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Indicador 7.4. 
Distribució de la renda

Distribució de la població per l’índex de la renda familiar disponible

La renda familiar disponible (RFD) mesura els ingressos de què disposen les llars d’un territori per desti-
nar-los al consum o a l’estalvi. En l’estimació de la renda familiar disponible es consideren tant els ingres-
sos provinents de la retribució per aportació a l’activitat productiva (remuneració d’assalariats i excedent 
brut d’explotació) com les prestacions socials. 
L’índex de la renda familiar disponible (I-RFD) estableix el valor 100 per la mitjana de la renda familiar dis-
ponible a Barcelona, que per a l’any 2014 té un valor estimat de 19.335 €. En l’anàlisi de la distribució de 
la població es defineixen sis trams de l’índex: molt baix (0-63), baix (63-79), mitjà-baix (79-100), mitjà-alt 
(100-126), alt (126-159) i molt alt (159-300). L’indicador considera la proporció de població de Barcelona en 
tres trams de l’índex de la renda familiar disponible: baix (0-79), mitjà (79-126) i alt (126-300).

Fórmula: 
∑ població en cada tram de l’I-RFD / població total 

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual

Font: 
Barcelona Economia, Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona

Valors de referència:
Altres:
Valor Unió Europea. EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions). 

Rellevància internacional:
Indicador Eurostat de desenvolupament sostenible.

Resultat: 
Distribució de la població segons 
trams de l’índex de la renda familiar 
disponible: 36,6% baix, 46,8% mitjà 
i 16,6% alt

http://barcelonaeconomia.bcn.cat
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Resultat

La renda familiar disponible (RFD) mitjana a 
Barcelona és de 19.335 €, valor equivalent a 100 
pel que fa l’índex de la RFD (I-RFD). Pel que fa 
als districtes, l’I-RFD de Sarrià - Sant Gervasi 
és el que té una renda familiar disponible de mi-
tjana més alta, amb un valor de 184,3. La renda 
familiar disponible mitjana de Nou Barris és la 
més baixa, amb un valor de l’Index de RFD de 
53,7 (Figura 1 i Figura 2).

En el conjunt de la ciutat, el 16,6% de la po-
blació té una renda familiar disponible en els 
trams alts (amb un I-RFD superior al 126), el 
46,8% en els trams mitjans (amb un I-RFD entre 
79 i 126) i el 36,6% en els trams baixos (amb un 
I-RFD menor al 79) (Figura 3).
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Figura 1. Índex de renda familiar disponible dels districtes, 2014.

Variació interanual

La proporció de població amb un I-RFD 
baix (inferior a 79) ha disminuït (-12,44%) pas-
sant del 41,8% al 36,6% de la població. La 
població en els trams mitjans de l’I-RFD ha 
augmentat (+5,56%), passant del 44,3% al 
46,8% de la població. D’igual manera, també 
ha augmentat la proporció de població amb 
un I-RFD alta (+19,81%) passant del 13,9% de 
la població al 16,6% (Figura 4).
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Figura 2. Índex de renda familiar disponible per barris, 2014.

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)

Figura 3. Distribució de la població per trams de l’índex de RFD, 
2014.

Figura 4. Variació interanual de la distribució de la població per 
trams de RFD, 2013-2014.
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Tendència 

L’any 2014, la renda familiar disponible mi-
tjana de Barcelona augmenta i assoleix un valor 
similar al del 2010, moment a partir del qual va 
iniciar un descens progressiu per la caiguda de 
l’activitat econòmica. 

La tendència en la distribució de la renda és 
d’accentuació de les desigualtats. La proporció 
de la població amb renda baixa i molt baixa dismi-
nueix en haver augmentat la seva RFD. D’aquesta 
manera, la població amb renda mitjana-baixa 
ha augmentat. Si bé la proporció de població en 
el tram de renda mitjana-alta ha retrocedit lleu-
gerament, l’evolució global de la població amb 
rendes mitjanes ha estat d’augment per prime-
ra vegada en els últims tres anys, i els trams de 
renda alta i molta alta han tornat a eixamplar-se 

Figura 5. Tendència de la distribució poblacional per trams de RFD, 2007-2014.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Molt alta 7,5% 7,7% 7,7% 7,8% 7,8% 7,9% 10,7%

Alta 12,2% 9,4% 9,5% 8,0% 8,0% 8,8% 3,2%

Mitjana-alta 20,3% 22,9% 14,2% 18,1% 13,3% 13,1% 21,5%

Mitjana-baixa 38,2% 36,1% 40,1% 28,3% 28,5% 31,0% 22,8%

Baixa 17,6% 16,0% 18,8% 25,7% 28,6% 24,4% 24,0%

Molt baixa 4,1% 7,8% 9,7% 12,1% 13,8% 14,9% 17,8%
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després de la lleugera reducció de l’any passat. 
La proporció de població amb renda molt alta 
ha assolit el valor més alt des de l’any 2007. De 
manera global, s’observa que des de l’inici de la 
sèrie, ha augmentat el pes dels dos segments 
extrems, la població amb renda molt baixa i la 
població amb renda molt alta. 

L’augment de la proporció de població amb 
rendes mitjanes està afavorit per la millora de 
la situació econòmica general, pel redreça-
ment del mercat laboral i per l’augment de la 
contractació i de l’ocupació. A la vegada, s’ha 
donat un augment dels beneficis empresarials 
i de les rendes no salarials. D’altra banda, 
també ha augmentat el nombre de persones 
beneficiàries d’algunes prestacions socials.
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Reptes i oportunitats

L’augment de la renda familiar disponible mi-
tjana del conjunt de la població i la polarització 
simultània de la població en els extrems dels 
trams de renda (molt baixa i molt alta) mostra 
que la reactivació de l’activitat econòmica i de 
l’ocupació a la ciutat no són factors suficients en 
l’adreçament de les desigualtats en la distribu-
ció de la renda de les llars. La caiguda salarial i 
la flexibilització de molts llocs de treball (tempo-
ralitat, reducció de jornades, etcètera) han com-
portat que la renda del treball d’una part creixent 
de la població continuï sent baixa i no permeti 
cobrir les necessitats bàsiques familiars. D’altra 
banda, també s’ha de tenir en compte que la de-
valuació salarial ha afectat de manera diferen-
ciada la població, i ha estat més intensa per als 
trams salarials més baixos. Segons dades de 
l’INE1, entre el 2010 i el 2014, el salari dels treba-
lladors que més cobren ha disminuït un 0,9% i el 
dels que menys cobren un 20,3%.

Per saber-ne més:

A Barcelona: Distribució territorial de la ren-
da familiar disponible per càpita a Barcelo-
na (2014). Ajuntament de Barcelona. Gabinet 
Tècnic de Programació.

1 Veure l’informe “Distribució territorial de la renda 
familiar disponible per càpita a Barcelona (2014)”, 
Ajuntament de Barcelona, 2014.

http://barcelonaeconomia.bcn.cat/sites/default/files/RFD_2014_informe.pdf
http://barcelonaeconomia.bcn.cat/sites/default/files/RFD_2014_informe.pdf
http://barcelonaeconomia.bcn.cat/sites/default/files/RFD_2014_informe.pdf

