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Sant Cugat ja no és el municipi de
més de 50.000 habitants amb el PIB
més alt
Segons Idescat, a Catalunya només hi ha nou municipis de més de 50.000
habitants amb un PIB per càpita superior al de la mitjana catalana

Sant Cugat cau a la segona posició | Roger Navarro

Sant Cugat del Vallès perd la primera posició en el rànquing de municipis catalans de més de
50.000 habitants amb el PIB més alt. Segons dades d'Idescat, El Prat del Llobregat ha superat la
ciutat vallesana després d'haver gaudit d'un creixement del 5,3% durant el 2019 i situar-se en els
67.200 euros per habitant.
Una xifra molt per sobre de la mitja catalana, que és de 32.900 euros i que supera la de Sant
Cugat quedant relegada a una segona posició (54.200 euros) i Barcelona en tercera (48.500
euros). Altres increments a la resta de la comarca, es van produir a Cerdanyola on el PIB va
pujar un 4,6% i a Rubí un 2,4%.
Idescat apunta que a Catalunya hi ha nou municipis de més de 50.000 habitants amb un PIB per
habitant superior al de la mitjana catalana. Després del Prat del Llobregat, Sant Cugat i
Barcelona, segueixen Girona (41.300 euros), Granollers (39.700), Tarragona (39.700),
Cerdanyola del Vallès (37.000), Cornellà del Llobregat (34.000) i Lleida (33.400).
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A la llista de municipis de més de 50.000 habitants també n'hi ha 14 amb una renda per sota de
la mitjana catalana. A la cua d'aquest grup hi ha Santa Coloma de Gramenet, amb un PIB per
càpita de 12.300 euros, molt lluny de la mitjana catalana de 32.900, malgrat créixer un 4,2%
anual. La segueixen Badalona (20.400), Vilanova i la Geltrú (21.000), Castelldefels (22.100) i
Viladecans 22.200).
La resta de municipis grans per sota de la mitjana catalana són Sabadell, amb un PIB per càpita de
22.200, Terrassa (24.200), Reus (24.700), Mataró (24.800), Sant Boi del Llobregat (25.300),
l'Hospitalet del Llobregat (25.700), Manresa (26.800), Rubí (29.700) i Mollet (30.000).

https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/4663/sant-cugat-ja-no-es-municipi-mes-50000-habitants-amb-pib-mes-alt
Pagina 2 de 2

