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El Vallès Oriental continua sent una
de les comarques més pobres del
país
La renda per habitant és de 15.700 euros, molt per sota la mitjana catalana
(16.900) | L'Ametlla té el nivell de renda més elevat (21.900 euros per habitant)
i la Llagosta el més baix (12.900)
Un antic local comercial, tancat, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

La renda familiar al Vallès Oriental de l'any 2010 continua sent una de les més baixes de tot
Catalunya. La renda per habitant a la nostra comarca és de 15.700 euros, un 3,3% menys que a
l'any anterior (16.200 euros), molt per sota de la mitjana catalana, que és de 16.900 euros. La
comarca amb menys nivell de renda, amb 15.300 euros, és l'Anoia. El rànquing negatiu el
segueixen el Baix Llobregat i l'Alt Urgell, amb 15.500 i 15.600 euros respectivament, i Osona,
amb els mateixos que el Vallès Oriental.
La Val d'Aran torna a ser la comarca amb una renda per habitant més alta (20.300 euros) i
supera amb escreix la mitjana catalana (14%). Les següents al ràquing, la Conca de Barberà i el
Pallars Jussà, també superen la mitjana catalana en un 9,9% i un 7,8%, respectivament. Al Vallès
Oriental, l'any 2010 es detecta que els ingressos procedents de prestacions socials continuen
guanyant pes en la renda familiar (18,4%), en detriment tant dels ingressos procedents de la
remuneració d'assalariats (60,6%) com de les rendes procedents de l'excedent brut d'explotació
(retribucions per l'aportació a l'activitat productiva que no siguin salaris): 21%.
Els grans municipis vallesans, a la cua
Pel que fa als municipis de Catalunya de més de 5.000 habitants i capitals comarcals, l'anàlisi
mostra que Matadepera (Vallès Occidental), amb 29.600 euros per habitant, és el municipi amb
el nivell de renda més elevat de tot Catalunya. El segueixen tres municipis de la comarca del
Maresme: Alella, amb una renda per habitant de 25.600 euros, Cabrils, amb 25.300 euros, i Teià,
amb 25.200 euros. A l'altre extrem, hi ha Badia del Vallès, Salt i Castelló d'Empúries.
Pel que fa als municipis del Vallès Oriental, les desigualtats són molt grans. L'Ametlla del Vallès
és un dels municipis catalans amb el nivell de renda més alt: 21.900 euros per habitant. El
segueixen Sant Antoni de Vilamajor (18.300), Lliçà de Vall i la Garriga (17.800) i Sant Fost de
Campsentelles (17.200). Són els únics 5 pobles de la nostra comarca que se situen per sobre de
la mitja catalana. A la part baixa hi ha Mollet (14.600), Montornès (13.500), Canovelles (13.400) i
la Llagosta (12.900). Granollers se situa a la meitat de la taula amb 15.900 euros per habitant.
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