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1. INTRODUCCIÓ
1.1. OBJECTIU DE L’ESTUDI
Aquest estudi pretén fer una aproximació a la despesa monetària de les llars
santboianes als principals apartats de despesa com són alimentació, equipament de la
persona i parament de la llar. La intenció no és quantificar tota la despesa que fan les
llars, sinó la despesa en aquells apartats que hem considerat més rellevants o de
major impacte econòmic des del punt de vista de l’estructura d’equipaments
comercials del municipi.
Aquesta aproximació es fa a partir de les dades disponibles sobre renda anual mitjana
neta per llar, renda familiar disponible bruta i distribució de les despeses segons els
resultats de l’Enquesta de Pressupostos Familiars. Aquestes macromagnituds,
combinades amb els resultats de l’enquesta feta a les llars de Sant Boi sobre els seus
hàbits de compra permeten fer una aproximació sobre a on es fa aquesta despesa,
tant quant al tipus d’establiment com a la seva localització.
Els resultats de tot plegat haurien de permetre saber a quin tipus d’establiment (botiga,
supermercat, mercat al carrer, centre comercial, etc.) es consumeix i en quina
quantitat, així com si aquests establiments són localitzats a Sant Boi o a altres
municipis, i en el cas de supermercats i hipermercats, saber concretament quins són i
quant consum hi fan les llars santboianes.
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1.2. CLASSIFICACIÓ DE LES DESPESES
Les despeses s’han classificat en tres grans grups: alimentació, equipament de la
persona i parament de la llar. Cadascun d’aquests grups al seu temps es divideix en
diferents subdivisions. Per a aquestes subdivisions s’ha utilitzat la classificació
COICOP (Classification of Individual Consumption According to Purpose –
Classificació de consum individual d’acord al propòsit), formulada per organismes
internacionals d’estadística com l’ONU i Eurostat, i utilitzada a tot Europa per a la
classificació dels grups de despesa de l’Enquesta de Pressupostos Familiars, que és
la base d’aquesta aproximació a la despesa de les llars santboianes.
Així doncs i a partir d’aquesta classificació les classes de despesa per les que es va
demanar a les llars de Sant Boi van ser les següents:
ALIMENTACIÓ
0112 Carn
0113 Peix
0116 Fruites + 0117 Hortalisses
EQUIPAMENT DE LA PERSONA
0312 Peces de vestir
0321 Sabates i altres tipus de calçat
1211 Perruqueria i estètica personal
1212 Aparells, articles i productes per als serveis personals
1221 Joieria, rellotgeria i bijuteria
PARAMENT DE LA LLAR
0511 Mobles i articles de mobiliari
0521 Articles tèxtils per a la llar i les reparacions
0531 Electrodomèstics grans + 0532 Aparells electrodomèstics petits
0541 Cristalleria, vaixella i estris per a la llar, i les reparacions

El codi numèric de cada classe de despesa és la seva correspondència a la
classificació de productes COICOP. Aquesta classificació completa es pot consultar a
la pàgina web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, a l’adreça
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=5&V0=6&V1=94&V2=3

Unitat d’Assistència a la Planificació i l’Avaluació – Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Pàgina 5

Agost 2014

Aproximació a la despesa de les famílies santboianes en alimentació, equipament de la persona i parament de la llar

1.3. PRIMERA APROXIMACIO A LA RENDA DISPONIBLE DE LES LLARS
SANTBOIANES
En primer lloc calia quantificar la despesa que les llars santboianes dediquen al
consum. El punt de partida van ser les dades sobre renda anual neta mitjana per llar,
magnitud que s’obté a partir de l’Enquesta de Condicions de Vida que el·labora l’INE i
de la que l’Idescat n’ofereix resultats per a Catalunya
(http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=414)
La renda anual neta mitjana de la llar es defineix com els ingressos nets percebuts
pels membres de la llar, que són els que proporcionen la informació per a l'elaboració
de l'enquesta. Aquests ingressos es componen de: els ingressos del treball per compte
d'altri, beneficis / pèrdues del treball per compte propi, prestacions socials, rendes
procedents d'esquemes privats de pensions no relacionats amb el treball, rendes del
capital i de la propietat, transferències entre altres llars, ingressos percebuts per
menors i el resultat de la declaració per l'IRPF i per l'Impost sobre el Patrimoni.
Com que de resultats de la renda anual neta mitjana només en disposem a nivell de tot
Catalunya, per a aproximar la dada de Sant Boi s’hi va aplicar un factor corrector a
partir de l’índex de Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) de Sant Boi en relació a
Catalunya, que ens diu que la RFDB a Sant Boi és un 85,8% de la RFDB al conjunt de
Catalunya
(http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=08200&V3=5501&V4=5502&ALLINFO
=TRUE&PARENT=100&CTX=B)
D’aquesta manera, vam obtenir que la renda anual neta mitjana a les llars de Sant Boi
era de 8.738,8 € per cap. Per al conjunt del municipi doncs, l’aproximació a la renda
neta anual total del conjunt de llars era d’uns 726 milions d’euros anuals.
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1.4. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA DE LES LLARS PER TIPUS DE PRODUCTE
Sobre aquesta aproximació als ingressos es calculen les despeses en les diferents
classes de productes, a partir dels resultats de l’Enquesta de Pressupostos Familiars
(EPF) a Catalunya. Aquesta distribució es pot consultar a la web de l’Idescat, a
l’adreça
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=2341&V4=2459&ALLINFO=TR
UE&PARENT=25&CTX=B

