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El Vallès Occidental destaca entre les comarques catalanes amb la 
renda per habitant més elevada l’any 2019 
 

La renda per habitant al Vallès Occidental va ser de 18.500 euros l’any 2019, xifra que 
suposa un creixement del 4,5% en relació amb l’any anterior, d’acord amb les últimes dades 
de la Renda familiar disponible bruta comarcal i municipal publicades per l’Idescat. Respecte 
del 2010, la renda per habitant s’ha incrementat a la comarca en un 7,6%, el que representa 
1.300 euros bruts més (Taula 1).  

 
Taula 1. Renda familiar disponible bruta (RFDB). Revisió estadística 2019. Vallès Occidental i 
Catalunya. 2010 - 2019 

 
Font: elaboració pròpia, a partir de dades d’Idescat. - Any 2019. Dades provisionals. 

 

La Renda familiar disponible bruta (RFDB) és un indicador que mesura els ingressos de què 
disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l’estalvi. Aquesta renda 
no només depèn dels ingressos de les famílies procedents de les retribucions salarials o de 
l’excedent brut d'explotació (beneficis empresarials, interessos, rendes de lloguer, etc.), 
sinó que també està influïda pels impostos i les prestacions socials. 1

                                                      
1 Més informació sobre la metodología de la Renda familiar disponible bruta a: 
https://www.idescat.cat/pub/?id=rfdbc&m=m 

https://www.idescat.cat/pub/?id=rfdbc&m=m
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El Vallès Occidental destaca 
entre les comarques catalanes 
amb la renda per habitant més 
elevada (Mapa 1). La primera 
continua sent el Barcelonès, amb 
20.400 euros per habitant, el que 
suposa un 12,2% per sobre de la 
mitjana catalana (18.200 euros), 
seguida del Baix Llobregat 
(18.900 euros), el Garraf (18.600 
euros) i, en quarta posició, el 
Vallès Occidental, amb un xifra 
un 1,7% superior a la mitjana.  

D’altra banda, 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. 

Mapa 1. Renda familiar disponible bruta (RFDB). 
Comarques. 2019 

 

Font: elaboració pròpia, a partir de dades d’Idescat. Any 2019. 
Dades provisionals. 

Matadepera, Sant Cugat del Vallès i Sant Quirze del Vallès, els municipis amb la renda 
per habitant més elevada l’any 2019 

El detall territorial, només disponible per a municipis amb més de 1.000 habitants, mostra 
que, al Vallès Occidental, hi havia 9 municipis amb una renda per habitant superior a la 
mitjana catalana (Taula 2). Matadepera, amb 28.100 euros, és el municipi amb la renda per 
habitant més alta, un 54,4% per sobre de la mitjana de Catalunya. A continuació, se 
situarien Sant Cugat del Vallès (25.800) i Sant Quirze del Vallès (23.100).  

A l’altre costat, per sota de la mitjana catalana i amb la renda més baixa, es trobarien Badia 
del Vallès (13.400 euros), Ripollet (16.100 euros) i Rubí (16.500 euros). Aquestes dades 
posen en relleu les disparitats socioeconòmiques dins de la mateixa comarca, tenint en 
compte que la renda per habitant de Matadepera duplica la de Badia del Vallès.  

En relació amb l’any anterior, pràcticament tots els municipis de la comarca van registrar 
una variació anual positiva de renda per habitant, sent Ullastrell, Sant Llorenç Savall i Sant 
Cugat del Vallès els que presenten el major increment.2 De la mateixa manera, tots els 
municipis de la comarca incrementen la renda per habitant respecte del 2010, si bé amb 
diferent intensitat. 
 
 
  

                                                      
2 L’any 2018, la renda de Matadepera va ser de 12.800 euros, un 51% més baixa que la renda familiar 

per habitant del 2017 (27.600 euros). Aquest va ser un fet extraordinari i puntual en la sèrie 
històrica que s’explica per la repercussió estadística que va tenir en el càlcul de la RFBD (que 
segueix criteris estandarditzats a nivell europeu) la comptabilització d’impostos derivats de  guanys 
patrimonials. 
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Taula 2. Renda familiar disponible bruta (RFDB). Revisió estadística 2019. Vallès Occidental. 
Municipis. 2019 

 
Font: elaboració pròpia, a partir de dades d’Idescat. Any 2019. Dades provisionals 
 
 
Les rendes salarials representen el 61,3% dels ingressos de les famílies al Vallès 
Occidental però amb diferències importants al territori 

La renda familiar disponible es calcula a partir de la diferència entre els recursos 
(remuneració d'assalariats, excedent brut d'explotació, prestacions socials, rendes de la 
propietat i altres transferències corrents) i els usos (impostos corrents sobre la renda i el 
patrimoni, cotitzacions socials netes, rendes de la propietat i altres transferències 
corrents). L’ Idescat també publica dades desagregades sobre aquests dos components, la 
qual cosa permet caracteritzar socioeconòmicament els territoris en funció de l’origen de 
les rendes.



 

Consell Comarcal del Vallès Occidental  
Carretera N-150 km 15, 08227, Terrassa 
93 727 35 34 // www.ccvoc.cat //  
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Amb el suport de  

  

 

  
La remuneració d’assalariats 
és la principal font d’ingressos 
en totes les comarques tot i 
que hi ha diferències en el 
territori (Gràfic 1). L’any 2019 
els salaris van representar el 
61,3% dels recursos de les 
famílies del Vallès Occidental, 
percentatge superior a la 
mitjana catalana (58,8%). Els 
ingressos derivats de les 
rendes empresarials i 
professionals van representar 
al Vallès Occidental el 20,1%, 
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%).   
 

Gràfic 1. Renda familiar disponible bruta (RFDB). Revisió 
estadística 2019. Per principals recursos (%).  Municipis 
del Vallès Occidental i Catalunya. 2019

 

Font: elaboració pròpia, a partir de dades d’Idescat. Any 2019. 
Dades provisionals. 

 
Per municipis, també hi ha diferències dins de la comarca pel que fa als principals recursos 
de la renda de les famílies. D’aquesta manera, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, 
Matadepera, seguits de Polinyà i Castellbisbal, són els cinc municipis que presenten un 
proporció més elevada del component salarial i, alhora, una proporció més baixa de rendes 
derivades de presentacions socials.  
 
Per la seva banda, Sant Llorenç Savall, Vacarisses, Ullastrell, Palau-solità i Plegamans, 
Matadepera i Viladecavalls són els municipis en els que els excedent brut d‘explotació 
tenen un major protagonisme en la renda familiar. Finalment, els municipis que tenen un 
major pes de les prestacions socials en la seva renda són Badia del Vallès, Sant Llorenç 
Savall, Sabadell i Terrassa (tots quatre per sobre del 20% del total).  

http://www.ccvoc.cat/

