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Les grans superfícies redueixen les vendes un 6,3% al març 
 
 

Al març del 2008, l’índex de vendes en grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha registrat un 

descens del 6,3% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(Idescat). Tant la venda de productes alimentaris com la de la resta de productes han disminuït, però amb 

intensitats diferents (-0,8% i -10,1%, respectivament). 

 

Les grans superfícies de Catalunya van facturar 282 milions d’euros en vendes durant el mes de març, de 

les quals el 56% corresponen al grup de productes no alimentaris i el 44% restant al grup de productes 

alimentaris. 

 

En el primer trimestre del 2008, les grans superfícies de Catalunya van registrar un estancament de les 

vendes (0,1%) i van assolir una facturació de 908 milions d’euros. En aquest període les vendes de 

productes alimentaris van augmentar un 3,9% mentre que la resta de productes van baixar un 2,2%. 

 

A preus constants, és a dir, amb l’eliminació de l’efecte dels preus, l’IVGS al març del 2008 mostra una 

baixada del 10,5% respecte al mateix mes de l’any anterior. Al primer trimestre l’IVGS a preus constants 

va baixar un 4,4%.  

 

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Catalunya. Març 2008
Per grups de productes. A preus corrents i constants

Base 2005 = 100

Índex març gener-març

A preus corrents
Total 90,1 3,4 -6,3 0,1
     alimentació 99,5 7,7 -0,8 3,9
     resta de productes 84,0 0,2 -10,1 -2,2

A preus constants
Total 85,8 2,5 -10,5 -4,4
     alimentació 91,7 7,5 -6,5 -2,2
     resta de productes 81,7 -1,0 -13,5 -5,7

Font: Idescat.
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Facturació de les grans superfícies de Catalunya. Any 2008

milers d'euros
Productes Resta de
alimentaris productes Total

gener 115.692 238.035 353.727

febrer 114.148 158.218 272.365

març 122.986 158.589 281.576

abril ¨ ¨ ¨

maig ¨ ¨ ¨

juny ¨ ¨ ¨

juliol ¨ ¨ ¨

agost ¨ ¨ ¨

setembre ¨ ¨ ¨

octubre ¨ ¨ ¨

novembre ¨ ¨ ¨

desembre ¨ ¨ ¨

TOTAL 352.826 554.842 907.668

Font: Idescat  
 