Com ja s’ha dit, els productes que s’han tingut en compte no inclouen ni molt menys
tota la despesa de les llars, tan sols s’han sel·leccionat aquells que poden tenir més
rellevància quant a l’estructura dels equipaments comercials de Sant Boi.

ALIMENTACIÓ
0112 Carn

% despesa
segons EPF
3,58%

Despesa total anual
25.974.892 €

0113 Peix

1,68%

12.166.481 €

0116 Fruites + 0117 Hortalisses

5,25%

38.141.373 €

0312 Peces de vestir

3,41%

24.718.908 €

0321 Sabates i altres tipus de calçat

1,15%

8.347.390 €

1211 Perruqueria i estètica personal

1,14%

8.241.013 €

1212 Aparells, articles i productes per als serveis personals

1,36%

9.891.189 €

1221 Joieria, rellotgeria i bijuteria

0,33%

2.404.762 €

0511 Mobles i articles de mobiliari

0,72%

5.246.603 €

0521 Articles tèxtils per a la llar i les reparacions

0,33%

2.416.304 €

0531 Electrodomèstics grans + 0532 Aparells electrodomèstics petits

0,82%

5.215.265 €

0541 Cristalleria, vaixella i estris per a la llar, i les reparacions

0,16%

1.189.183 €

EQUIPAMENT DE LA PERSONA

PARAMENT DE LA LLAR

Segons l’aproximació feta, les llars santboianes dediquen una despesa total de 76,3
milions a la compra de carn, peix, fruites i hortalisses; 53,6 milions a productes per a
l’equipament de la persona com són el calçat, el vestit, la perruqueria i estètica, els
articles per a la cura personal i a joieria, rellotgeria i bijuteria; per últim, al grup de
parament de la llar hi dediquen un total de 14 milions d’euros anuals.
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1.5. L’ENQUESTA ALS CONSUMIDORS
1.5.1. Metodologia
Un cop s’ha fet una aproximació a les xifres de despesa de les llars, calia saber a on
es feien aquestes despeses i amb quina freqüència. Arribats a aquest punt l’única eina
per a obtenir aquesta informació era dirigir-se directament als consumidors.
Com que no disposem dels mitjans ni el temps per a fer una enquesta local de
pressuposts familiars replicant la que fa l’INE, es va decidir emprar una aproximació
quantitativa a partir de dades qualitatives facilitades per la ciutadania.
D’aquesta manera, es va demanar a una mostra de llars que ens diguessin, per a
cadascuna de les classes de despesa que volem avaluar, a quin establiment compren
cadascun dels productes, on són situats i amb quina freqüència/magnitud els compren
a un o altre establiment.
D’aquesta manera, per a cada producte i llar en primer lloc es recollia a quins
establiments (tipus, localització i nom) els compraven, i acte seguit es demanava per a
cadascun dels establiments esmentats si hi feien totes les compres, la majoria, una
part o compres puntuals.
Aquestes respostes es transformaven en un paràmetre numèric que pondera els
diferents establiments, de manera que per exemple que si algú contestava que feia les
compres del producte X gairebé sempre a l’establiment A, i puntualment als
establiments B i C, s’assignava una coeficient de 0,75 a l’establiment A i de 0,125 als
establiments B i C, i així successivament per a cada llar i cada tipus de producte.
Finalment, i tenint en compte el nombre de membres de la llar es calculava la despesa
d’aquella llar per a cadascun dels productes i es repartia entre els diferents
establiments en funció dels coeficients de ponderació que s’obtenien de les respostes
qualitatives que ens van oferir els consumidors.
1.5.2. Treball de camp
L’enquesta es va realitzar telefònicament per part d’un equip de quatre enquestadores
en tres fases, cadascuna d’elles corresponent a un dels grups de despesa inclosos a
l’estudi (alimentació, equipament personal i parament de la llar).
Es va considerar que era adequat fer tres enquestes independents per a cadascun
dels grups per tal de minimitzar les negatives a respondre per una excessiva durada
del qüestionari.
Al grup d’alimentació hi van respondre un total de 738 llars familiars. El treball de camp
d’aquest grup es va fer entre el 28 de gener i el 4 de febrer del 2014. Al grup
d’equipament de la persona hi van respondre 874 llars, entre el 5 i el 14 de febrer del
2014, i per últim al grup de parament de la llar hi van respondre 810 llars, entre el 14 i
el 24 de febrer del 2014.
La selecció de llars incloses a la mostra es va fer estratificant la població objectiu en
base al districte, de manera que la distribució territorial de la mostra fos l’adient. Dins
de cada districte, el mostreig va ser aleatori simple.
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1.5.3. Reponderació dels casos
A més de la variable territorial també es va tenir en compte (a posteriori del treball de
camp) les variables edat, sexe i districte de residència de la persona que responia el
qüestionari.
Experiències prèvies demostren que en mostres aleatòries simples sense estratificació
per edats la probabilitat d’inclusió de persones grans és molt més alta que la de
persones d’altres edats, donat que és més fàcil trobar al seu domicili les persones de
més edat que no les més joves.
Per a garantir la representativitat dels resultats, un cop depurada la matriu de dades i
com a pas previ a la seva anàlisi es va procedir a reponderar els casos en funció de la
distribució poblacional real (amb dades del Padró d’Habitants) de les variables edat,
sexe i districte de residència.
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2. APROXIMACIÓ A LA DESPESA DE LES LLARS SANTBOIANES
2.1. ALIMENTACIÓ
2.1.1. Carn i productes càrnics.
La despesa de les llars en carn i productes càrnics s’ha classificat en funció de les
variables LOCALITZACIÓ de l’establiment (al mateix barri de residència de la família, a
un altre barri de Sant Boi o a un altre municipi) i TIPUS D’ESTABLIMENT (botiga
tradicional, mercats, supermercats i venda directa a escorxadors). Quan es tracta de
MERCATS, a quin mercat dels quatre que hi ha a Sant Boi, o si és a un mercat d’un
altre municipi. Quan es tracti de SUPERMERCATS, a quin d’ells.
S’hi recull la despesa anual total de les families en carn i productes càrnics en funció
de la localització o el tipus d’establiment a la primera columna, i el percentatge que
suposa aquesta despesa sobre la despesa total en carn i productes càrnics de les llars
de Sant Boi.
LOCALITZACIÓ

