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Perfil socio-econòmic de Sant Martí 

El districte de Sant Martí comprèn els barris del Camp de l’Arpa del Clot, el Clot, el Parc 
i la Llacuna del Poblenou, la Vila Olímpica del Poblenou, el Poblenou, Diagonal Mar i el 
Front Marítim del Poblenou, el Besós i el Maresme, Provençals del Poblenou, Sant Martí 
de Provençals i la Verneda i la Pau. 

Situat al Nord-Est de Barcelona, Sant Martí fa frontera amb els districtes barcelonins de 
Ciutat Vella, l’Eixample, Horta-Guinardó i Sant Andreu i limita amb el municipi de Sant 
Adrià del Besós i el mar, tot  concentrant la major part de les platges de Barcelona en 
els seu 2.675 metres de litoral. 

Població dels barris de Sant Martí. 2018 i evolució (%) en el període 2008-2018 

 

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 
l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 
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INDICADORS SOCIOECONÒMICS DE SANT MARTÍ 

1. DEMOGRAFIA 

Amb 237.112 habitants el 2018, Sant Martí concentra el 14,6% de la població de 
Barcelona. La població ha augmentat lleugerament (+0,4%) respecte al 2017, una 
evolució similar a la que mostra al conjunt de la ciutat (+0,2%).  

 SANT 
MARTÍ 

BARCELONA 
(%) Sant 

Martí/Bcn 

INDICADORS SOCIOECONÒMICS - SANT 
MARTÍ 2018 

      

DEMOGRÀFICS       

Població  237.112 1.628.936 14,6% 

% Increment interanual població  0,4% 0,2% - 

% Increment població (2008-2018) 3,8% 0,1% - 

Densitat neta de població (hab/ha)  842 626 - 

Homes (%)  48,1% 47,3% 14,8% 

Dones (n%)  51,9% 52,7% 14,3% 

Població 16-64 154.672 1.060.350 14,6% 

Població femenina (16-64) 78.067 542.124 14,4% 

% Població jove (16-24) 8,0% 8,2% 14,0% 

Índex d'envelliment  142,1 159,4 - 

Esperança de vida (2012-2016) 84,5 84,2 - 

% Població 16-64 anys  65,2% 65,1% 14,6% 

% Població sense estudis o estudis primaris 22,5% 19,8% 16,4% 

% Població educació universitària  26,7% 31,9% 12,0% 

% Població estrangera sobre el total  17,4% 18,5% 13,7% 

% Principal país d'origen de població 
estrangera al districte  10,5% Itàlia   

10,4% 
Itàlia   13,8% 

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 
l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona 

Des de l’inici de la crisi el 2008  la població de Sant Martí ha augmentat un 3,8%, el 
segon augment més elevat entre tots els districtes; la ciutat en canvi, mostra un nombre 
de residents estancat respecte al d’aquell any (+ 0,1%). Per barris, Diagonal Mar i el 
Front Marítim del Poblenou és el que més ha crescut en termes demogràfics (un 
+33,6%), seguit del Parc i la llacuna del Poble Nou (+16,4%), mentre que la Verneda i 
la Pau és el que  perd més població (un -2,8%).L’índex d’envelliment, que mesura la 
relació entre el nombre de persones majors de 65 anys i la població de 0-15 anys, se 
situa en 142 -és a dir, a Sant Martí, per cada nen hi ha 1,4 persones grans- resultat 
inferior a l’indicador de Barcelona (159,4) en 17,3 punts. Per barris, la Vila Olímpica del 
Poblenou, el Poblenou i Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou tenen més 
població de 0-15 anys que de més de 65 anys. En canvi, la Verneda i la Pau i el Camp 
de l’Arpa del Clot compten amb més de 2 persones grans per cada nen i Sant Martí de 
Provençals s’apropa a aquesta ràtio, mentre que la resta de barris es troben més propers 
a la mitjana del districte. Per altra banda, l’índex de sobrenvelliment -que mesura el 
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pes de la població de 85 o més anys sobre la de 65 o més- presenta un valor mitjà de 
districte del 17,9%, inferior a la mitjana barcelonina (19,2%), amb valors per barris que 
oscil·len entre el 21,3% del Besòs i el Maresme i el 10,5% de la Vila Olímpica del 
Poblenou. Finalment, la taxa de dependència juvenil -que mesura el nivell de població 
jove (0-14 anys) que depèn de la població adulta (15-69 anys)- presenta un valor del 
19% de mitjana al districte, un valor superior al de Barcelona (17,8%); i per barris, 
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou és el que registra la taxa més elevada (27,9 
%), mentre que el Camp de l’Arpa del Clot té la més baixa (15%). 

 

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 
l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

L’esperança de vida a Sant Martí és de 84,5 anys, el que la situa 0,3 anys per sobre de 
la mitjana de Barcelona. Els homes tenen una esperança de vida de 81,4 i les dones de 
87,4 anys, de manera que en ambdós casos superen la mitjana de la ciutat -en 0,2 anys 
en el cas dels homes i en 0,5 anys en el de les dones. Tots els barris mostren un 
esperança del vida per sobre de la mitjana de Barcelona a excepció del Parc i la 
Llacuna del Poblenou, el Poblenou i el Besòs i el Maresme. 
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Esperança de vida a Sant Martí (anys). 2012-2016 
    
  Total Homes Dones 

el Camp de l'Arpa del Clot 85,0 81,7 87,9 

el Clot 85,5 82,3 88,3 

el Parc i la Llacuna del Poblenou 83,9 80,9 86,5 

la Vila Olímpica del Poblenou 87,2 n.d. n.d. 

el Poblenou 84,0 80,3 87,5 

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 85,2 83,6 86,8 

el Besòs i el Maresme 83,7 79,8 87,7 

Provençals del Poblenou 85,0 81,7 88,0 

Sant Martí de Provençals 84,6 80,5 88,4 

la Verneda i la Pau 84,3 80,8 87,6 

Sant Martí   (2016) 84,5 81,4 87,4 

Barcelona (2016) 84,2 81,2 86,9 

 Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 
l'Ajuntament de Barcelona en base a dades de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 

 

El 2018, 41.254 persones -un 17,4% de la població del districte- és d’origen 
estranger, dada lleugerament inferior al valor mitjà de la ciutat (18,5%). Itàlia és el 
principal lloc d’origen -amb 4.334  persones residents, un 10,5% del total- seguida de la 
Xina i Pakistan (9,8% i 8,5%, respectivament). El perfil de la persona estrangera resident 
al districte és el d’un home (51,1% del total) amb una mitjana d’edat de 33,6 anys i 141 
nacionalitats de procedència. 

