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Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Desembre del 2008 

 
Les grans superfícies disminueixen les vendes un 5,6% l’any 2008 

 

L’índex de vendes en grans superfícies de Catalunya a preus corrents va disminuir un 5,6% 

interanual al 2008. Aquesta disminució va ser motivada bàsicament per la disminució de les vendes 

dels productes no alimentaris (-8,7%) mentre que els productes d’alimentació van registrar un 

descens més moderat (-0,9%). 

 
Segons l’Idescat, que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una 

superfície de venda superior a 2.500 m2, les grans superfícies van facturar 3.782 milions d’euros 

l’any 2008, el 60% dels quals correspon al grup de productes no alimentaris (2.257 milions d’euros) i 

el 40% restant al grup de productes alimentaris (1.524 milions d’euros). 

 

Pel que fa al mes de desembre del 2008, les grans superfícies de Catalunya van disminuir les 

vendes un 14% interanual i van assolir una facturació de 458 milions d’euros. Tant els productes 

alimentaris com la resta de productes van registrar un descens destacat, del 12,6% i del 14,9% 

respectivament. 

 

A preus constants, l’IVGS es va reduir un 14,2% respecte al desembre de l’any anterior. En el 

conjunt de l’any l’IVGS a preus constants va registrar un descens del 9,2%. 

 

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

Base 2005 = 100

Índex desembre gener-desembre

A preus corrents
Total 146,5 50,8 -14,0 -5,6
     alimentació 142,2 41,3 -12,6 -0,9
     resta de productes 149,3 57,5 -14,9 -8,7

A preus constants
Total 138,4 52,1 -14,2 -9,2
     alimentació 128,5 40,9 -15,0 -5,8
     resta de productes 145,2 60,0 -13,7 -11,4
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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 114.148 158.218 272.366

març 126.358 161.377 287.735

abril 119.468 165.706 285.174

maig 128.209 175.147 303.356

juny 117.252 165.042 282.294

juliol 125.522 225.676 351.198

agost 134.380 171.080 305.460

setembre 118.887 164.305 283.192

octubre 124.181 171.673 295.855

novembre 124.434 179.131 303.566

desembre 175.782 282.085 457.867
TOTAL 1.524.312 2.257.475 3.781.787
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