Despesa total anual

% de despesa

SUPERMERCATS (41,2%) Despesa total anual

% de despesa

Al mateix barri

17.663.222 €

68,0%

Bon Àrea

A altres barris

6.769.944 €

26,1%

Mercadona

2.325.032 €

9,0%

5,9%

Alcampo

1.399.947 €

5,4%

Caprabo

A altres municipis

TIPUS D'ESTABLIMENT

1.541.725 €

Despesa total anual

3.167.329 €

12,2%

1.336.612 €

5,1%

% de despesa

Condis

845.282 €

3,3%

Mercats

10.875.337 €

41,9%

Vismac

425.505 €

1,6%

Supermercats

10.690.787 €

41,2%

Consum

379.182 €

1,5%

4.219.357 €

16,2%

Carrefour

281.238 €

1,1%

189.410 €

0,7%

Dia

Botigues
Escorxadors

MERCATS (41,9%)

Despesa total anual

% de despesa

279.608 €

1,1%

Hipercor/El Corte Inglés

96.766 €

0,4%

Gros Mercat

46.422 €

0,2%

38.242 €

0,1%

La Muntanyeta

3.751.231 €

14,4%

Lidl

Sant Jordi

3.539.215 €

13,6%

Makro

26.421 €

0,1%

Ciutat Cooperativa

2.806.973 €

10,8%

Eroski

15.184 €

0,1%

Mercats fora de Sant Boi

386.681 €

1,5%

Suma

13.088 €

0,1%

Torre de la Vila

366.083 €

1,4%

Supervia

10.430 €

0,0%

Grupo 80

4.499 €

0,0%
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2.1.2. Peix i marisc.
La despesa de les llars en peix i marisc s’ha classificat en funció de les variables
LOCALITZACIÓ de l’establiment (al mateix barri de residència de la família, a un altre
barri de Sant Boi o a un altre municipi) i TIPUS D’ESTABLIMENT (botiga tradicional,
mercats, supermercats). Quan es tracta de MERCATS, a quin mercat dels quatre que
hi ha a Sant Boi, o si és a un mercat d’un altre municipi. Quan es tracti de
SUPERMERCATS, a quin d’ells.
S’hi recull la despesa anual total de les families en peix i marisc en funció de la
localització o el tipus d’establiment a la primera columna, i el percentatge que suposa
aquesta despesa sobre la despesa total en peix i marisc de les llars de Sant Boi.
LOCALITZACIÓ
Al mateix barri
A altres barris
A altres municipis
Online/Telèfon