Per barris, la major concentració de residents d’origen estranger en termes absoluts es 
troba al Camp de l’Arpa del Clot, el Besòs i el Maresme i el Poblenou –amb un ventall 
de 6.800 a 6.100 efectius- i els percentatges més elevats de població estrangera sobre 
la total són els del Besós i el Maresme (28,2%), el Parc i la Llacuna del Poble Nou ( 
22,2%), Diagonal i el Front Marítim (19,2%) -tots ells per sobre de la mitjana de 
Barcelona (18,5%)-, mentre que el Poble Nou (18,1%) se situa proper a aquesta mitjana. 
Les nacionalitats més freqüents al districte són la italiana, la xinesa i la pakistanesa: 
destaca la presència de persones italianes a la Vila Olímpica del Poblenou, el Parc i la 
Llacuna del Poblenou i el Poblenou – on representen el 18,7, el 16,5 i el 14,4% dels 
estrangers. Les persones xineses representen més del 19% de les estrangeres 
residents a Sant Martí de Provençals i la Verneda i la Pau i, d’altra banda, un  32,1% de 
les persones d’origen estranger al barri del Besòs i el Maresme són del Pakistan.  
Destaca també el pes de la nacionalitat francesa a la Vila Olímpica (10,3%).  
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Principals nacionalitats de la població estrangera als barris de Sant Martí. 2018 (en % s/ pobl. total del barri) 

  Itàlia   França   Marroc, el   Xina Pakistan Resta de Països 
TOTAL Població 

estrangera 

el Camp de l'Arpa del Clot 2,0% 0,8% 0,7% 1,8% 0,6% 11,5% 6.724 

el Clot 1,7% 0,6% 1,1% 1,8% 0,5% 9,5% 4.097 

el Parc i la Llacuna del Poblenou 3,2% 1,2% 1,3% 2,3% 0,7% 13,5% 3.424 

la Vila Olímpica del Poblenou 3,1% 1,7% 0,2% 0,5% 0,2% 11,0% 1.565 

el Poblenou 3,0% 1,4% 0,5% 1,2% 1,1% 11,0% 6.158 

Diagonal Mar i el Front Marítim 
del Poblenou 

2,5% 1,4% 0,6% 1,1% 0,3% 13,4% 2.634 

el Besòs i el Maresme 0,7% 0,2% 2,1% 1,6% 9,0% 14,6% 6.631 

Provençals del Poblenou 1,7% 0,5% 1,0% 1,1% 0,7% 9,8% 3.068 

Sant Martí de Provençals 0,9% 0,2% 0,4% 2,4% 0,4% 8,2% 3.298 

la Verneda i la Pau 0,7% 0,1% 0,4% 2,4% 0,8% 8,2% 3.655 

TOTAL DISTRICTE 1,8% 0,7% 0,8% 1,7% 1,5% 10,8% 41.254 

BARCELONA 1,9% 0,9% 0,8% 1,3% 1,2% 12,4% 301.626 

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de 
l'Ajuntament de Barcelona.
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2. DADES SOCIOECONÒMIQUES 

2.1. Nivell d’estudis 

Un 22,5% de la població del districte no té estudis o només té estudis primaris (dada 2,7 
punts superior a la de la ciutat). D’altra banda, la població amb educació universitària 

suposa un 26,7% de la total, un pes 5,2 punts inferior al mitjà de Barcelona. 

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 
l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 

  

 

Per sexe, tant al districte com -especialment- a Barcelona, el nivell educatiu de les dones 
està més polaritzat, ja que el pes de l’educació universitària i del grup sense estudis o  
primaris és superior que entre els homes.  

1,5%

2,5%

17,2%

21,7%

25,1%

31,9%

1,6%

3,0%

19,5%

24,5%

24,7%

26,7%

No consta

Sense estudis

Estudis primaris / certificat d'escolaritat / EGB

Batxillerat elemental / graduat escolar / ESO / FPI

Batxillerat superior / BUP / COU / FPII / CFGM grau
mitjà

Estudis universitaris / CFGS grau superior

Nivell d'estudis 2018 (en % s/població de 16 anys i més)

Sant Martí Barcelona
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Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 
l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona

20,0%

17,5%

24,8%

21,7%

25,1%

30,9%

28,1%

32,8%

Sant Martí Barcelona

Distribució del nivell educatiu segons sexe        
(% s/total) 2018

% Homes sense estudis o primària % Dones sense estudis o primària

% Homes educació universitària % Dones educació universitària
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Per barris, els indicadors són força contrastats degut a la heterogeneïtat de la població resident. Els resultats més desfavorables corresponen 
al Besòs i el Maresme, amb més d’un 36% tant d’homes com de dones sense estudis o amb estudis primaris i, només un 9,9% d’homes i un 
13,5%  de dones amb educació superior; en canvi,  la Vila Olímpica del Poblenou és el barri amb més estudiants universitaris -un 52,9% dels 
homes i un 53,3% de les dones- i només el 5,8% dels homes i el 7,6% de les dones es troben al grup sense estudis/estudis primaris. A la 
major part de barris s’observa la major incidència de les dones en ambdós nivells formatius extrems, i cal destacar que a set barris del districte 
-tots menys la Vila Olímpica del Poblenou, Diagonal Mar i el Front Marítim i el Parc i la Llacuna del Poblenou- més d’una cinquena part de la 
població femenina no té estudis o té estudis primaris i, concretament, al Besòs i el Maresme, Sant Martí Provençals i la Verneda i la Pau 
aquesta proporció supera el 30%.  

