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Es preveu que les rebaixes d’estiu dinamitzen
l’activitat comercial en la Comunitat Valenciana.
Es preveu que les rebaixes d’estiu contribueïsquen a augmentar les vendes del comerç
minorista de la Comunitat Valenciana entorn del 12,5% i les afiliacions a la Seguretat
Social entorn del 5,4%.
La campanya de rebaixes de l’estiu 2018 dinamitzarà les vendes del comerç
minorista de la Comunitat Valenciana, amb un increment estimat entorn del 12,5%
durant el mes de juliol respecte al mes anterior1. A pesar que des de fa sis anys es va
desregularitzar el començament del període de rebaixes, el comerç al detall posa en
marxa esta campanya per a dinamitzar les seues vendes2.
Les rebaixes són una de les promocions comercials amb major impacte en la
facturació dels comerços, especialment en els de roba, calçat i complements, que
durant el període de rebaixes apliquen descomptes que poden rondar el 50% i el
60% del preu habitual dels productes. No obstant això, esta campanya constitueix
una oportunitat per a reactivar les vendes de tots els tipus de comerç, fins i tot els
especialitzats en productes tecnològics que estan adquirint protagonisme en el
període de rebaixes.
Durant la campanya de rebaixes d’estiu, el comerç minorista serà un dels motors de
l’economia de la Comunitat Valenciana, junt amb les activitats d’hostaleria i
restauració, relacionades directament amb el turisme. Així mateix s’estima que
l’impacte s’estenga a altres activitats com el transport i la logística, ambdós
relacionades amb l’activitat comercial.
L’efecte positiu de les rebaixes es reflecteix en l’ocupació de forma anticipada al de
les vendes perquè una part de les contractacions de treballadors per a afrontar la
campanya de rebaixes es realitza durant el mes de juny. Al llarg de tota la campanya
de 2018, s’estima que el comerç minorista puga generar més de 11.000 afiliacions. Si
es compleixen les previsions, en el mes de juliol el volum d’afiliacions a la Seguretat
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Previsió realitzada mitjançant anàlisi de sèries temporals. Oficina Comerç i Territori-PATECO.
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El Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol va desregularitzar l’inici del període de rebaixes.
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Social en el comerç al detall pot superar la xifra de 217.000 afiliacions3, el que suposa
un 0,8% més que l’any anterior.
Evolució i previsió del nombre d’afiliats en el comerç minorista. Comunitat Valenciana.
Previsió

Font: Oficina Comerç i Territori-PATECO i dades Seguretat Social.

Evolució i previsió de l’índex de vendes en el comerç minorista valencià.
Previsió

Font: Oficina Comerç i Territori-PATECO i dades INE.
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Previsió realitzada per l’Oficina Comerç i Territori-PATECO.
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