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Despesa mitjana total per persona

Total a Espanya l’any 2020

10.848,22 €/any

Font: INE. Encuesta de presupuestos familiares 2020

• https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24900

Despesa mitjana per persona. Espanya

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24900
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Font: INE. Encuesta de presupuestos familiares 2020

• https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24900

Distribució de la despesa. 2020

Individu %

Índex general 10.848 100,0%

01 Alimentació i begudes no alcohòliques 1.840 17,0%

02 Begudes alcohòliques i tabac 205 1,9%

03 Vestits i calçat 405 3,7%

04 Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles 3.866 35,6%

05 Mobles, articles de la llar i de manteniment de la llar 470 4,3%

06 Sanitat 402 3,7%

07 Transport 1.102 10,2%

08 Comunicacions 378 3,5%

09 Oci i cultura 452 4,2%

10 Ensenyament 176 1,6%

11 Restaurants i hotels 704 6,5%

12 Altres béns i serveis 847 7,8%

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24900
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Despesa mitjana en

“Aliments i begudes no alcohòliques”

1.840,02 €/any

 Representa el 17 % del total de la despesa mitjana

per persona

Font: INE. Encuesta de presupuestos familiares 2020

● https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24900

Despesa en aliments i begudes. Espanya

NOTA: A l’any 2019 van ser 1.722,11 €/any = 14,17% del total

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24900
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24900
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El 20% de les persones amb menys despesa

(quintil 1) de la població espanyola, va gastar en 

“Aliments i begudes no alcohòliques”:

1.023,31 €

Representa el 22,1% de la despesa total d’aquestes

persones

Font: INE. Encuesta de presupuestos familiares 2020

• https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24900

Població amb menys despesa

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24900
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Despesa mitjana en

“Aliments i begudes no alcohòliques”

del 20% de les persones amb menys despesa:

1.023,31 €/any

85,28 €/mes

2,80 €/dia

Font: INE. Encuesta de presupuestos familiares 2020

• https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24900

Despesa en alimentació, població amb menys despesa

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24900
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Que el 20% de la població amb menys

despesa gasti de mitjana en alimentació

i begudes no alcohòliques:

2,80 €/dia

 ... significa que:

• o no mengen amb la freqüència deguda

• i/o no mengen una dieta completa i

equilibrada

 És a dir:  no mengen una dieta saludable

Despesa en alimentació, població amb menys despesa
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Població amb carència severa. Espanya

El 5,4% de la població no es pot permetre menjar carn, 

pollastre o peix almenys cada dos dies
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• Taxa de població amb risc de pobresa o exclusió

social a Espanya (2020):

21,0%  9,9 milions de persones

• Taxa de població amb PMS (Privació Material

Severa) a Espanya (2020):

7,0%  3,3 milions de persones

Respecte a la població amb PMS, quin percentatge de les seves

despeses, poden dedicar a “alimentació i begudes no alcohòliques”?
 No es disposa

Font: INE. 11º Informe anual sobre el estado de la pobreza y la exclusión social en

España

Taxa de risc de pobresa i de PMS. Espanya
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• Taxa de població amb risc de pobresa o exclusió

social a Catalunya (2020):

21,7%  2,0 milions de persones

• Taxa de població amb PMS (Privació Material

Severa) a Catalunya:

6,2%  478.000 persones

Respecte de la població amb PMS, quin percentatge de les seves

despeses poden dedicar a “alimentació i begudes no alcohòliques”?
 No es disposa

Font: IDESCAT. Enquesta de condicions de vida 2020

• https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10412

Taxa risc de pobresa i PMS. Catalunya

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10412
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• L’IERM estima que el 2020, hi ha 130.000 

persones amb pobresa extrema a Barcelona

 Un 30% de persones més respecte del 2019

Font: Estudi realitzat per l‘Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, 

analitzant la renda anual neta mitjana de les famílies, 2020.

Pobresa extrema. Barcelona
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• El BdA ha definit com a estàndard de referència

per a la compra/distribució d’aliments, una

cistella d’aliments bàsics, que conformen una

dieta sana, suficient i equilibrada, de 1,74 kg/dia

i 2.000 kcal (no inclou begudes).

Aquesta dieta es valora en un mínim

de 4,00 €/dia* a PVP

*Valoració mitjana utilitzant preus de Lidl i Bon Preu, a Barcelona,

novembre de 2021. Coincideix amb la estimada per l’Ajuntament de

Barcelona.

Cost dieta equilibrada a Barcelona
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Per a garantir una dieta completa, equilibrada i saludable, a la

població que es troba en situació de Pobresa Material Severa

calen:

• A Espanya: 3,3 milions de persones x 4 €/dia x 365 dies =

4.818 milions €

• A Catalunya: 478.000 persones x 4 €/dia x 365 dies =

697.880.000 €

• A Barcelona: 130.000 persones x 4 €/dia x 365 dies =

189.800.000 €

• Per als BdA que van atendre el 2020:

1.353.276 persones x 4€/dia x 365 dies = 1.975.782.960 €

• Per als BdA de Catalunya que van atendre el 2020:

265.000 persones x 4 €/dia x 365 dies = 386.900.000 €
Nota: extrapolació de la valoració realitzada a Barcelona, de 4€ per persona i día.

Despesa en alimentació
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1. Els individus en situació de pobresa, NO poden

exercir el seu DRET a l’ALIMENTACIÓ amb una dieta

variada, completa, equilibrada i saludable.

2. El conjunt de totes les ajudes alimentàries que

s’ofereixen a la població en situació de Pobresa

Material Severa, són insuficients.

3. Si les ajudes són insuficients, la funció social de la

distribució d’aliments en espècie continua encara

sent necessària per a pal·liar la situació de

precarietat alimentària d’aquesta població.

Conclusions