 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de 
l'Ajuntament de Barcelona
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15,2%

5,8%

15,4%
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28,3%

21,5% 22,1%
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30,0%
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29,0%
25,9%

34,1%

52,9%

32,0%

39,0%

9,9%

22,5%

18,0%

12,1%

32,1%

28,7%

35,9%

53,3%

35,3%

41,6%

13,5%

26,4%

20,8%

15,4%

el Camp de l'Arpa
del Clot

el Clot el Parc i la
Llacuna del
Poblenou

la Vila Olímpica
del Poblenou

el Poblenou Diagonal Mar i el
Front Marítim del

Poblenou

el Besòs i el
Maresme

Provençals del
Poblenou

Sant Martí de
Provençals

la Verneda i la
Pau

Distribució  del nivell educatiu segons sexe per barris, 2018

% Homes sense estudis o primària % Dones sense estudis o primària
% Homes educació universitària % Dones educació universitària
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2.2. Mercat de treball 

D’acord amb l’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona, el 2017 la taxa d’activitat del 
districte de Sant Martí se situa en el 72,8% de la població de 16 a 64 anys, una 
participació en el mercat de treball inferior en 1,6 punts percentuals a la mitjana de la 
ciutat. La taxa d’ocupació del districte (65,8%), assoleix, en canvi, un registre superior 
en 0,8 punts a la de Barcelona. 

 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 
l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades de l’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona 2017, Oficina Municipal de 
Dades de l’Ajuntament de Barcelona. 

Per altra part, segons la mateixa Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona de 2017, la 
taxa específica d’atur de Sant Martí és del 9,7%, xifra inferior en 3 punts percentuals a 
la mitjana de Barcelona. 

 

Les 10.866 persones registrades com a aturades a Sant Martí el desembre de 2018 
representen el 15,7% d’aquest col·lectiu a Barcelona. El desembre de 2018, l’atur 
registrat al districte ha disminuït en un -7,1%  respecte al 2017, el que suposa una 
reducció superior a la de la ciutat (-6%).   

El 54,4% de la població aturada són dones -dada 0,2 punts superior a la mitjana de 
Barcelona- i un 18,8% és de nacionalitat estrangera, un percentatge inferior al de la 
ciutat. En termes d’edat més de la meitat de les persones a l’atur (56%) són majors de 
45 anys. D’altra banda, l’atur de llarga durada representa el 40,6% de la població en 
atur, un pes que està 4 punts percentuals per sobre de la mitjana de la ciutat (36,6%) . 

 

74,4

72,8

65
65,8

BARCELONA Sant Martí

Taxes específiques d'activitat i ocupació a Sant Martí i 
Barcelona (% pobl. 16-64 anys)

Taxa específica d'activitat Taxa específica d'ocupació
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PERFIL DE L'ATUR REGISTRAT A SANT MARTÍ 
Desembre 2018    

  Nombre % sobre Total % mitjana de 
Barcelona 

TOTAL ATUR REGISTRAT 10.866 100,0% 100,0% 
    

Sexe:       
Homes 4.950 45,6% 45,8% 
Dones 5.916 54,4% 54,2% 

      
Edat:     

<25 anys 545 5,0% 5,5% 
25-29 anys 790 7,3% 8,4% 
30-44 anys 3.446 31,7% 32,5% 
>=45 anys 6.085 56,0% 53,6% 

      
Durada:     

Fins a 6 mesos 4.910 45,2% 48,3% 
De 6 a 12 mesos 1.546 14,2% 15,0% 
Més de 12 mesos 4.410 40,6% 36,6% 
      

Població estrangera 2.042 18,8% 20,5% 

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 
l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

 

En l’estructura per sexe de l’atur registrat, el pes de les dones se situa per sobre de la 
mitjana de la ciutat (54,4 dones per cada 100 persones a l’atur) a gairebé tots els barris 
del districte i destaquen  la Vila Olímpica del Poblenou i el Poblenou, amb prop d’un 57% 
del total en ambdós casos, mentre que només se situen per sota de la mitjana Diagonal 
Mar i el Front Marítim del Poblenou, el Besòs i el Maresme ( ambdós amb un 53,7%) i 
el Camp de l’Arpa del Clot ( 52,6%). 
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Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 
l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 

El pes de l’atur registrat sobre la població adulta del districte és del 7% al 
tancament del 2018, 0,5 punts superior a la mitjana barcelonina (6,5%).  

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 
l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 

La major part dels barris del districte mostren un pes de l’atur registrat sobre la població 
adulta superior a la mitjana de Barcelona. Destaquen per l’elevada incidència de l’atur 
femení el Besós i el Maresme, la Verneda i la Pau i Sant Martí de Provençals, amb 
valors a l’entorn del 9-10%, mentre que  la Vila Olímpica del Poblenou, el Poblenou i 
el Parc i la Llacuna del Poblenou estan per sota de la mitjana de la ciutat. A tots els 
barris, el pes de l’atur femení respecte les persones en edat de treballar és superior al 
masculí, i cal remarcar que la incidència de l’atur femení al Besós i el Maresme supera 
la mitjana de la ciutat en més de 3 punts percentuals. 
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54,7%

55,6%
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el Parc i la Llacuna del Poblenou
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la Vila Olímpica del Poblenou

Pes atur femení s/atur total del barri - 2018

4,9%

5,0%

5,2%

6,1%

6,2%

6,2%

6,4%

6,5%

6,8%

7,5%

7,7%

7,8%
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6,4%

6,4%

6,9%
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Pes atur registrat s/població 16-64 anys femení i masculí (%) - 2018

Pes atur registrat s/població femenina Pes atur registrat s/població masculina
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Quant a la durada de l’atur, a tots els barris hi ha una incidència de la llarga durada 
superior a la mitjana de Barcelona (36,6%). Destaquen els registres superiors al 40%  
de la Verneda i la Pau, Sant Martí de Provençals, Provençals de Poblenou, el Besós i el 
Maresme i Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou.  

