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El Vallès Oriental és la tercera
comarca més pobre del país
La renda per habitant és de 16.200 euros, molt per sota de la mitjana catalana,
que és de 17.400 · L'Ametlla del Vallès té el nivell de renda més elevat, i la
Llagosta el més baix
Un antic local comercial, tancat arran de la crisi econòmica. Foto: Adrià Costa

La renda familiar del Vallès Oriental, elaborada amb la nova base comptable del 2008, és la
tercera més baixa de tot Catalunya, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya
(Idescat). La renda per habitant a la nostra comarca és de 16.200 euros, uns 200 euros més
que l'any anterior, però molt per sota de la mitjana catalana, que és de 17.400 euros. La comarca
amb menys nivell de renda, amb 15.800 euros, és l'Anoia. El rànquing negatiu el segueixen el
Baix Llobregat, amb 16.000 euros, i Osona, amb uns 16.200, un xic per sobre del Vallès Oriental.
La Val d'Aran continua sent la comarca amb més renda per habitant de Catalunya, amb 20.300
euros per habitant, i supera en un 16,2 per cent la mitjana catalana. La segueixen el Pallars Jussà
amb 19.300 euros, i el Ripollès amb 19.100 euros, totes dues amb una renda un 10 per cent per
sobre de la mitjana.
En general, l'any 2009 es detecta que els ingressos procedents de prestacions socials guanyen
pes en la renda familiar de Catalunya en detriment tant dels procedents de la remuneració
d'assalariats com de les rendes procedents de les activitats professionals i empresarials
(excedent brut d'explotació). Al Vallès Oriental, però, aquesta tendència no és massa marcada, ja
que les prestacions socials representen un 17 per cent del total de la renda, quan a Catalunya és
del 18,1 per cent. Pel que fa als salaris, el percentatge la comarca és una mica més alt que a la
resta de Catalunya, uns 2 punts (61 per cent enfront del 59,3 català). L'excedent brut d'explotació
representa un 22 per cent del total al Vallès Oriental, quan a la mitjana del país és del 22,6 per
cent.
Aquestes dades negatives (els experts alerten que ara, en plena crisi ecponòmica, són pitjors) són
conseqüència de diversos components que s'han acumulat al llarg dels anys a la comarca: la
desparició d'indústries i la creixent importància de la construcció, que s'ha desplomat amb la crisi.
Un altre component, lligat al model econòmic de la comarca, és l'augment exponencial de la
immigració des de l'any 2000, un sector de població lligat tradicionalment als salaris baixos. Els
estrangers residents al Vallès Oriental el 2011 eren 44.591, xifra que representa l'11,2 per cent
del total de la població (399.900), segons dades del padró municipal d'habitants. Aquesta va ser la
primera vegada des de l'any 2000 que la població estrangera al Vallès Oriental va decréixer (-4,2
per cent) respecte a l'any anterior.
La Llagosta, a la cua de Catalunya
Pel que fa als municipis de Catalunya de més de 5.000 habitants i capitals comarcals (210 en
total), l'anàlisi mostra que Matadepera (Vallès Occidental), amb 30.700 euros per habitant, és el
municipi amb el nivell de renda més elevat de tot Catalunya, un 76 per cent superior a la mitjana
catalana. El segueixen tres municipis de la comarca del Maresme: Alella, amb una renda per
habitant de 26.900 euros, Teià, amb 26.500 euros, i Cabrils, amb 26.400 euros (tots tres per sobre
de la mitjana catalana en més d'un 50%). A l'altre extrem, hi ha un grup de quatre municipis que
tenen una renda per habitant inferior al 25 per cent de la mitjana catalana: la Llagosta, Badia del
Vallès, Salt i Santa Coloma de Gramenet.
Pel que fa als municipis del Vallès Oriental, les desigualtats són molt grans. Si la Llagosta està al
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lloc més baix de la taula, l'Ametlla del Vallès és el setè municipi de Catalunya, amb 23.800
euros per habitant, amb el nivell de renda més elevat del país; és a dir, molt per sobre de la
mitjana catalana. Sant Antoni de Vilamajor (19.400 euros), la Garriga i Lliçà de Vall (18.400), Sant
Fost de Campsentelles (18.000) i Cardedeu (17.400), són els altres municipis que estan per sobre
de la mitjana. La resta, per sota, amb la Llagosta i Canovelles (13.500) a sota de tot.
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