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

 
 

Les grans superfícies redueixen les vendes un 6,4% al juny 
 
 

L’índex de vendes en grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha registrat un descens interanual 

del 6,4% al juny del 2009, segons l’Idescat. Els productes no alimentaris han disminuït un 7,5% i les 

vendes de productes alimentaris han baixat un 4,9%.  

 

Les grans superfícies de Catalunya han facturat 264,1 milions d’euros durant el mes de juny. El 58% de 

les vendes correspon al grup de productes no alimentaris i el 42% restant al grup de productes 

alimentaris. 

 

Al primer semestre del 2009, les grans superfícies de Catalunya han registrat un descens de les vendes (-

8,6%) i han assolit una facturació de 1.631 milions d’euros. En aquest període les vendes de productes 

alimentaris han disminuït un 5,9%, mentre que les de la resta de productes han baixat un 10,5%. 

 

A preus constants, és a dir, amb l’eliminació de l’efecte dels preus, l’IVGS s’ha reduït un 3,9% interanual al 

mes de juny i un 7,2% al primer semestre del 2009. 

 

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

Base 2005 = 100

Índex juny gener-juny

A preus corrents
Total 84,5 1,2 -6,4 -8,6
     alimentació 90,2 0,4 -4,9 -5,9
     resta de productes 80,8 1,8 -7,5 -10,5
A preus constants
Total 80,0 0,6 -3,9 -7,2
     alimentació 82,0 0,3 -5,2 -7,3
     resta de productes 78,5 0,9 -3,3 -7,4

Font:  Idescat.
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Facturació de les grans superfícies de Catalunya. Any 2009

milers d'euros
Productes Resta de
alimentaris productes Total

Gener 123.199 235.688 358.887

Febrer 106.192 134.803 240.995
Març 113.605 135.166 248.771

Abril 112.960 143.930 256.890

Maig 111.053 149.919 260.972
Juny 111.492 152.608 264.100
Juliol ¨ ¨ ¨

Agost ¨ ¨ ¨

Setembre ¨ ¨ ¨
Octubre ¨ ¨ ¨

Novembre ¨ ¨ ¨

Desembre ¨ ¨ ¨
TOTAL 678.501 952.114 1.630.615
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