TIPUS D'ESTABLIMENT
Mercats

Despesa total anual % de despesa

SUPERMERCATS (38,8%)

Despesa total
anual

% de despesa

68,6%

Mercadona

1.414.926 €

11,6%

3.270.093 €

26,9%

Condis

1.066.414 €

8,8%

530.819 €

4,4%

Caprabo

693.131 €

5,7%

0,1%

Alcampo

594.697 €

4,9%

La Sirena

580.525 €

4,8%

Carrefour

125.576 €

1,0%

44,7%

Consum

82.011 €

0,7%

8.352.210 €

13.360 €

Despesa total anual % de despesa
5.437.456 €

Supermercats

4.720.792 €

38,8%

Hipercor/El Corte Inglés

53.282 €

0,4%

Botigues

2.008.233 €

16,5%

Bon Àrea

39.795 €

0,3%

Dia

37.465 €

0,3%

Gros Mercat

22.382 €

0,2%

7.789 €

0,1%

2.169 €

0,0%

629 €

0,0%

MERCATS (44,7%)

Despesa total anual % de despesa

Sant Jordi

2.198.554 €

18,1%

Makro

La Muntanyeta

1.798.635 €

14,8%

Grupo 80

Ciutat Cooperativa

1.035.285 €

8,5%

Torre de la Vila

208.587 €

1,7%

Mercats fora de Sant Boi

184.268 €

1,5%

Suma
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2.1.3. Fruites i hortalisses.
La despesa de les llars en fruites i hortalisses s’ha classificat en funció de les variables
LOCALITZACIÓ de l’establiment (al mateix barri de residència de la família, a un altre
barri de Sant Boi o a un altre municipi) i TIPUS D’ESTABLIMENT (botiga tradicional,
mercats, supermercats i mercats al carrer). Quan es tracta de MERCATS o de
MERCATS AL CARRER, a quin mercat dels que hi ha a Sant Boi, o si és a un mercat
d’un altre municipi. Quan es tracti de SUPERMERCATS, a quin d’ells.
S’hi recull la despesa anual total de les families en fruites i hortalisses en funció de la
localització o el tipus d’establiment a la primera columna, i el percentatge que suposa
aquesta despesa sobre la despesa total en fruites i hortalisses de les llars de Sant Boi.
LOCALITZACIÓ
Al mateix barri
A altres barris
A altres municipis

TIPUS D'ESTABLIMENT
Botigues
Supermercats

Despesa total anual % de despesa

SUPERMERCATS

Despesa total
anual

% de despesa

85,6%

Mercadona

2.079.110 €

5,5%

4.534.328 €

11,9%

Condis

948.130 €

2,5%

32.658.915 €

Despesa total anual % de despesa

1.020.192 €

2,7%

Caprabo

803.920 €

2,1%

Alcampo

803.213 €

2,1%

Dia

465.241 €

1,2%

27.395.085 €

71,8%

Lidl

235.511 €

0,6%

5.991.968 €

15,7%

Consum

217.303 €

0,6%

Mercats

3.728.119 €

9,8%

Carrefour

198.330 €

0,5%

Mercat al carrer

1.026.202 €

2,7%

Bon Àrea

81.828 €

0,2%

Gros Mercat

68.290 €

0,2%

Eroski

12.410 €

0,0%

6.618 €

0,0%

MERCATS

Despesa total anual % de despesa

Sant Jordi

1.289.557 €

3,4%

La Muntanyeta

1.176.994 €

3,1%

Ciutat Cooperativa

836.041 €

2,2%

Mercats fora de Sant Boi

264.587 €

0,7%

Torre de la Vila

160.941 €

0,4%

MERCAT AL CARRER

Despesa total anual % de despesa

Mercat de pagès

836.110 €

La Muntanyeta

109.204 €

0,3%

80.888 €

0,2%

Ciutat Cooperativa

Grupo 80

2,2%
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2.2. EQUIPAMENT DE LA PERSONA
2.2.1. Vestit.
La despesa de les llars en vestit i peces de vestir s’ha classificat en funció de les
variables LOCALITZACIÓ de l’establiment (al mateix barri de residència de la família, a
un altre barri de Sant Boi o a un altre municipi) i TIPUS D’ESTABLIMENT (botiga,
mercats al carrer, supermercats i centres comercials). Quan es tracta de MERCATS
AL CARRER, a quin mercat dels hi ha a Sant Boi, o si és a un mercat d’un altre
municipi. Quan es tracti de CENTRES COMERCIALS o SUPERMERCATS, a quin
d’ells.
S’hi recull la despesa anual total de les families en vestit i peces de vestir en funció de
la localització o el tipus d’establiment a la primera columna, i el percentatge que
suposa aquesta despesa sobre la despesa total en vestit de les llars de Sant Boi.
LOCALITZACIÓ

