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Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Desembre 2007 
 
 

Les grans superfícies augmenten les vendes un 2,9% l’any 2007 
 
 
 

L’any 2007, l’índex de vendes en grans superfícies de Catalunya a preus corrents va augmentar un 2,9% 

respecte a l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Les vendes de productes 

no alimentaris van registrar un augment del 3,7% mentre que l’alimentació va tenir un creixement més 

moderat de l’1,6%. 

 

En termes de facturació, les grans superfícies de Catalunya van assolir una xifra anual de vendes de 

3.949 milions d’euros, de les quals el 61% correspon al grup de productes no alimentaris (2.410 milions 

d’euros) i el 39% restant corresponen al grup de productes alimentaris (1.539 milions d’euros). 

 

Pel que fa al mes de desembre del 2007, les grans superfícies de Catalunya en un any van augmentar les 

vendes un 4,9% i van assolir una facturació de 532,5 milions d’euros. Els productes no alimentaris van 

créixer un 5,3% i els d’alimentació un 4,2% interanual. 

 

A preus constants, l’IVGS al mes de desembre va mostrar un augment del 0,5% respecte al desembre de 

l’any anterior. En el conjunt de l’any 2007 l’IVGS a preus constants va registrar un augment del 0,6%.  

 

 
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Catalunya. Desembre 2007
Per grups de productes. A preus corrents i constants

Base 2005 = 100

Índex desembre gener-desembre

A preus corrents
Total 170,4 64,2 4,9 2,9
     alimentació 162,8 58,5 4,2 1,6
     resta de productes 175,4 67,9 5,3 3,7

A preus constants
Total 161,2 63,2 0,5 0,6
     alimentació 151,1 57,0 -1,8 -2,3
     resta de productes 168,1 67,3 2,0 2,5

Font: Idescat
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Facturació de les grans superfícies de Catalunya. Any 2007

milers d'euros

Productes Resta de
alimentaris productes Total

gener 110.456 235.442 345.899

febrer 105.115 155.648 260.763

març 123.977 176.454 300.431

abril 119.259 170.127 289.386

maig 117.140 183.889 301.029

juny 127.910 190.269 318.187

juliol 129.363 233.878 363.241

agost 134.114 189.260 323.375

setembre 120.024 168.177 288.201

octubre 123.722 178.943 302.666

novembre 126.939 197.354 324.293

desembre 201.154 331.336 532.490

TOTAL 1.539.173 2.410.777 3.949.961

Font: Idescat  
 

 




