísticas Experimentales” 
i s’ha recollit al mencionat projecte ADRH.  

Aquesta estadística conté informació per a tota la població resident en habitatges familiars (s’exclouen, de moment, els col·lectius) a data 1 de gener de l‘any següent al període de referència de las dades de renda, per a tot el territori 
espanyol (excepte, ara per ara, de les persones que viuen a aquelles comunitats autònomes amb hisenda pròpia). Les dades que s’han publicat són les dels anys 2015 i 2016 i inclouen (majoritàriament per secció censal però, també, per 
altres unitats administratives que ofereixen un menor detall territorial, com ho són els districtes censals i els municipis) indicadors de renda mitjana per persona i llar, fonts d’ingrés, renda mitjana i distribució de renda per unitat de 
consum (per sexe, grans grups d’edat i nacionalitat) i, també, indicadors demogràfics per secció censal (edat mitjana de la població, percentatge de població menor de 18 anys, percentatge de població major de 65 anys, grandària mitjana 
de la llar i percentatge de llars unipersonals). L’INE vol continuar publicant aquesta informació pels exercicis de renda dels anys 2017, 2018 i 2019. A partir de l’any 2022 aquesta informació deixarà de ser considerada estadística 
experimental i s’integrarà a les dades dels Censos de Població i Habitatges que proporcionaran aquestes dades com una part de les variables de context. 

Aquest informe mostra alguns dels indicadors esmentats, aquells que estan disponibles per secció censal i són d’interès pels 36 municipis que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB): renda mitjana per persona i renda 
mitjana per llar pels anys 2015 i 2016; distribució de la renda per font d’ingrés 2016; índex de renda per llar 2016. L’objectiu d’aquesta primera aproximació a aquesta nova estadística és posar a l’abast de tothom la informació disponible 
que permeti conèixer quina és la situació econòmica de la població metropolitana, localitzant-la amb la màxima precisió i mostrant les desigualtats de renda que existeixen al territori de l’AMB.  

1 INE (2019). Atlas de distribución de la renta de los hogares (ADRH). 
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2. Renda mitjana per persona i llar, 2015 i 2016

En primer lloc, es mostren els mapes de renda mitjana per persona pels anys 2015 i 2016 per seccions censals. Per classificar aquesta informació s’han elaborat un total de deu intervals de 2.500 € (que comencen al de “menys de 5.000 
€” i arriben fins al de “més de 25.000 €”) per poder representar de manera detallada la situació de la població respecte de la seva renda, observar quines unitats censals es troben per sota i per sobre de la mitjana del conjunt del territori 
metropolità i posar de manifest les diferències que existeixen entre el primer i l’últim interval, situat aquest darrer cinc vegades per damunt de l’inicial.  

A l’any 2015 a l’AMB, la mitjana de renda per persona era de 13.329 €. Les unitats censals que es trobaven per sota d’aquest llindar eren 1.221 i incloïen una població resident en habitatges familiars de 1.780.107 habitants, mentre que 
les que es trobaven per sobre d’aquesta mitjana eren 916 seccions censals amb un població de 1.401.657 habitants.  

A l’any 2016, la mitjana de renda per persona va pujar fins a 13.685 €. El nombre de seccions censals per sota aquest valor era de 1.235 i la població que hi residia era de 1.803.944 habitants. Per sobre de la mitjana hi havia 902 seccions 
amb una població de 1.380.373 habitants. 

Quant a la seva distribució territorial, si s’observen les figures 1 i 2, es pot apreciar les diferències de renda mitjana per persona que existeixen a l’AMB. En tons vermells es representen les unitats per sota de la mitjana i en tons verdosos 
les que estan per sobre. En general, tant les zones en vermell com les zones en verd, se situen tots dos anys a les mateixes localitzacions. Els punts amb les rendes més baixes es troben a unes poques seccions als municipis de el Prat de 
Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Badalona. Les zones vermelles més intenses s’identifiquen a algunes seccions dels municipis de l’eix de la carretera C-245 i al delta i a l’eix del riu Llobregat. També a Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de 
Llobregat, el centre històric de Barcelona, el barris al nord d’aquesta ciutat i al llarg de l’eix del riu Besòs. Les rendes més altes es troben a zones de Castelldefels, Gavà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, la part alta de Barcelona 
seguint l’eix de l’Avinguda Diagonal, l’eix del Passeig de Gràcia i la Vila olímpica, a l’altra banda de Collserola en moltes zones de Sant Cugat del Vallès i Bellaterra i al Maresme a Tiana. 