 

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 
l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
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40,6% 40,8%

41,7%

43,4% 43,6%

el Camp de
l'Arpa del

Clot

el Clot el Parc i la
Llacuna del
Poblenou

la Vila
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Atur de llarga durada als barris de Sant Martí (% s/total) 
Desembre de 2018

Més de 12 mesos (%)
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2.3. Renda Familiar Disponible, salaris i exclusió social 

La Renda Familiar Disponible (RFD) de Sant Martí l’any 2017 registra un índex de 
88,1 per Barcelona=100, el més elevat en aquest districte des de l’inici de la sèrie l’any 
2000 i 1 punt superior al del 2016. Sant Martí es manté des de l’any 2007 com el 5è 
districte amb més renda familiar disponible de Barcelona i el primer entre els sis 
districtes que es troben per sota de la mitjana de la ciutat.  

 

 Font: Departament de Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de 
Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 

En un districte amb diferències socioeconòmiques contrastades, la Vila Olímpica 
del Poblenou i Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou -barris que han experimentat 
una transformació urbanística que ha afavorit la localització de població amb un bon 
nivell educatiu i professional- superen en més d’un 50% la RFD mitjana de Barcelona, 
mentre que Provençals del Poblenou i el Parc i la Llacuna del Poblenou   i el Poblenou 
es troben a l’entorn de la mitjana de ciutat. Per sota de la mitjana del districte però 
relativament propers s’hi troben el Clot i el Camp de l’Arpa del Clot -amb índexs de 83,6 
i  81,7 sobre 100, respectivament-, mentre que els menors nivells de renda corresponen 
a Sant Martí Provençals, el Besòs i el Maresme i la Verneda i la Pau -que aquest any 
assoleix l’índex més baix- amb el 67,4%, 60,4% i 57% de la mitjana de Barcelona, 
respectivament.  

En relació a l’any anterior cinc barris augmenten el seu nivell de renda: el Parc i la 
Llacuna del Poblenou, el Besòs i el Maresme, Provençals del Poblenou, la Vila Olímpica 
del Poblenou i el Poblenou -on l’índex creix en +8,3, +5,7, +3,6, +2,2 i +1,3 punts 
percentuals, respectivament-, mentre que El Clot es manté estable. En contrast, 
evolucionen de forma desfavorable Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, la 
Verneda i la Pau, Sant Martí de Provençals i el Camp de l’Arpa del Clot – amb descensos 
de -2,5, -1,8,  -1,3 i -1 punts percentuals, respectivament –. 
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El 2017, el salari mitjà de les persones assalariades residents a Sant Martí és de 29.998 
euros anuals, una retribució molt propera a la del conjunt  de la ciutat (30.263). Com en 
el cas de la renda, és el primer districte entre els que es troben per sota de la mitjana de 
Barcelona. 

 

 

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 
de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament. 

 

Pel que fa a la tasca dels serveis socials, l’any 2018 es van atendre al districte 12.614 
persones, un 5,3% de la població del mateix, en línia amb el percentatge del conjunt de 
la ciutat (5,2%) . Per barris destaca el nombre de persones ateses al Besòs i el Maresme, 
tant en termes absoluts com relatius; 2.332, que representen un 10,2% de la població 
d’aquest barri. En termes absoluts destaca  també el Camp de l’Arpa del Clot i la 
Verneda i la Pau, amb 1.975 i 1.876 persones, mentre que en termes relatius segueixen  
la Verneda i la Pau i el Parc i la Llacuna del Poblenou on s’atén el 6,5% i el 6,1% de la 
població, respectivament. 

 

 

 

 

22244

22247

27038

26983

28342

29998

30263

31214

33959

37899

46022

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

Ciutat Vella

Nou Barris

Sant Andreu

Sants-Montjuïc

Horta-Guinardó

Sant Martí

BARCELONA

Gràcia

Eixample

Les Corts

Sarrià-St Gervasi

Salaris mitjans per districte 2016/2017 (€/any)

Salaris mitjans 2017 Salaris mitjans 2016



 

 15  

   

     

Persones ateses pels serveis socials  municipals als  barris de Sant Martí 2018 
Barris Nombre d'atesos % atesos/Pob.barri   

el Camp de l'Arpa del Clot 1.975 5,1%   
el Clot 1.264 4,7%   
el Parc i la Llacuna del Poblenou 933 6,1%   
la Vila Olímpica del Poblenou 205 2,2%   
el Poblenou 1.389 4,1%   
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 385 2,8%   
el Besòs i el Maresme 2.332 10,2%   
Provençals del Poblenou 1.052 5,1%   
Sant Martí de Provençals 1.515 5,8%   
la Verneda i la Pau 1.876 6,5%   

SANT MARTÍ 12.614 5,3%   

BARCELONA 83.933 5,2%   

Font: Gestió de Sistemes d'Informació de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona  

     

 

D’acord amb l’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona, el 2017 el 19% de la població 
resident a Sant Martí viu per sota del llindar de la pobresa1, una taxa menor en 0,6 
punts la mitjana de la ciutat (19,6%). 

 

 

Font: Oficina Municipal de Dades, Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona. 

 

 

1 Es considera que viuen per sota el llindar de pobresa aquelles llars amb una renda inferior al 60% de la mediana dels 

ingressos disponibles anuals de les persones 
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La privació material severa a la ciutat afecta el 6,6% de les llars de Sant Martí, 
percentatge idèntic al del conjunt de la ciutat, essent el quart districte amb més impacte 

d’aquest fenomen per darrere de Ciutat Vella, Nou Barris i Sants-Montjuïc. Es detecta 
una diferència ben contrastada entre grans barris, on contrasta  el baix percentatge del 
Parc, la Llacuna i la Vila Olímpica (0,5%) amb el de la resta de barris, que se situa entre 

el 7 i el 7,5%. 

