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Sant Cugat, 5è municipi català amb la renda per habitant més elevada el 2017
Sant Cugat continua entre els 10 municipis amb la renda per
habitant més elevada. Segons un informe de l'Idescat, la ciutat
registrava el 2017 una renda per habitant de 23.900 euros, un
39,1% més que la mitjana catalana, situada als 17.200 euros.
Matadepera, amb 27.300 euros, Alella, amb 26.900, Sant Just
Desvern, amb 24.900 i Cabrils, amb 24.400, es mantenen per
sobre de Sant Cugat en el rànquing, que en els darrers cinc
anys amb dades no ha baixat de la 7a posició.

Renda familiar disponible bruta
Infogram
Dels 216 municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals de Catalunya, n'hi ha 61 amb una renda per
habitant per sobre de la mitjana catalana l'any 2017. En relació amb l'any anterior, més del 80% dels municipis
han registrat increments de la renda per habitant. A l'altre extrem, i per sota del 25% de la renda per habitant
del conjunt de Catalunya, se situen 18 municipis, dels quals els que presenten menys renda són la Sènia, Lloret
de Mar i Ulldecona, amb una renda per habitant d'11.500 euros en tots tres.
Les comarques amb la renda per habitant més elevada continuen sent el Barcelonès (19.400 euros), el Baix
Llobregat (17.900 euros) i el Vallès Occidental (17.600 euros) i, juntament amb el Garraf, són les úniques que
se situen per sobre de la mitjana catalana (17.200 euros). Per contra, el Montsià (12.200 euros) i el Baix Ebre
(13.300 euros) són les comarques amb un nivell de renda més baix, i amb la Noguera, l'Alt Urgell, les
Garrigues i la Terra Alta són les que tenen un nivell de renda inferior al 80% de la mitjana catalana.
L'anàlisi de la distribució dels principals recursos en l'àmbit municipal mostra també que Sant Cugat és el
segon municipi català on les prestacions socials tenen menys pes, amb un 10,7% (323.497 euros), només per
sota de Sant Vicenç de Montalt (10,3%). La remuneració d'assalariats representa el 68,5% dels recursos, i
l'excedent brut d'explotació (rendes empresarials i professionals majoritàriament) el 20,8%. Pel que fa als
usos, Sant Cugat el 2017 repartia gairebé a la meitat les cotitzacions socials i els impostos, amb un 50,2% i un
49,8% respectivament.
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