En segon lloc, es presenten els mapes de renda mitjana per llar dels anys 2015 i 2016 (figures 3 i 4). Les dades d’aquests mapes s’han classificat en dotze intervals de 4.000 €, que van des de “menys de 20.000 €” a “més de 60.000 €”, és 
a dir, una diferència de 3 vegades entre aquests extrems .   

A l’any 2015 a l’AMB, la mitjana de renda per llar era de 34.249 €. Les unitats censals que es trobaven per sota d’aquest llindar eren 1.333 i incloïen una població resident en habitatges familiars de 1.931.001 habitants, mentre que les 
que es trobaven per sobre d’aquesta mitjana eren 804 seccions censals amb un població de 1.250.763 habitants.  

A l’any 2016, la mitjana de renda per persona va pujar fins a 35.163 €. El nombre de seccions censals per sota aquest valor era de 1.322 i la població que hi residia era de 1.908.629 habitants. Per sobre de la mitjana hi havia 815 seccions 
amb una població de 1.275.688 habitants. 

Tot i que la distribució territorial de les rendes per llar és semblant, a grans trets, a la de les rendes per persona, s’hi detecten algunes variacions. Per una banda, el nombre de seccions censals al grup més baix és una mica més gran. A 
l’any 2015 apareixen seccions a el Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, als barris de la Barceloneta, el Besòs-Maresme, Roquetes, Trinitat Nova i Ciutat Meridiana a Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Badalona, 
Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac. Algunes d’aquestes desapareixen al 2016, concretament, les de Cornellà de Llobregat, la Barceloneta i Roquetes. Tanmateix, n’apareixen a el Raval i canvien algunes de Badalona i Santa 
Coloma de Gramenet. Per una altra, tant les zones en tons vermells i com verds se situen a les mateixes localitzacions tot i que s’estenen més pel territori i tenen tons més intensos.  
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3. Distribució de la renda per font d’ingrés, 2016

Una de les aportacions més significatives de les dades de renda que ha fet públiques l’INE amb el treball de l’ADRH, és el que fa referència a la font dels ingressos. Aquesta dada el que explica és l’origen de les rendes a cada secció censal, 
expressada com el percentatge respecte del total de la renda de cada secció segons cinc categories: salaris, pensions, prestacions per desocupació, altres prestacions i altres ingressos. En el tractament de les dades per aquest informe, 
s’han agrupat en quatre categories:  

- Salaris, que inclouen les retribucions salarials
- Pensions, que inclouen les pensions de jubilació
- Altres ingressos, que contemplen les rendes del capital mobiliari, les rendes per arrendament d’immobles i els rendiments per activitats econòmiques
- Prestacions, on consten les prestacions o subsidis per atur, les prestacions per discapacitat, les de dependència, les familiars, les beques, altres prestacions, les deduccions familiars, etc.

El primer element que cal destacar és que la principal font d’ingressos de les rendes de la població de l’AMB prové dels salaris, amb una mitjana al conjunt de l’àrea del 62%. De les 2.137 seccions censals, només en 71 el percentatge 
d’ingressos provinents dels salaris es inferior al 50 %. La distribució territorial d’aquesta variable, que es mostra a la figura 5, indica que els percentatges són elevats al conjunt del territori i s’estenen per tot arreu. Cal destacar que les 
zones on el percentatge de rendes provinents dels salaris és significativament més baix són a algunes àrees de Castelldefels, Sant Vicenç dels Horts, Cervelló, Esplugues de Llobregat, alguns punts de Cornella de Llobregat i l’Hospitalet de 
Llobregat, l’entorn del Passeig de Gràcia i a la zona alta de Barcelona, algunes zones de Sant Cugat del Vallès, de Cerdanyola del Vallès, de Barberà del Vallès i punts de Badalona. 

Les pensions són la segona font d’ingrés de les rendes de la població de l’AMB, amb una mitjana per l’àrea del 21% (figura 6). És a la franja central que discorre paral·lela a la línia de costa des de Gavà fins a Badalona i l’eix del riu Besòs 
on els percentatges d’aquesta font d’ingrés són més alts. Les zones on el percentatge és més baix coincideix amb les zones amb les rendes per persona i llar més altes. 

Quant als altres ingressos (figura 7), aquests són la tercera font de renda a l’àmbit metropolità amb un 11%. En relació a aquesta font, s’aprecia clarament l’existència de zones concretes on la proporció és molt superior a la mitjana. 
Contràriament al que succeeix amb els percentatges més baixos de les pensions, que se situen en zones d’altes rendes, en aquest cas s’hi situen els percentatges més elevats d’aquesta font d’ingrés. 

