Oficina Comerç i Territori - PATECO
Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis
i Navegació de la Comunitat Valenciana

Nota tècnica núm.11 | 2 de juliol de 2018 | Oficina Comerç i Territori – PATECO

Les vendes en el comerç minorista de la Comunitat
Valenciana es mantenen estables al maig.
Les vendes en el comerç minorista de la Comunitat Valenciana s’estabilitzen amb
taxes de creixement interanual del 0,5%.
En el mes de maig les vendes del comerç minorista de la Comunitat Valenciana han
crescut un 0,5% respecte al mateix mes de l’any anterior 1. En el conjunt d’Espanya2,
les vendes han disminuït un 0,1%.
El lleuger augment de les vendes en el mes de maig en la Comunitat Valenciana es
deu al bon comportament de les vendes d’alimentació. Les vendes en productes
d’alimentació han crescut un 1,3% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Les vendes de productes de no alimentació en la Comunitat Valenciana en el mes
de maig han disminuït a una taxa interanual del 0,7%. L’Índex de comerç al detall a
nivell nacional permet conéixer el comportament de les vendes en els comerços
especialitzats integren el grup de productes de no alimentació3.
El volum de vendes de la partida d’equipament de la llar (mobiliari i decoració) ha
augmentat un 4,3%. Este indicador reflecteix el dinamisme del sector de
la construcció i la reactivació del sector immobiliari. Per la seua banda, la partida
d’altres productes per al consum ocasional (oci, salut, tecnologia, etc.) ha
experimentat un descens de les vendes del 0,9%. El descens de les vendes en el mes
de maig es deu, especialment, al retrocés de les vendes de productes per a
l’equipament personal (roba, calçat, complements), que ha disminuït un 3,9%.
Per modes de distribució, a nivell nacional, les grans cadenes han experimentat un
increment interanual de les vendes d’un 1,7% i les xicotetes cadenes d’un 0,9%. Les
empreses unilocalitzades i les grans superfícies han disminuït les seues vendes un
2,0% i un 1,0% respectivament.
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L’evolució de les vendes en el mes de maig constata la tendència a l’estabilització de
la facturació des de començaments d’any, que es mantenen estacionàries amb
lleugers increments al voltant del 0,6%. Este comportament en la facturació també
s’ha produït en el conjunt d’Espanya.
Per la seua banda, les cotitzacions a la Seguretat Social també mostren una
tendència a l’estabilització. En el mes de maig es van incrementar un 1,2% respecte
al mateix mes de l’any anterior, arribant a la xifra de 206.103 afiliacions en la
Comunitat Valenciana. Cal destacar el comportament de les afiliacions per compte
propi, que han disminuït durant tot l’any 2017 i 2018 fins a situar-se en 60.213 al
maig d’enguany. En l’ocupació per compte d’altri l’augment de les afiliacions ha
sigut del 2,3% interanual.
Índex de Vendes del Comerç Minorista de la Comunitat Valenciana i Espanya.

Font: Portal Estadístic de la GVA i INE.
Dades corregides a efectes estacionals i de calendari.
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Evolució interanual de les afiliacions a la Seguretat Social en el Comerç Minorista de
la Comunitat Valenciana.

Font: INE. Abril 2018.
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