 

 Privació material severa per districtes. 2018 (% de llars) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Departament d’Anàlisi-GTP/ Oficina Municipal de Dades, Privació Material a Barcelona 2018 

 

Per tipus de privació, a Sant Martí la temperatura inadequada afecta el 15,5% de les 
llars, els retards en pagaments el 9,6%, la carència alimentària el 3,4% i mes d’una 
cinquena part de les llars (21,6%) no pot fer vacances i un 24,7% no pot fer front a 

imprevistos, resultats no gaire allunyats dels del conjunt de la ciutat de Barcelona. 
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Sant Martí és el segon districte en població de la ciutat, i presenta un percentatge de 

joves i de població en edat de treballar força similars als del conjunt de Barcelona, mentre 
que registra un índex d’envelliment i un percentatge de població estrangera inferiors a la 

mitjana de la ciutat. Pel que fa al nivell d’instrucció dels residents, tot i la seva millora en 
els darrers anys amb el creixement dels barris més benestants, el districte mostra una 
ràtio de població sense estudis o estudis primaris superior a la de Barcelona, mentre que 

la de titulats universitaris és inferior. La incidència de l’atur és lleugerament més elevada 
que al conjunt de la ciutat, però en el darrer any Sant Martí ha experimentat un descens 
d’aquest indicador més favorable. Els seus residents assoleixen un índex de renda 

familiar disponible per habitant mitjà-baix, amb el 88,1% del conjunt barceloní i notables 
diferències per barris. La proporció de persones ateses pels serveis socials és similar al 
pes poblacional del districte a Barcelona i la taxa de risc a la pobresa és 0,6 punts 

percentuals inferior a la del conjunt de la ciutat. 
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ACTIVITAT ECONÒMICA 
Zona d’arrelada tradició manufacturera, Sant Martí és un dels districtes amb més 
vitalitat econòmica i potencial de futur de la ciutat gràcies al procés de transformació 
urbanística i  al desenvolupament des de fa més de 18 anys del districte tecnològic i de 
la innovació 22@. El terciari avançat i l’economia del coneixement hi guanyen pes a 
partir del 2001, i en l’actualitat és un dels territoris protagonistes a la ciutat en la transició 
cap a la indústria 4.0, el moviment Maker i la creació d’Start- ups.   

Font: Departament de Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona en base 
a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

 

 Espai productiu 

La superfície cadastral de Sant Martí destinada a activitat econòmica suposa el 32,9% 
de la del districte -xifra 2 punts superior a la mitjana de Barcelona- i representa el 14,2% 

del total de la ciutat. 

Més d’una tercera part de la superfície destinada a l’activitat econòmica correspon a la 
indústria (38,3%), seguida del comerç (23,2%) i les oficines (17,3%) i amb un pes relatiu 

més baix de l’ensenyament (6,3%), de manera que en la seva comparació amb la ciutat 
destaca el fet que la proporció de la indústria és clarament superior -en +9,5 punts- al 
districte, el que reflecteix la seva tradició manufacturera, mentre que el pes de 

l’ensenyament és inferior -en 4,1 punts percentuals-. 

 

 

 

INDICADORS ECONÒMICS -  Sant Martí 2018 
Sant 

Martí 
BARCELONA 

(%) Sant 
Martí/Bcn 

ESPAI PRODUCTIU       

% Superfície cadastral destinada a activitat econòmica 32,9% 30,9% 14,2% 

% Indústria s/superfície cadastral destinada a activitat (m2) 38,3% 28,8% 18,9% 

% Oficines 17,3% 17,8% 13,8% 

% Comerç 23,2% 23,7% 13,9% 

COMERÇ I SERVEIS    

Locals en planta baixa (2016) 7.691 65.010 11,8% 

Total locals actius en planta baixa (2016) 7.114 60.265 11,8% 

Total Comerços en planta baixa (2016) 2.423 22.747 10,7% 

% Comerços sobre total estab. Planta baixa (2016) 34,1% 37,7% - 

Total Serveis en planta baixa (2016) 4.031 31.773 12,7% 

% Serveis sobre total estab. Planta baixa (2016) 56,7% 52,7% - 

% Locals sense activitat (2016) 7,5% 7,3% 12,2% 
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Superfície dels locals cadastrals per activitat econòmica 2017 (% s/total) 

Font: Departament de Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona en base 

a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament. 

Per barris, el major percentatge de superfície d’activitat econòmica pertany al Parc i la  

Llacuna del Poble Nou (57,1%) i també destaquen per sobre de la mitjana del districtes 
la Vila Olímpica del Poblenou, Provençals del Poblenou, Diagonal Mar i el Front Marítim 

Font: Departament de Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona en base 
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a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament. 

 i el Besós i el Maresme. En l’activitat industrial destaca la superfície de Provençals de 

Poble Nou i de la Verneda i la Pau amb més del 60% de la sup. econòmica destinada 
aaquesta activitat. D’altra banda, el Clot destaca per la superfície d’activitat comercial 
(41,1%) i Diagonal Mar i el Front Marítim del Poble Nou és el barri amb major 

concentració de superfície destinada a oficines (30,4%). 

Segons dades del Registre Mercantil del 2018 el districte de Sant Martí compta amb 
19.845 establiments empresarials dedicats a activitat econòmica, que representen el 
10,9% del total de Barcelona.  

Establiments per activitat 
econòmica a Sant Martí, 2018 

 

   

  

 Sant 
Martí 

% 
s/districte 

% s/total de 
Barcelona 

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca  52 0,3% 8,6% 
Indústries extractives  5 0,0% 8,8% 
Indústries manufactureres  1.260 6,3% 15,9% 
Subministrament d'energia elèctrica, gas, 
vapor i aire condicionat 

 
38 0,2% 4,4% 

Subministrament d'aigua; activitats de 
sanejament, gestió de residus i 
descontaminació 

 
34 0,2% 15,2% 

Construcció  1.768 8,9% 10,7% 
Comerç a l'engròs i al detall; reparació de 
vehicles de motor i motocicletes 

 
4.573 23,0% 11,1% 

Transport i emmagatzematge  1.672 8,4% 18,1% 
Hostaleria  1.732 8,7% 11,6% 
Informació i comunicacions  1.061 5,3% 13,1% 
Activitats financeres i d'assegurances  261 1,3% 4,8% 
Activitats immobiliàries  2.276 11,5% 8,7% 
Serveis a les empreses  2.817 14,2% 9,4% 
Administració pública, Defensa i 
Seguretat Social obligatòria 

 
26 0,1% 9,8% 

Educació  428 2,2% 11,3% 
Activitats sanitàries i de serveis socials  340 1,7% 7,6% 
Activitats artístiques, recreatives i 
d'entreteniment 

 
401 2,0% 13,3% 

Altres serveis  1.101 5,5% 11,7% 
Activitats de les llars que donen ocupació 
a personal domèstic; activitats de les llars 
que produeixen béns i serveis per a ús 
propi 

 

0 0,0% 0,0% 

Organismes extraterritorials  0 0,0% 0,0% 

Total  19.845 100% 10,9% 
 Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 

Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades d'Informa/In Atlas.  
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Prop de la quarta part dels establiments del districte es dedica al comerç (23%). A 
continuació destaquen els serveis a les empreses(14,2%), les activitats immobiliàries 
(11,5%), la construcció, l’hostaleria, els transports i emmagatzematge -tots ells pels volts 

del 9%- i  la indústria (6,3%). 