Finalment,  els ingressos per prestacions (figura 8) són la darrera font d’ingrés considerada amb un 6% de mitjana. Tot i que els percentatges són relativament baixos arreu del territori destaca la seva presència més intensa en les zones 
de rendes més baixes, mentre que el seu pes es irrellevant a les zones amb rendes més altes. 

Si s’observen tots els mapes conjuntament, es pot percebre que les zones on els percentatges de salaris són més baixos es corresponen amb les zones on la presència d’ingressos provinents de pensions i altres ingressos són més alts. Per 
altra banda, les zones que destaquen per tenir més elevada la font d’ingressos de les prestacions (tot i que el percentatge d’aquesta font és baix) també tenen un percentatge d’ingressos de pensions alt. Una qüestió que cal destacar és 
que el mapa dels altres ingressos és l’invers dels altres tres: allà on les rendes per altres ingressos són altes, les de salaris, pensions i prestacions són baixes. 

Si aquests mapes es comparem amb els de renda mitjana per persona i llar, es pot apreciar que el d’altres ingressos és correspon amb les àrees de rendes més elevades i el de pensions i prestacions (però, especialment aquest darrer) 
amb el de les rendes més baixes. 

És important destacar que en l’actual context econòmic, les rendes del treball (salaris) es troben en una situació de debilitat com a conseqüència de factors com l’alta temporalitat, els salaris baixos, els treballs en sectors de baix valor, 
etc. Això suposa per a la població que depèn majoritàriament d’aquesta font d’ingressos, una inseguretat respecte d’aquella població que té rendes provinents del capital (mobiliari, immobiliari i rendiments per activitats econòmiques), 
que, tot i que es poden perdre, tenen un factor de seguretat més alt. A més, aquest tipus de rendes són susceptibles de ser transmeses a les generacions futures, cosa que situa a la població d’aquest grup (ara i en el futur) en una posició 
d’avantatge respecte de la resta de la població. 
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4. Renda per llar, 2016. Índex segons mediana de l’AMB

A l’informe ADRH de l’INE, s’estableix que les seccions censals situades per sota del 60% de la mediana2 espanyola per unitat de consum de les llars podrien trobar-se en situació de risc de pobresa. Al no disposar de les dades sobre unitats 
de consum per secció censal i voler contextualitzar les dades respecte del territori metropolità i no del conjunt estatal, s’ha creat aquest índex a partir de les rendes de les llars de l’any 2016 per tal de poder identificar les seccions censals 
més vulnerables. 

L’índex i el mapa que el representa (figura 9) mostren de forma sintètica les dades de renda per llar per secció censal que s’han exposat al segon apartat d’aquest informe. Per elaborar aquest índex s’ha pres com a referència amb valor 
100 la mediana de renda per llar de l’AMB de l’any 2016 (32.752 €) i s’han classificat la totalitat de les rendes en funció d’aquest valor. A la classificació s’han establert 9 classes (entre “menys de 60” i “més de 200”, és a dir, una diferència 
de 3,3 vegades entre aquests dos grups), agrupades de vint en vint, amb l’objectiu de representar amb detall la desigualtat de renda que es detecta al territori metropolità i que les zones de l’AMB amb diferents rendes siguin fàcilment 
identificables, especialment aquelles que es troben als extrems de la classificació. Com es pot advertir, el nombre de classes que s’han establert per sobre de la mediana és més gran que les que estan per sota, perquè dins d’aquest grup 
el rang de valors és molt gran, ja que les rendes més altes estan molt per sobre del valor central.  

Al mapa, en color vermell es mostren les seccions que estan per sota del valor de la mediana i en verd les que estan per sobre. D’entre les primeres destaquen aquelles seccions que es troben al grup més baix, el de menys de 60, que es 
correspondrien amb les d’ingressos més baixos, i que es podrien assimilar a les que l’INE es refereix com a susceptibles de trobar-se en situació de risc de pobresa. Quant a les segones, el grup que destaca és el de les rendes superiors a 
200. Des de la perspectiva territorial, es pot advertir que tant les unes com les altres se situen a localitzacions ja conegudes per acollir aquestes situacions de desigualtat de renda i d’altres de relacionades amb aquesta qüestió (taxa
d’atur, tipus d’ocupació, nivell d’instrucció, font d’ingressos, etc.).

2 La mediana és el punt central d’un rang de valors, per tant, hi ha el mateix nombre de valors per sota i per sobre de la mediana. En aquest cas, la mediana deixa el mateix nombre de seccions censals per sota i per sobre seu. 
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