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Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Març 2009 

 
Les vendes de les grans superfícies disminueixen un 7,4% en el primer trimestre 

 

 

En el primer trimestre de l’any, l’índex de vendes en grans superfícies de Catalunya, a preus 

corrents, ha disminuït un 7,4% respecte al mateix període de l’any anterior. Els productes no 

alimentaris que representen el 60% del total de vendes han registrat un descens del 9,3%, mentre 

que l’alimentació ha reduït les vendes un 4,5% interanual. 

 

La facturació a les grans superfícies ha estat de quasi 846 milions d’euros durant el primer trimestre, 

dels quals 506 milions corresponen als productes no alimentaris i 340 milions a l’alimentació. 

 

A preus constants, és a dir, eliminant l’efecte dels preus, l’IVGS en el primer trimestre mostra una 

baixada del 6,6% respecte al mateix període de l’any anterior. 

 

Al març del 2009, a preus corrents, l’IVGS s’ha reduït un 13,5% interanual amb un marcat descens 

de les vendes de productes no alimentaris (-16,2%), mentre que l’alimentació ha disminuït un 10,1% 

interanual. 

 

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Catalunya. Març 2009
Sense estacions de servei. Per grups de productes. A preus corrents i constants

Base 2005 = 100

Índex març gener-març

A preus corrents
Total 79,6 3,8 -13,5 -7,4
     alimentació 91,9 8,4 -10,1 -4,5
     resta de productes 71,6 0,2 -16,2 -9,3

A preus constants
Total 76,9 3,8 -12,3 -6,6
     alimentació 83,3 9,0 -11,6 -6,6
     resta de productes 71,9 -0,1 -13,5 -6,9
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Facturació de les grans superfícies de Catalunya. Any 2009

milers d'euros

Productes Resta de
alimentaris productes Total

Gener 121.680 235.619 357.300

Febrer 104.773 134.922 239.695

Març 113.605 135.166 248.771

Abril ¨ ¨ ¨

Maig ¨ ¨ ¨

Juny ¨ ¨ ¨

Juliol ¨ ¨ ¨

Agost ¨ ¨ ¨

Setembre ¨ ¨ ¨

Octubre ¨ ¨ ¨

Novembre ¨ ¨ ¨

Desembre ¨ ¨ ¨

TOTAL 340.058 505.707 845.766
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