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29 de setembre de 2022 

Estadística de despesa en consum de les llars 2021 

La despesa mitjana de les llars catalanes augmenta un 8,5% el 2021 però no 

assoleix els valors del 2019 

El 60,7% de la despesa de les llars és en béns de primera necessitat 

 

L’any 2021, la despesa mitjana en consum de les llars catalanes ha estat de 31.710 euros per 

llar i de 12.856 euros per persona, un 8,5% i 8,3% més que el 2020, respectivament, però un 

3,7% inferior a l’any 2019, any previ a la pandèmia. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(Idescat), la despesa en béns de primera necessitat, que representa el 60,7% de la despesa 

de les llars, ha augmentat un 5,9% respecte a l’any anterior i un 5,7% respecte al 2019; en 

canvi, la depesa en la resta de béns i serveis ha crescut un 12,6%, però ha disminuït un 15,3% 

respecte a dos anys enrere.   

En relació amb els béns de primera necessitat, la despesa mitjana més elevada de la llar és la 

dedicada a l’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles (11.640 euros), que 

representa el 36,7% del total de despesa mitjana d’una llar. Aquest grup ha crescut un 4,6% en 

relació amb l’any anterior (516 euros) i ha anat augmentant progressivament, des de l’inici de 

la sèrie. 

El segueixen el grup dels aliments i les begudes no alcohòliques (16,2% del total de la 

despesa mitjana d’una llar), que registra un augment anual del 6,7%, amb una despesa mitjana 

per llar de 5.146 euros, 323 euros més que el 2020. Les despeses mitjanes de la llar en el grup 

de vestit i calçat d’una banda i el de mobles i parament de la llar de l’altra són similars (1.209 i 
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1.255 euros, respectivament), i representen prop del 4% sobre el total de despesa, cadascuna 

d’elles. En relació amb l’any anterior, aquests grups han augmentat un 17,6% i 4,7% 

respectivament, però a diferència del grup de l’habitatge, aigua, electricitat i gas, la despesa 

mitjana de la llar és inferior a la del 2016 (1.486 euros i 1.344 euros, respectivament). 

 

Pel que fa a la resta de béns i serveis, destaquen els augments en els grups de restaurants i 

hotels (amb un 33,8%), sanitat (amb un 28,2%), oci i cultura (amb un 16,8%) i educació (amb 

un 12,5%); les despeses mitjanes per llar d’aquests grups són de 2.190 euros, 1.327 euros, 

1.323 euros i 667 euros, respectivament. Els únics grups que han reduït la despesa l’any 2021 

són el de comunicacions, que disminueix un 1,5% amb una despesa mitjana per llar de 1.024 

euros, i el de begudes alcohòliques i tabac, que disminueix un 2,9% amb una despesa mitjana 

per llar de 432 euros. 

A conseqüència de la crisi sanitària provocada per la covid-19, les llars van disminuir molt la 

despesa en consum el 2020 modificant els hàbits de consum. Tot i la recuperació 

generalitzada de la despesa del 2021, les llars no arriben a recuperar els valors de l’any previ a 

la pandèmia. Els grups que presenten els majors descensos de la despesa mitjana per llar 

respecte al 2019 són el de l’oci i cultura (-27,6%), el del transport (-26,4%) i el dels restaurants 

i hotels (-22,5%). Només la sanitat (18,8%), els aliments i begudes no alcohòliques (12,4%) i el 

grup de l’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles (7,1%) han experimentat un 

augment en la despesa mitjana per llar respecte al 2019. 

Tots els tipus de llars augmenten la despesa mitjana el 2021 

En relació amb l’any anterior, les llars unipersonals, amb una despesa mitjana per llar de 

21.946 euros, han incrementat la despesa un 6,6%, i destaca el creixement de la despesa de 

les llars d’un adult menor de 65 anys (8,9%). Pel que fa a les llars formades per dos adults 

sense fills dependents, la depesa mitjana per llar se situa en 30.586 euros i un increment del 

8,0%. 
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Entre les llars que tenen fills dependents, destaquen les formades per dos adults amb un o 

més fills dependents, que han tingut un creixement del 3,1% i una despesa mitjana per llar de 

37.122 euros; en el cas de les llars monoparentals (formades per un adult amb un o més fills 

dependents), han incrementat un 13,6% i una despesa mitjana de 30.660 euros.  