 

El principal motor econòmic de Sant Martí és el districte del 22@ d’acord amb el pla de 

transformació cap a l’activitat econòmica innovadora, ja que concentra un nombre 

d’empreses i un ritme de creació d’empreses més elevat que altres zones del districte i 

de la ciutat, i  on destaca especialment la localització d’empreses dedicades a les TIC.  

L’impacte sòcio‐econòmic total dels barris de l’àmbit del 22@, tenint en compte els 

impactes directes, indirectes i induïts, és de 10.013 M€, amb una generació de 189.956 

llocs de treball i representa un 5% del VAB de la ciutat2.  

Àmbits que formen el 22@ - sud i nord- 

 

                             Font: Institut Cerdà 

De fet la major concentració d’activitats intensives en coneixement es troba en l’àmbit 

sud  del 22@ - especialment al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou- , i tota aquesta 

zona també mostra un major impacte que l’àmbit nord del 22@ en nombre total  i creació 

d’empreses, nombre de treballadors i producció de Valor Afegit Brut. 

 

2 Avaluació de l’impacte i funció socioeconòmica del 22@ per a la ciutat de Barcelona, 2018. 

Institut Cerdà 
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 Activitat Emprenedora 

L’any 2016, la Taxa d’Activitat Emprenedora d’autònoms a Sant Martí se situa en 

un 3,2% de la població de 18 a 64 anys, una dada inferior a la mitjana de Barcelona 
(4,1%) que és una de les més baixa de tots el districtes, només per damunt dels districtes 

Sant Andreu i Nou Barris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: L’Emprenedoria a Barcelona,2016. Departament d’Anàlisi-Gabinet Tècnic de Programació. Oficina Municipal de 

Dades. 

 

D’altra banda, en un context de predomini dels homes en l’activitat emprenedora 
d’autònoms, el districte de Sant Martí registra un percentatge de dones emprenedores 
(45,3%)  superior en 3,7 punts percentuals al del conjunt de la ciutat (41,6%). 
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Font: L’Emprenedoria a Barcelona,2016. Departament d’Anàlisi-Gabinet Tècnic de Programació. Oficina Municipal de 

Dades. 

 

 

 Comerç i serveis 

L’any 2016, el districte de Sant Martí compta amb 9.678 locals en planta baixa3 -el 12,4% 
dels de Barcelona-, dels quals 7.114 estan actius i 577 buits o en reforma. Els serveis 
són l’activitat més present en aquests locals (56,7%), mentre que el comerç representa 
el 34,1% del total i altres tipus d’activitats el 9,3%, una distribució força similar a la de la 
ciutat. 

 

3 En aquest apartat  les dades es refereixen només als locals actius i sense activitat de l’Inventari de locals en planta 

baixa 2016 que difon el Departament municipal d’Estadística. No es tenen en compte els 1.306 locals sense informació 

a Sant Martí. 
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Font: Departament de Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona en base a 
dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 

El 2016 Sant Martí té un Índex de Dotació Comercial –nombre de locals amb ús 
comercial per cada 100 habitants-  que se situa en el 3,04 i queda per darrere de la 
mitjana de Barcelona (3,74).  

Quant a l’Índex d’Aprofitament Comercial, -que mesura el percentatge de locals ocupats 
respecte als que admeten ús comercial- el districte obté un 92,5% el 2016, resultat que 
el situa també lleugerament per sota de la mitjana de Barcelona (92,7%) en 0,2 punts 
percentuals. 

D’altra banda, tot i que Sant Martí no és dels districtes amb un Índex d’Atracció 
Comercial elevat –amb un 15% que el situa en sisena posició en aquest indicador-, cal 
destacar el valor de l’índex al barri de Diagonal Mar i el front Marítim del Poblenou (24%), 
que supera clarament la mitjana de la ciutat (20%). L’índex es defineix com el 
percentatge de comerços d’equipaments per la llar i la persona, la cultura i el lleure 
respecte el total de locals comercials. 

En l’àmbit dels serveis en planta baixa, a Sant Martí predominen els establiments que 
es dediquen a restaurants, bars i hotels, que representen una quarta part del total 
(33,1%), seguits de l’ensenyament (amb un 6,1%) i reparacions (5,1%).  
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Font: Departament de Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de 
Barcelona en base a dades de l’Inventari de Locals 2016, Departament d’Estadística de l’Ajuntament. 

 

 

 

Pel que fa als establiments comercials, prop de la meitat (el 42%) es dedica als 
productes alimentaris d’ús quotidià, i el 15,8% a equipament personal. 
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Font: Departament de Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de 
Barcelona en base a dades de l’Inventari de Locals 2016, Departament d’Estadística de l’Ajuntament.. 

 

Per barris, les principals concentracions d’establiments en planta baixa es troben a el 
Poblenou –que representa el 18,8% dels del districte-, seguit del Camp de l’Arpa del 
Clot (amb el 17,5%), el Clot (10,8%) i la Verneda i la Pau (9,9%). En conjunt, aquests 
barris concentren més de la meitat (el 57%) dels locals del districte. 
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DISTRIBUCIÓ DELS ESTABLIMENTS EN PLANTA BAIXA DELS BARRIS DE 
SANT MARTÍ, 2016 (% s/total) 

El Camp de l’Arpa del Clot i el Clot segueixen una distribució molt similar a la del districte 
quant a mix de serveis i comerç, sempre però amb un pes més elevat dels serveis, 
mentre que el parc de la Llacuna del Poble Nou presenta un pes dels serveis força més 
important, i el comerç hi té molta menys importància.

