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Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Novembre del 2013

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 8,4% interanual al novembre,
després de registrar variacions negatives durant 14 mesos

Al novembre, l’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya (IVGS) a preus corrents ha
augmentat un 8,4% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons l’Idescat. L’augment de les
vendes, que no es produïa des de l’agost del 2012, s’ha donat tant en els productes d’alimentació
(3,6%) com en la resta de productes (12,1%).
Malgrat aquesta variació positiva de la taxa interanual del novembre, en el conjunt de l’any la
variació de l’índex ha estat del -4,8% respecte al mateix període de l’any anterior. En el període
gener-novembre, els productes no alimentaris són els que registren una disminució més intensa
(-5,5%), davant dels productes d’alimentació (-3,9%).
A preus constants, és a dir, eliminant l’efecte dels preus, l’IVGS mostra un increment interanual del
8% al novembre del 2013 i del -7,1% en els primers 11 mesos de l’any.
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Font: Idescat.
Nota: aquest índex fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m 2 .
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