La despesa mitjana de les llars on el sustentador principal té estudis superiors és un 

18,9% més alta respecte al conjunt de les llars 

Les característiques socioeconòmiques i demogràfiques dels individus determinen el nivell de 

despesa de les llars i del tipus de béns consumits. La despesa mitjana més elevada és la de 

les llars on el sustentador principal té estudis superiors, que és de 37.703 euros, un 18,9% 

més alta que la del conjunt de les llars catalanes. Les llars on el sustentador principal no té 

estudis o té els estudis primaris acabats, tenen una despesa mitjana de 22.525 euros, un 29% 

menys en comparació amb el total de llars. Aquest percentatge més baix s’explica sobretot pel 

grup d’altres béns i serveis, que no són de primera necessitat i la despesa és d’un 45,8%, 

inferior a la del conjunt de les llars. 

També hi ha una relació directa entre la nacionalitat, la relació amb l’activitat econòmica i la 

despesa: les llars on el sustentador principal és d’una nacionalitat estrangera no europea o 

està aturat són les que tenen un nivell de despesa mitjana més baix respecte del conjunt de les 

llars (23.383 euros i 16.810 euros per llar, és a dir un 26,3% i un 47,0% inferior, 

respectivament). D’altra banda, les llars amb el sustentador principal ocupat són les que 

presenten una despesa mitjana per llar més elevada (amb 33.864 euros), un 6,8% per sobre 

del conjunt de les llars catalanes. 

Les llars amb una dona com a sustentador principal tenen una depesa mitjana per llar de 

28.879 euros, un 8,9% menys a la del conjunt de les llars catalanes. En el cas dels béns de 

primera necessitat, la despesa mitjana és un 6,5% inferior a la del conjunt de les llars, mentre 

que a la resta de béns és un 12,7% menys. En canvi, quan el sustentador principal és un 

home, la despesa mitjana per llar és de 33.253 euros, un 4,9% superior a la del conjunt de les 

llars. 

Pel que fa a l’edat, la despesa mitjana per llar és menor quan el sustentador principal té 75 

anys i més, o fins a 30 anys (de 25.424 euros i 27.853 euros, respectivament); en canvi, la 

despesa mitjana és més alta en llars on el sustentador principal té entre 45 i 59 anys (35.987 

euros de mitjana, un 13,5% superior a la del conjunt de les llars). El consum més baix en el 

grup dels menors de 30 anys en comparació amb la mitjana de les llars es deu al fet que la 

despesa en béns de primera necessitat és un 21,2% inferior, mentre que en el grup de 75 anys 

i més s’explica per un consum inferior en el grup de la resta de béns (43,8% menys). 

L’any 2021 disminueix el consum mitjà de llegums i hortalisses i de cerveses i vins 

Les llars catalanes han incrementat el consum dels principals productes alimentaris, excepte 

els llegums i hortalisses (-1,7%). Destaca l’augment del consum d‘ous (16,9%) i el peix i marisc 

(7,2%, cadascun), que representen una mitjana de 28 dotzenes d’ous i 48,1 quilos per llar. 

Pel que fa a les begudes i en relació amb l’any anterior, hi ha un increment del consum de les 

llars en begudes destil·lades (13,4%) fet que suposa una mitjana de 3,2 litres per llar, mentre 

que s’ha reduït el consum de cerveses (-9,8%) i de vins (-6,5%), amb una mitjana de 47,3 i 
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30,2 litres per llar. D’altra banda, el consum de cafè per llar ha augmentat (9,7% en quilos i 

3,6% en càpsules), mentre que ha disminuït el de tes i infusions (-10,5%). 

Augmenten el consum dels subministraments bàsics de la llar 

Pel que fa als serveis bàsics de l’habitatge i productes energètics, l’any 2021 les llars van 

consumir de mitjana 2.944,7 kWh d’electricitat, 207,1 m3 d’aigua, 408,3 m3 de gas ciutat i 32,5 

kg de gas liquat. 