Despesa total anual % de despesa

CENTRES COMERCIALS

Despesa total
anual

% de despesa

Al mateix barri

7.985.953 €

32,3%

CC Splau

3.592.838 €

14,5%

A altres barris

5.982.465 €

24,2%

CC Gran Via 2

1.893.854 €

7,7%

CC Alcampo

1.835.948 €

7,4%

CC Vilamarina

1.567.825 €

6,3%

Hipercor/El Corte Inglés

765.271 €

3,1%

CC L'Ànec Blau

681.565 €

2,8%

Kiabi

187.309 €

0,8%

44,6%

CC La Roca Village

137.944 €

0,6%

Barcelona

1.566.583 €

6,3%

A altres municipis

9.147.118 €

37,0%

Online/Telèfon

TIPUS D'ESTABLIMENT
Centres comercials

33.919 €

0,1%

Despesa total anual % de despesa
11.015.441 €

Botigues

9.363.378 €

37,9%

CC L'illa Diagonal

96.999 €

0,4%

Mercat al carrer

3.270.301 €

13,2%

CC La Maquinista

73.624 €

0,3%

Decathlon

69.315 €

0,3%

CC Barnasud

51.645 €

0,2%

CC Maremàgnum

23.388 €

0,1%

3,9%

CC Diagonal Mar

17.086 €

0,1%

11.372 €

0,0%

9.458 €

0,0%

Supermercat

SUPERMERCATS
Alcampo

1.066.918 €

4,3%

Despesa total anual % de despesa
956.926 €

Carrefour

89.708 €

0,4%

CC Arenas

Lidl

20.283 €

0,1%

CC Glòries

MERCAT AL CARRER
Ciutat Cooperativa
La Muntanyeta
Sant Jordi
Torre de la Vila

Despesa total anual % de despesa
673.705 €

2,7%

1.958.427 €

7,9%

449.283 €

1,8%

81.573 €

0,3%
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2.2.2. Calçat.
La despesa de les llars en calçat s’ha classificat en funció de les variables
LOCALITZACIÓ de l’establiment (al mateix barri de residència de la família, a un altre
barri de Sant Boi o a un altre municipi) i TIPUS D’ESTABLIMENT (botiga, mercats al
carrer, supermercats i centres comercials). Quan es tracta de MERCATS AL CARRER,
a quin mercat dels hi ha a Sant Boi, o si és a un mercat d’un altre municipi. Quan es
tracti de CENTRES COMERCIALS o SUPERMERCATS, a quin d’ells.
S’hi recull la despesa anual total de les families en calçat en funció de la localització o
el tipus d’establiment a la primera columna, i el percentatge que suposa aquesta
despesa sobre la despesa total en calçat de les llars de Sant Boi.

LOCALITZACIÓ

Despesa total anual % de despesa

CENTRES COMERCIALS

Despesa total
anual

% de despesa

Al mateix barri

3.772.378 €

45,2%

CC Splau

889.661 €

10,7%

A altres barris

1.922.816 €

23,0%

CC Alcampo

418.977 €

5,0%

490.120 €

5,9%

CC Gran Via 2

396.357 €

4,7%

2.084.159 €

25,0%

CC Vilamarina

335.132 €

4,0%

77.917 €

0,9%

CC L'Ànec Blau

152.039 €

1,8%

Hipercor/El Corte Inglés

Barcelona
A altres municipis
Online/Telèfon

TIPUS D'ESTABLIMENT

Despesa total anual % de despesa

147.810 €

1,8%

Decathlon

85.922 €

1,0%

Botigues

5.229.456 €

62,6%

CC L'illa

25.333 €

0,3%

Centres comercials

2.550.022 €

30,5%

CC Barnasud

22.716 €

0,3%

Mercat al carrer

345.112 €

4,1%

CC La Roca Village

22.404 €

0,3%

Supermercat

218.515 €

2,6%

Kiabi

20.517 €

0,2%

CC La Maquinista

16.993 €

0,2%

CC Maremàgnum

4.197 €

0,1%

SUPERMERCATS

Despesa total anual % de despesa

Alcampo

197.309 €

2,4%

CC Arenas

3.885 €

0,0%

Caprabo

4.372 €

0,1%

CC Diagonal Mar

3.231 €

0,0%

Carrefour

10.634 €

0,1%

CC Glòries

3.231 €

0,0%

6.202 €

0,1%

CC La Farga

1.616 €

0,0%

Lidl

MERCAT AL CARRER
La Muntanyeta

Despesa total anual % de despesa
191.776 €

2,3%

Ciutat Cooperativa

79.770 €

1,0%

Sant Jordi

57.318 €

0,7%

Mercat Fora de Sant Boi

14.240 €

0,2%

2.009 €

0,0%

Torre de la Vila
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2.2.3. Perruqueria i estètica personal.
La despesa de les llars en perruqueria i estètica s’ha classificat en funció de les
variables LOCALITZACIÓ de l’establiment (al mateix barri de residència de la família, a
un altre barri de Sant Boi o a un altre municipi) i TIPUS D’ESTABLIMENT (perruqueria
tradicional o perruqueries a centres comercials). Quan es tracti de CENTRES
COMERCIALS, a quin d’ells.
S’hi recull la despesa anual total de les families en perruqueria i estètica en funció de
la localització o el tipus d’establiment a la primera columna, i el percentatge que
suposa aquesta despesa sobre la despesa total en perruqueria i estètica de les llars de
Sant Boi.
LOCALITZACIÓ

