
 

 
 

Charter obri un nou supermercat a Sabadell, el sisé de l'exercici 

 

 

València, 5 de març de 2020-. Charter, la franquícia de Consum, ha obert un nou 

supermercat a Sabadell (Barcelona), amb el que suma sis noves tendes en el que va 

d'exercici, quatre de les quals han sigut a la província de Barcelona. Situada al Passatge 

de les Moreres, núm. 4, és la huitena tenda que Charter obri a la localitat. 

 

El nou Charter de Sabadell, de 245 m2, disposa de servici de forn, secció de fruites i 

verdures, xarcuteria i carnisseria en autoservici, una àmplia gamma de productes Consum 

i varietat de marques. El seu horari és de dilluns a dissabte de 8.30 a 21.30 h. i els 

diumenges i festius de 9 a 15 h. Amb esta tenda, Charter arriba als 70 súpers a la província 

de Barcelona i als 89 a tota Catalunya. 

   

Els clients de Charter també es beneficien de tots els descomptes i promocions que realitza 

la Cooperativa, a través del Programa “Món Consum”. Amb la franquícia Charter, Consum 

complix l'objectiu social de donar servici a les xicotetes poblacions i barris urbans que no 

disposen de població suficient per a la implantació d'un gran supermercat, però que 

necessiten una bona instal·lació per a les seues compres diàries. Charter seguix amb el 

seu objectiu de creació d’un vincle de col·laboració amb el comerç tradicional de cada zona. 

 

Previsions per al 2020 

De cara al 2020, les previsions de la franquícia Charter és seguir amb l’actual ritme 

d’expansió, amb unes 29 obertures a l’any, principalment a la Comunitat Valenciana, 

Catalunya i Castella-la Manxa. Les previsions, quant a vendes, continuen sent optimistes i 

Consum espera superar els 346,8 milions d’euros de vendes a la seua franquícia Charter, 

que suposa un 8,3% de creixement respecte de 2019. 

 

Sobre Consum. Consum és la cooperativa més gran de l’arc mediterrani espanyol. Compta amb 730 supermercats, entre propis i 
franquiciats, distribuïts per Catalunya, la Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia i Aragó. En 2018 va facturar 2.731,6 
milions d’euros, un 8,45% més, i va obtindre un benefici de 52,2 milions d’euros. Amb més de 3,3 milions de socis-clients i 15.363 
treballadors, Consum és l’única empresa de distribució amb el Certificat efr. En 2018 la Cooperativa va ser certificada amb el segell Top 
Employers, per sext any consecutiu, com una de les Millors Empreses d’Espanya per a treballar, segons la consultora Top Employers 
Institute. 