L’any 2021 augmenta el consum dels subministraments bàsics de la llar (el d’aigua ho fa en un 

27,9%, el de gas en un 24,4% i el d’energia elèctrica en un 5,6%), a diferència del 2020, quan 

només va augmentar el consum d’aigua. 
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Taula 1. Despesa mitjana anual de les llars. Catalunya. 2016-2021

Despesa Per Per Per unitat Despesa Per Per Per unitat

total (milions) llar persona de consum total llar persona de consum

2021 97.366,0 31.710 12.856 18.997 8,4 8,5 8,3 8,3

2020 89.859,3 29.235 11.872 17.549 -11,0 -11,2 -11,5 -11,5

2019 100.969,9 32.916 13.414 19.833 2,1 1,0 1,1 1,1

2018 98.870,7 32.586 13.270 19.626 4,5 3,1 3,4 3,1

2017 94.647,6 31.619 12.833 19.028 4,8 3,9 4,3 4,0

2016 90,344,1 30.446 12.309 18.297
Font: Idescat.

Despesa mitjana anual 

Taxa de variació anual (%)

Despesa mitjana anual (euros corrents)

Taula 2. Despesa mitjana per llar per grans grups de despesa. Catalunya. 2021

Despesa 

mitjana per 

llar (euros)

Distribució 

percentual Diferència anual 

absoluta (euros)

Taxa de 

variació anual 

(%)

Béns de primera necessitat 19.251 60,7 1.077 5,9

   Aliments i begudes no alchòliques 5.146 16,2 323 6,7

   Vestit i calçat 1.209 3,8 181 17,6

   Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles 11.640 36,7 516 4,6

   Mobles, parament de la llar i articles per al  

manteniment corrent de la llar 1.255 4,0 56 4,7

Resta de béns i serveis 12.459 39,3 1.398 12,6

   Sanitat 1.327 4,2 292 28,2

   Transport 3.018 9,5 252 9,1

   Comunicacions 1.024 3,2 -16 -1,5

   Oci i cultura 1.323 4,2 190 16,8

   Educació 667 2,1 74 12,5

   Restaurants i hotels 2.190 6,9 553 33,8

   Begudes alcohòliques i tabac 432 1,4 -13 -2,9

   Altres béns i serveis 2.477 7,8 64 2,7

Total 31.710 100,0 2.475 8,5

Font: Idescat.
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Taula 3. Evolució de la despesa mitjana per llar. Béns de primera necessitat i resta de béns i serveis. Catalunya. 2016-2021

Euros

Aliments i 

begudes no 

alcohòliques Vestit i calçat

Habitatge, aigua, 

electricitat, gas   

i altres 

combustibles

Mobles, 

parament de la 

llar i articles per 

al manteniment 

corrent de la llar

Total béns 

de 1a 

necessitat

Resta de béns    

i serveis Total

2016 4.571 1.486 9.331 1.344 16.732 13.714 30.446

2017 4.517 1.526 9.650 1.400 17.093 14.526 31.619

2018 4.588 1.456 10.458 1.447 17.949 14.637 32.586

2019 4.577 1.405 10.865 1.359 18.205 14.711 32.916

2020 4.823 1.028 11.124 1.199 18.174 11.061 29.235

2021 5.146 1.209 11.640 1.255 19.251 12.459 31.710

% variació anual

Aliments i 

begudes no 

alcohòliques Vestit i calçat

Habitatge, aigua, 

electricitat, gas   

i altres 

combustibles

Mobles, 

parament de la 

llar i articles per 

al manteniment 

corrent de la llar

Total Béns 

de 1a 

necessitat

Resta de béns    

i serveis Total

2017 -1,2 2,7 3,4 4,2 2,2 5,9 3,9

2018 1,6 -4,6 8,4 3,4 5,0 0,8 3,1

2019 -0,2 -3,5 3,9 -6,1 1,4 0,5 1,0

2020 5,4 -26,8 2,4 -11,8 -0,2 -24,8 -11,2

2021 6,7 17,6 4,6 4,7 5,9 12,6 8,5

Font: Idescat.