 

  

 

 

 

 

Font: Departament de Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del 
Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 
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La Vila Olímpica del Poblenou, el Poblenou i Diagonal Mar i el Front Marítim presenten 
un pes significatiu dels serveis, i en el cas de la Vila Olímpica, molt significatiu, doncs 
representen el 75% dels establiments, un fet que cal relacionar amb l’intens procés de 
transformació socioeconòmica  i atracció d’empreses al districte 22@ i voltants els 
darrers anys i la seva proximitat amb el mar. D’altra banda, Diagonal Mar i el Front 
Marítim mostra un pes del comerç al detall superior en 4,3 punts a la mitjana del districte 
i és el barri amb l’Índex d’Atracció Comercial (24,0%) i d’Aprofitament Comercial 
(97,66%) més elevats del districte, amb una diferència marcada respecte els altres barris 
i amb valors clarament superiors a les mitjanes del districte i de la ciutat.  

 

  

 

 
Font: Departament de Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del 
Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 
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El Besòs i el Maresme  presenta el major pes de tot el districte del comerç al detall sobre 
el total d’establiments (44,6%) i, en contrapartida a aquest fet, mostra el pes més baix 
pel que fa als serveis (fins a 11 punts per sota de la mitjana del districte). Pel que fa a   
Provençals del Poblenou, el pes dels serveis és molt més significatiu i superior a la 
mitjana del districte, però presenta un pes del comerç al detall molt inferior a aquesta 
mitjana. 

  
Font: Departament de Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona en base 
a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

Pel que fa a Sant Martí de Provençals i la Verneda i la Pau, presenten una estructura 
similar, amb un pes del comerç al detall superior a la mitjana del districte en 4,4 i 5,7 
punts, respectivament  i amb una dotació d’establiments dedicats als serveis 
lleugerament superior al 50,0% i que se situa per sota de la mitjana del districte en 
ambdós casos.  

  
Font: Departament de Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona en base 
a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 
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 Activitat turística 

A desembre de 2018, Sant Martí compta amb  1.181 establiments i 21.923 places 

d’allotjament: 37 hotels, 4 hostals, 9 apartaments/albergs i 1.131 habitatges d’ús turístic 
que ofereixen 12.994, 1.018, 1.171 i 6.740 places turístiques, respectivament. És el 
tercer districte amb major nombre d’establiments de la ciutat (11%) i de places 

d’allotjament (14% del total).  

Cens d’allotjaments turístics al districte de Sant Martí. 2018 

 

 

Per barris, destaca el gran nombre d’habitatges d’ús turístic al Poblenou (389, que 
representen un 34% del total del districte) i  els 11 hotels a Diagonal Mar i el Front 

Marítim del Poblenou - amb més de 4000 places. Cal destacar que el barri amb més 
places d’allotjament del districte és el Parc i la Llacuna del Poblenou amb gairebé 6.000.   
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 Mercat d’habitatge 

El quart trimestre de 2018, el preu de  l’habitatge de segona mà de Sant Martí 

(4.214€/m2) és només un 3% inferior a la mitjana de Barcelona. 

      
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Font: Elaboració de Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local a partir de dades 
d’Idealista.com 
 

Quant a l’evolució des de 2007, el ritme de descens de preus al llarg de la crisi ha estat més intens 
a Sant Martí i la recuperació dels preus va començar abans que al conjunt de Barcelona, amb un 
increment acumulat que el 2018 és superior al de la ciutat (+5,8% i +1,4%, respectivament). 
Després d’aquesta evolució, el preu de l’habitatge de segona mà al districte es manté un 8% per 
sota del nivell que havia assolit amb el boom immobiliari el 2006. 

Per barris. Diagonal Mar i el Front Marítim i la Vila Olímpica del Poble Nou presenten els preus de 
venda de l’habitatge de segona mà força més elevats del districte, amb valors que també són 
clarament superiors al preu mitjà de Barcelona. Poble Nou registra un preu  més proper a la mitjana 
de ciutat i de districte, mentre que , per sota de la mitjana de Sant Martí se situen el Clot, el Camp 
de l’Arpa del Clot, Provençals de Poble Nou, Sant Martí de Provençals, el Besós Maresme  i La 
Verneda i la Pau. 
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Pel que fa al mercat de lloguer, per sobre del lloguer mitjà mensual del districte i del 

conjunt de la ciutat es troben  la Vila Olímpica del Poble Nou, Diagonal Mart i el Front 
Marítim, el Poblenou i Provençals del Poblenou -amb lloguers mitjans d’entre 1300 i 950 
euros-, i el Camp de l’Arpa del Clot i el Clot se situen  poc per sota del preu mitjà del 

districte, mentre que els barris amb habitatge més assequible són Sant Martí de 
Provençals, la Verneda i la Pau i ,especialment, el Besós Maresme, aquest últim  amb 
lloguers per sota dels 700 €. 

 

La superfície mitjana dels habitatges de lloguer oscil·la entre els 65 m2 del Besós 
Maresme i els 83,8 m2 de la Vila Olímpica del Poble Nou, amb una mitjana de 69,2 m2 

al conjunt del districte. 

Preu de venda i lloguer de l'habitatge als barris de Sant Martí. IV 
trim 2018 
     

BARRI 

Preu de venda 
habitatge de 
segona mà 

(€/m2)* 

Lloguer 
mensual de 
l'habitatge ( 

€/mes)  

Superfície 
mitjana 

habitatge 
llogat (m2)  

Lloguer 
mitjà per 
superfície 

(€/m2 mes)  
el Camp de l'Arpa del Clot 3.654 827,4 66,3 12,9 
el Clot 3803 815,1 68,6 12,8 
el Parc i la Llacuna del Poblenou 4254 897,7 69,1 13,8 
la Vila Olímpica del Poblenou 5321 1284,3 85,9 16,4 
el Poblenou 4428 1006,8 70,8 14,7 
Diagonal Mar i el Front Marítim 
del Poblenou 6836 818,6 63,4 13 
el Besòs i el Maresme 2822 699,1 64,6 11,1 
Provençals del Poblenou 3362 928 68,2 13,9 
Sant Martí de Provençals 2926 803,5 71,8 11,7 
la Verneda i la Pau 2672 767,1 68,3 11,4 
Sant Martí 4.214 866,1 68,4 13,1 
BARCELONA 4.344 907,4 71,8 13,2 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i 
Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament 
d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 
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 Locals i naus 

A 20 de febrer de 2019 Sant Martí  localitza 371 locals en lloguer i 317 en venda, amb 

preus mitjans de 10,96 €/m2 i 1.719 €/m2, respectivament, que representen el 9 % i el 
13,2 % de l’oferta total de locals en lloguer i venda a la ciutat. 
 