Despesa total anual % de despesa

Al mateix barri

7.281.873 €

88,4%

A altres barris

697.523 €

8,5%

A altres municipis

114.303 €

1,4%

TIPUS D'ESTABLIMENT
Perruqueries
Centres comercials

CENTRES COMERCIALS

Despesa total anual % de despesa
8.151.861 €

98,9%

87.546 €

1,1%

Despesa total anual % de despesa

CC Alcampo

40.380 €

0,5%

CC Splau

17.488 €

0,2%

CC Gran Via 2

8.103 €

0,1%

CC Vilamarina

6.732 €

0,1%
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2.2.4. Aparells, articles i productes per a la cura i higiene personal.
La despesa de les llars en articles per a la cura i la higiene personal s’ha classificat en
funció de les variables LOCALITZACIÓ de l’establiment (al mateix barri de residència
de la família, a un altre barri de Sant Boi o a un altre municipi) i TIPUS
D’ESTABLIMENT (botiga, mercats al carrer, supermercats i centres comercials). Quan
es tracta de MERCATS AL CARRER, a quin mercat dels hi ha a Sant Boi, o si és a un
mercat d’un altre municipi. Quan es tracti de CENTRES COMERCIALS o
SUPERMERCATS, a quin d’ells.
S’hi recull la despesa anual total de les families en articles per a la cura i la higiene
personal en funció de la localització o el tipus d’establiment a la primera columna, i el
percentatge que suposa aquesta despesa sobre la despesa total en articles per a la
cura i la higiene personal de les llars de Sant Boi.
LOCALITZACIÓ

Despesa total anual % de despesa

SUPERMERCATS

Despesa total
anual

% de despesa

Al mateix barri

5.697.150 €

57,6%

Mercadona

1.803.805 €

18,2%

A altres barris

3.510.299 €

35,5%

Alcampo

1.659.244 €

16,8%

664.727 €

6,7%

Caprabo

1.332.878 €

13,5%

12.606 €

0,1%

Condis

817.782 €

8,3%

Dia

713.669 €

7,2%

Carrefour

317.769 €

3,2%

283.509 €

2,9%

171.668 €

1,7%

82.358 €

0,8%

50.706 €

0,5%

Grupo 80

6.559 €

0,1%

Supervia

6.455 €

0,1%

Champion

1.230 €

0,0%

A altres municipis
Online/Telèfon

TIPUS D'ESTABLIMENT

Despesa total anual % de despesa

Supermercat

7.247.634 €

73,3%

Consum

Botigues

2.291.547 €

23,2%

Lidl

Centres comercials
Mercat al carrer

CENTRES COMERCIALS

246.240 €

2,5%

Vismac

99.362 €

1,0%

Suma

Despesa total anual % de despesa

CC Splau

74.431 €

0,8%

CC Vilamarina

53.964 €

0,5%

Hipercor/El Corte Inglés

47.223 €

0,5%

CC Gran Via 2

40.336 €

0,4%

CC L'Ànec Blau

14.400 €

0,1%

MERCAT AL CARRER

Despesa total anual % de despesa

Sant Jordi

30.993 €

0,3%

La Muntanyeta

28.516 €

0,3%

Ciutat Cooperativa

16.109 €

0,2%

205 €

0,0%

Torre de la Vila

Unitat d’Assistència a la Planificació i l’Avaluació – Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Pàgina 16

Agost 2014

Aproximació a la despesa de les famílies santboianes en alimentació, equipament de la persona i parament de la llar

2.2.5. Joieria, rellotgeria i bijuteria.
La despesa de les llars en joieria, rellotgeria i bijuteria s’ha classificat en funció de les
variables LOCALITZACIÓ de l’establiment (al mateix barri de residència de la família, a
un altre barri de Sant Boi o a un altre municipi) i TIPUS D’ESTABLIMENT (botigues o
centres comercials). Quan es tracti de CENTRES COMERCIALS, a quin d’ells.
S’hi recull la despesa anual total de les families en joieria, rellotgeria i bijuteria en
funció de la localització o el tipus d’establiment a la primera columna, i el percentatge
que suposa aquesta despesa sobre la despesa total en joieria, rellotgeria i bijuteria de
les llars de Sant Boi.
LOCALITZACIÓ