Béns de primera necessitat

Béns de primera necessitat

Taula 4. Despesa mitjana anual de la llar. Catalunya. 2021

Característiques de la llar. Composició de la llar

Despesa mitjana per 

llar 2021 (euros)

Diferència anual 

absoluta (euros)

Taxa de 

variació anual 

(%)

Unipersonal 21.946 1.350 6,6

      Una persona menor de 65 anys 22.803 1.860 8,9

      Una persona de 65 anys o més 20.697 602 3,0

Dos adults sense fills dependents 30.586 2.263 8,0

      Dos adults, menors de 65 anys i sense fills dependents 29.912 2.262 8,2

      Dos adults, almenys un de 65 anys o més, sense fills dependents 31.237 2.257 7,8

Altres llars sense fills dependents 39.802 5.078 14,6

Un adult amb un o més fills dependents 30.660 3.671 13,6

Dos adults amb un o més fills dependents 37.122 1.129 3,1

      Dos adults amb un fill dependent 35.034 1.400 4,2

      Dos adults amb dos fills dependents 39.222 1.791 4,8

      Dos adults amb tres o més fills dependents 37.462 ..

Altres llars amb fills dependents 45.573 8.503 22,9

No hi consta .. .. ..

Total 31.710 2.475 8,5

.. Dades poc significatives per al càlcul

Font: Idescat.
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Taula 5. Despesa mitjana anual de la llar. Catalunya. 2021

Característiques del sustentador principal

Béns de 

primera 

necessitat

Altres béns   i 

serveis Total

Béns de 

primera 

necessitat

Altres béns   i 

serveis Total

Sexe

Homes 19.935 13.318 33.253 3,6 6,9 4,9

Dones 17.996 10.883 28.879 -6,5 -12,6 -8,9

Grup d'edat

Fins a 30 anys 15.165 12.688 27.853 -21,2 1,8 -12,2

De 30 a 44 anys 16.984 12.395 29.379 -11,8 -0,5 -7,4

De 45 a 59 anys 20.664 15.323 35.987 7,3 23,0 13,5

De 60 a 74 anys 20.788 11.203 31.991 8,0 -10,1 0,9

De 75 anys i més 18.417 7.007 25.424 -4,3 -43,8 -19,8

Nivell d'estudis

Sense estudis/estudis primaris 15.776 6.748 22.525 -18,1 -45,8 -29,0

Estudis secundaris, 1er cicle 17.136 10.224 27.360 -11,0 -17,9 -13,7

Estudis secundaris, 2on cicle 18.558 11.478 30.036 -3,6 -7,9 -5,3

Estudis superiors 21.805 15.898 37.703 13,3 27,6 18,9

No hi consta .. .. .. .. .. ..

Nacionalitat

Espanyola 19.741 12.722 32.464 2,5 2,1 2,4

Estrangera 15.094 10.228 25.322 -21,6 -17,9 -20,1

  Resta Unió Europea 18.278 13.013 31.291 -5,1 4,4 -1,3

  Resta del món 14.059 9.324 23.383 -27,0 -25,2 -26,3

No hi consta .. .. .. .. .. ..

Relació amb l'activitat

Actiu 19.087 13.959 33.046 -0,9 12,0 4,2

  Ocupat 19.461 14.403 33.864 1,1 15,6 6,8

  Aturat 11.662 5.148 16.810 -39,4 -58,7 -47,0

Inactiu 19.623 9.051 28.674 1,9 -27,4 -9,6

  Jubilat o retirat 20.275 9.316 29.590 5,3 -25,2 -6,7

  Feines de la llar 13.820 4.785 18.605 -28,2 -61,6 -41,3

  Altres situacions d'inactivitat 16.111 10.256 26.366 -16,3 -17,7 -16,9

No hi consta .. .. .. .. .. ..

Total 19.251 12.459 31.710

.. Dades poc significatives per al càlcul

Font: Idescat.

Despesa mitjana anual (euros corrents)
Variació respecte a la despesa mitjana del 

conjunt de llars (%)
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Taula 6. Quantitats físiques totals i quantitat mitjana per llar. Catalunya. 2021

Principals productes alimentaris, begudes i tabac

Quantitat total 

(milers)

Quantitat 

mitjana 

per llar

Taxa de 

variació anual 

per llar (%)

Pa i cereals (kg) 483.139 157,3 0,0

Carn (kg) 355.004 115,6 6,8

Peix i marisc (kg) 147.594 48,1 7,2

Llet (L) 441.912 143,9 2,5

Ous (unitat) 1.036.962 337,7 16,9

Formatges, iogurts i altres productes derivats de la llet (kg) 212.962 69,4 1,8

Fruites (kg) 641.116 208,8 6,8

Llegums i hortalisses (kg) 688.872 224,4 -1,7

Aigua mineral, begudes refrescants, sucs de fruites i vegetals (L) 1.265.176 412,0 8,5

Begudes destil·lades (L) 9.713 3,2 13,4

Vins (L) 92.753 30,2 -6,5

Cerveses (L) 145.296 47,3 -9,8

Tes i infusions (gr) 1.333.108 434,2 -10,5

Café, excepte càpsules (kg) 10.327 3,4 9,7

Café (càpsules) 735.780 239,6 3,6

Tabac  (unitats)(1) 2.070.408 674,3 -2,4

Font: Idescat.