Disponibilitat de Locals/Naus i preu €/m2      

  
Nombre 

% 
(s/districte) 

Preu €/m2 
    

Diagonal Mar i el Front Marítim 
del Poblenou       

Lloguer 8 2,2% 28,45 
Venda 10 3,2% 2.106 

el Besós       

Lloguer 7 1,9% 8,85 
Venda 11 3,5% 1.411 

el Camp de l'Arpa del Clot   

Lloguer 66 17,8% 10,87 
Venda 64 20,2% 1.685 

el Clot       

Lloguer 32 8,6% 10,17 
Venda 31 9,8% 1.577 

el Parc i la Llacuna del Poblenou   

Lloguer 43 11,6% 10,06 
Venda 35 11,0% 1.702 

el Poblenou       

Lloguer 87 23,5% 13,79 
Venda 38 12,0% 2.503 

la Verneda i la Pau      

Lloguer 41 11,1% 7,79 
Venda 54 17,0% 1.367 

la Vila Olímpica del Poblenou   

Lloguer 20 5,4% 9,97 
Venda 11 3,5% 2.390 

Provençals del Poblenou     

Lloguer 50 13,5% 9,53 
Venda 30 9,5% 1.815 

Sant Martí de Provençals     

Lloguer 17 4,6% 6,38 
Venda 33 10,4% 1.286 

Sant Martí   %s/ciutat   

Lloguer 371 9,0% 10,96 
Venda 317 13,2% 1.719 

Barcelona       

Lloguer 4115 100,0% 16,18 
Venda 2408 100,0% 2.014  
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Font: Idealista.com   
Data d'extracció de les dades: 20/2/2019  

  

Els preus més elevats de venda de locals  es registren al Poblenou, la Vila Olímpica 

i Diagonal i el Front Marítim del Poble Nou, tots ells per sobre dels 2.000 euros/m2, 
en línia amb la mitjana de Barcelona. Quant als preus de lloguer, sobresurt el preu 
de Diagonal Mar i el Front Marítim -amb preus molt elevats en ubicacions com el 

Centre Comercial de Diagonal Mar-, mentre que la resta estan per sota de la mitjana 
de Barcelona, en un ventall que va dels 13,8 €/m2 de Poble Nou al 6,4 de Sant Martí 
de Provençals. 

 
 

 Economia Cooperativa, Social i Solidària 

 

Sant Martí concentra el 10,6% de les iniciatives d’economia social i solidària de la 
ciutat i entre les més de 475 entitats i actuacions destaca l’existència de 214 entitats 
del tercer sector social,139 cooperatives, 35 Societats Laborals, 29 iniciatives 
comunitàries – compostes per 9 grups de consum, 12 horts comunitaris, un hort 
municipal, 1 mercat d’intercanvi, 3 bancs del temps i 3 espais buits-,  15 pols de gestió 
cívica, 4 Centres Especials de Treball  i 3 Empreses d’Inserció. Destaca el pes que tenen 
les empreses d’inserció de Sant Martí en el conjunt de Barcelona (23,1%), així com els 
centres de gestió cívica (20,5%) i les cooperatives (14%). 

 

 

 

 

Presència de l’economia social i solidària al 

districte de Sant Martí, 2018

INICIATIVES DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA SANT MARTÍ
% 

BARCELONA

Societats cooperatives 139 14,0%

Entitats Tercer Sector Social 214 9,1%

Fundacions 40 6,5%

Societats laborals 35 15,0%

Empreses d'Inserció 3 23,1%

Comunitàries 29 15,2%

Gestió Cívica 15 20,5%

CETs 4 7,5%

Total Sant Martí 479 10,6%

Font: Dades Economia Social i Solidària, desembre 

2018.Comissionat Economia Social.  
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D’altra banda, segons el fitxer d’entitats de l’Ajuntament de Barcelona, a Sant Martí es  
compatibilitzen 639 associacions i hi predominen les entitats culturals i  les 
destinades a educació i formació –amb 171 i 88 entitats respectivament- i que 
representen pels volts del 27% i el 14% del districte. Per altra part, Sant Martí concentra 
el 12% de les associacions de Barcelona i el 14% entitats d’educació i formació de la 
ciutat.  

Els barris amb un nombre més elevat d’entitats són el Poble Nou -amb prop de la 
cinquena part del districte-, Sant Martí de Provençals (15%), el Camp de l’Arpa del Clot 
(13,8%) i La Verneda  i la Pau. 

ASSOCIACIONISME

el Camp de 

l'Arpa del 

Clot

el Clot

el Parc i la 

Llacuna del 

Poblenou

la Vila 

Olímpica del 

Poblenou

el Poblenou

Diagonal Mar i el 

Front Marítim del 

Poblenou

el Besòs i el 

Maresme

Provençals 

del 

Poblenou

Sant Martí 

de 

Provençals

la Verneda i 

la Pau
SANT MARTÍ

Total associacions 88 68 49 27 121 32 45 35 96 78 639

% s/ total Districte 13,8% 10,6% 7,7% 4,2% 18,9% 5,0% 7,0% 5,5% 15,0% 12,2% 100%

Educació i Formació 8 9 2 6 12 7 12 7 13 12 88

Economia Social 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 8

Gremis i professionals 4 1 2 1 5 2 2 0 0 0 17

Culturals 23 20 16 3 44 5 12 10 16 22 171

Veïnals 4 1 1 0 2 2 3 2 3 5 23

Font: Fitxer d'entitats Ajuntament de Barcelona. Consulta realitzada el 25 de febrer de 2019