Despesa total anual % de despesa

Al mateix barri

1.730.511 €

72,0%

A altres barris

196.940 €

8,2%

A altres municipis

468.317 €

19,5%

4.327 €

0,2%

Online/Telèfon

TIPUS D'ESTABLIMENT
Botigues
Centres comercials

CENTRES COMERCIALS
CC Splau

Despesa total anual % de despesa
1.931.354 €

80,3%

464.044 €

19,3%

Despesa total anual % de despesa
140.596 €

5,8%

CC Gran Via 2

85.664 €

3,6%

CC Alcampo

73.939 €

3,1%

CC Vilamarina

72.547 €

3,0%

Hipercor/El Corte Inglés

44.205 €

1,8%

CC L'Ànec Blau

32.678 €

1,4%

CC L'illa

8.677 €

0,4%

CC La Maquinista

2.948 €

0,1%

1.689 €

0,1%

610 €

0,0%

492 €

0,0%

CC Maremàgnum
CC Arenas
CC La Farga
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2.3. PARAMENT DE LA LLAR
2.3.1. Electrodomèstics.
La despesa de les llars en electrodomèstics s’ha classificat en funció de les variables
LOCALITZACIÓ de l’establiment (al mateix barri de residència de la família, a un altre
barri de Sant Boi o a un altre municipi) i TIPUS D’ESTABLIMENT (botiga, mercats al
carrer, supermercats i centres comercials). Quan es tracta de CENTRES
COMERCIALS o SUPERMERCATS, a quin d’ells.
S’hi recull la despesa anual total de les families en electrodomèstics en funció de la
localització o el tipus d’establiment a la primera columna, i el percentatge que suposa
aquesta despesa sobre la despesa total en electrodomèstics de les llars de Sant Boi.
LOCALITZACIÓ

Despesa total anual % de despesa

CENTRES COMERCIALS

Despesa total
anual

% de despesa

A altres barris

2.019.448 €

38,7%

Hipercor/El Corte Inglés

429.996 €

8,2%

Al mateix barri

1.960.113 €

37,6%

CC Alcampo

334.094 €

6,4%

A altres municipis

1.135.104 €

21,8%

Worten

286.933 €

5,5%

100.600 €

1,9%

Media Markt

Online/Telèfon

TIPUS D'ESTABLIMENT

3,7%

31.465 €

0,6%

Leroy Merlin

22.978 €

0,4%

Botigues

2.870.832 €

55,0%

CC Splau

22.650 €

0,4%

Centres comercials

1.354.066 €

26,0%

Conforama

13.013 €

0,2%

980.584 €

18,8%

CC Barnasud

10.044 €

0,2%

CC Vilamarina

4.280 €

0,1%

CC Gran Via 2

3.251 €

0,1%

Supermercat

SUPERMERCATS

Despesa total anual % de despesa

195.363 €

Ikea

Despesa total anual % de despesa

Alcampo

691.886 €

13,3%

Carrefour

268.978 €

5,2%

16.517 €

0,3%

3.203 €

0,1%

Eroski
Caprabo
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2.3.2. Mobles i articles de mobiliari i decoració/il·luminació de la llar.
La despesa de les llars en mobiliari i articles de mobiliari s’ha classificat en funció de
les variables LOCALITZACIÓ de l’establiment (al mateix barri de residència de la
família, a un altre barri de Sant Boi o a un altre municipi) i TIPUS D’ESTABLIMENT
(botiga, mercats al carrer, supermercats i centres comercials). Quan es tracta de
CENTRES COMERCIALS o SUPERMERCATS, a quin d’ells.
S’hi recull la despesa anual total de les families en mobiliari i articles de mobiliari en
funció de la localització o el tipus d’establiment a la primera columna, i el percentatge
que suposa aquesta despesa sobre la despesa total en mobiliari i articles de mobiliari
de les llars de Sant Boi.
LOCALITZACIÓ