(1) no inclou Altres tabacs i productes relacionats (tabac de pipa, tabac de liar, paper de fumar, etc.)

Taula 7. Quantitat mitjana per llar de subministraments bàsics de la llar. Catalunya. 2019-2021

2019 2020 2021

% variació 

interanual 19-20

% variació 

interanual 20-21

Subministrament d'energia elèctrica (Kwh) 2.878,6 2.789,4 2.944,70 -3,1 5,6

Gas natural i gas ciutat (m3) 345,4 337,3 408,3 -2,3 21,0

Subministrament d'aigua (m3) 155,0 161,9 207,1 4,4 27,9

Hidrocarburs liquats (kg) 19,5 16,9 35,2 -13,4 108,5

Font: Idescat.
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Nota metodològica 

L'Estadística de despesa en consum de les llars és una activitat d'estadística oficial incorporada en el Pla 

estadístic de Catalunya, resultat de l'explotació de l'Enquesta de pressupostos familiars. L’objectiu 

principal d’aquesta estadística és produir informació sobre la magnitud, l’estructura i la distribució de les 

despeses en consum.  

La despesa en consum de les llars representa l'activitat econòmica principal de la població i és una 

aproximació al concepte de consum privat, com a component més important a la demanda agregada d'un 

país. 

L'Enquesta de pressupostos familiars és una estadística per mostreig a les llars que realitza l’INE amb 
periodicitat anual. L'Idescat porta a terme una explotació detallada i amplia els resultats per a l'àmbit de 
Catalunya. 

El treball de camp d’aquesta enquesta s’ha dut a terme durant el 2021. En aquest sentit, la incidència de 

la Covid-19 en la primera part de l’any va comportar notables dificultats per a la seva realització. Això va 

comportar la necessitat d’adoptar una nova aproximació al treball de camp, consistent en la recollida de 

la informació mitjançant entrevista telefònica a les llars i la implantació de mètodes estadístics d’ajust de 

la despesa.  

Glossari 

Membres de la llar. Persones que resideixen habitualment a l'habitatge i comparteixen les despeses de 

la llar. En determinades condicions, també són membres de la llar els qualificats com a hostes, convidats, 

servei domèstic intern i els membres residents absents de l'habitatge per raons d'estudi, malaltia, 

vacances, etc. 

Sustentador principal. Membre de la llar de 16 i més anys amb una aportació periòdica al pressupost de 

la llar major a la de cadascun dels membres restants. 

Despesa en consum. Despesa feta per les llars en béns i serveis per satisfer les necessitats o carències 

dels membres de la llar. Aquestes despeses les fa la llar com a unitat de consum; per tant no inclou les 

que fa l’empresa o l’explotació familiar. La despesa en consum pot ser feta al territori econòmic o bé a la 

resta del món. Es recull tant la despesa monetària com la no monetària: 

• Despesa monetària. Despesa que destina la llar per pagar determinats béns i serveis de consum 

final. 

• Despesa no monetària. Valor atribuït a determinats consums no monetaris fets per la llar, entre 

els quals s'inclouen l’autoconsum (béns produïts per la pròpia explotació d'algun dels membres 

de la llar i que es consumeixen o són regalats per la llar); l’autosubministrament (béns retirats del 

propi comerç per algun dels membres de la llar que són consumits o regalats); el salari en espècie; 

dinars i sopars gratuïts o bonificats, i el lloguer imputat (lloguer pagat per la llar, que és propietària 

de l'habitatge o que el té cedit, per un habitatge com el que ocupa si el tingués llogat)

 

Més informació sobre aquesta activitat a www.idescat.cat/n4356 

 

Servei de premsa  Telèfon +34-93.557.30.50  premsa@idescat.cat 

 

Totes les notes de premsa a www.idescat.cat/premsa 

https://www.idescat.cat/n4356
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