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Les grans ciutats no sempre són les més riques o, més ben dit
perquè això de “riques” es fa estrany, no són on viuen les
persones amb més poder adquisitiu. Segons les dades que ha
donat a conèixer aquest dimarts l’Agència Tributària, el
municipi de Castellvell del Camp és on es concentra la renda
per càpita més alta de la província amb una mitjana de 29.944
€ per habitant. En aquesta població, ubicada al costat de
Reus, hi viuen 2.857 segons el cens de l’any 2018 que és
l’exercici que es té en compte per reunir totes aquestes
dades.
Altafulla ocupa la segona
posició del rànquing provincial
amb una mitjana de 29.729 € de
renda per càpita i una població
de 5.243 habitants. Del conjunt
de tot l’estat i segons les
dades esmentades, Altafulla és
la 54ena ciutat més rica de tota
Espanya. La ciutat de Tarragona
ocupa el número 117 a nivell estatal i Reus és al lloc 450. Si
busquem poblacions més properes a Altafulla, cal dir que la
renda per càpita a Torredembarra és molt inferior i se situa
en els 22.567€ mentre a la Pobla de Montornès és de 20.988€ i
al Catllar és una mica més elevada i és de 25.308€.
Curiosament, segons les dades de l’Agència Tributària la
ciutat més rica d’Espanya és Matadepera seguida dels municipis
madrilenys de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte i
Alcobendas. Òbviament cal matisar que per concloure la riquesa

d’un poble no es tenen en compte només els ingressos dels seus
habitants. Hi compta, i molt, el nombre d’empreses que hi
tenen la seu, la seva activitat comercial i altres valors que
poden fer que un poble petit sigui el qui reuneix més riquesa
i superi amb escreix a les grans ciutats.
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Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
Som-hi

Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
Email
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions

d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.

Segueix-nos
No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.

És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