Despesa total anual % de despesa

CENTRES COMERCIALS

Al mateix barri

2.096.702 €

40,0%

Ikea

A altres barris

1.574.524 €

30,0%

1.467.205 €

28,0%

1.646 €

0,0%

A altres municipis
Online/Telèfon

TIPUS D'ESTABLIMENT

Despesa total anual % de despesa

Despesa total
anual

% de despesa

1.059.437 €

20,2%

CC Alcampo

284.844 €

5,4%

Hipercor/El Corte Inglés

111.470 €

2,1%

Conforama

64.370 €

1,2%

Dicoro

18.160 €

0,3%

CC Gran Via 2

12.231 €

0,2%

Botigues

3.056.138 €

58,2%

CC Barnasud

9.917 €

0,2%

Centres comercials

1.934.357 €

36,9%

CC Splau

8.941 €

0,2%

4,8%

CC L'illa

4.010 €

0,1%

CC L'Ànec Blau

2.702 €

0,1%

538 €

0,0%

Supermercat

SUPERMERCATS

253.223 €

Despesa total anual % de despesa

Alcampo

177.974 €

3,4%

Carrefour

71.363 €

1,4%

Caprabo

3.887 €

0,1%

CC La Farga
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2.3.3. Articles tèxtils per a la llar.
La despesa de les famílies en articles tèxtils per a la llar s’ha classificat en funció de
les variables LOCALITZACIÓ de l’establiment (al mateix barri de residència de la
família, a un altre barri de Sant Boi o a un altre municipi) i TIPUS D’ESTABLIMENT
(botiga, mercats al carrer, supermercats i centres comercials). Quan es tracta de
CENTRES COMERCIALS o SUPERMERCATS, a quin d’ells.
S’hi recull la despesa anual total de les families en articles tèxtils per a la llar en funció
de la localització o el tipus d’establiment a la primera columna, i el percentatge que
suposa aquesta despesa sobre la despesa total en articles tèxtils per a la llar de les
famílies de Sant Boi.
LOCALITZACIÓ
Al mateix barri

Despesa total anual % de despesa
1.145.613 €

CENTRES COMERCIALS
Ikea

211.981 €

8,8%

128.205 €

5,3%

110.414 €

4,6%

Leroy Merlin

28.892 €

1,2%

CC Vilamarina

22.364 €

0,9%

CC Gran Via 2

A altres barris

700.874 €

29,0%

A altres municipis

558.517 €

23,1%

Hipercor/El Corte Inglés

TIPUS D'ESTABLIMENT
Botigues

10.352 €

0,4%

Despesa total anual % de despesa
1.243.873 €

% de despesa

47,4%

CC Alcampo

Online/Telèfon

Despesa total
anual

18.516 €

0,8%

51,5%

CC Splau

7.936 €

0,3%

Centres comercials

543.315 €

22,5%

CC Barnasud

6.945 €

0,3%

Supermercat

364.516 €

15,1%

CC L'Ànec Blau

4.766 €

0,2%

10,7%

CC L'illa

1.764 €

0,1%

Conforama

1.532 €

0,1%

Mercat al carrer

SUPERMERCATS
Alcampo
Caprabo

258.783 €

Despesa total anual % de despesa
277.311 €

11,5%

808 €

0,0%

81.397 €

3,4%

Lidl

3.552 €

0,1%

Makro

1.448 €

0,1%

Carrefour
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2.3.4. Cristalleria, vaixella i estris per a la llar.
La despesa de les famílies en cristalleria, vaixella i estris per a la llar s’ha classificat
en funció de les variables LOCALITZACIÓ de l’establiment (al mateix barri de
residència de la família, a un altre barri de Sant Boi o a un altre municipi) i TIPUS
D’ESTABLIMENT (botiga, mercats al carrer, supermercats i centres comercials). Quan
es tracta de CENTRES COMERCIALS o SUPERMERCATS, a quin d’ells.
S’hi recull la despesa anual total de les families en cristalleria, vaixella i estris per a la
llar en funció de la localització o el tipus d’establiment a la primera columna, i el
percentatge que suposa aquesta despesa sobre la despesa total en cristalleria,
vaixella i estris per a la llar de les famílies de Sant Boi.
LOCALITZACIÓ
Al mateix barri

Despesa total anual % de despesa
390.018 €

CENTRES COMERCIALS
CC Alcampo

165.625 €

13,9%

138.285 €

11,6%

38.722 €

3,3%

A altres barris

494.396 €

41,6%

A altres municipis

298.999 €

25,1%

Hipercor/El Corte Inglés

TIPUS D'ESTABLIMENT
Botigues

5.771 €

CC Gran Via 2

6.378 €

0,5%

CC Splau

6.138 €

0,5%

CC Barnasud

1.910 €

0,2%

35,8%

CC L'Ànec Blau

1.851 €

0,2%

1.074 €

0,1%

376 €

0,0%

0,5%

Despesa total anual % de despesa
425.144 €

Centres comercials

360.359 €

30,3%

CC Vilamarina

Supermercat

354.113 €

29,8%

Leroy Merlin

49.567 €

4,2%

Mercat al carrer

SUPERMERCATS

% de despesa

32,8%

Ikea

Online/Telèfon

Despesa total
anual

Despesa total anual % de despesa

Alcampo

225.673 €

19,0%

Carrefour

86.111 €

7,2%

Caprabo

24.816 €

2,1%

Mercadona

8.177 €

0,7%

Lidl

5.344 €

0,4%

Makro

1.399 €

0,1%

Gros Mercat

1.220 €

0,1%

Consum

626 €

0,1%

Suma

376 €

0,0%

Dia

371 €

0,0%
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