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L'oferta comercial minorista de la Comunitat
Valenciana compta amb 61.616 locals actius
El 82,8% dels locals comercials detallistes compten amb un autònom o 1-2 assalariats.
La Comunitat Valenciana comptava a 1 de gener de 2018 amb 61.616 locals comercials
minoristes, la qual cosa suposa 918 locals menys que l'any anterior. A nivell nacional
també es registra una pèrdua neta de locals amb 6.854 locals comercials menys.
Aquesta pèrdua de locals és comú a totes la Comunitats Autònomes (excepte Canàries
i País Basc) tal com es desprèn de l'últim Directori Central d'Empreses publicat per
l'INE.
La Comunitat Valenciana es manté en la quarta posició en nombre de locals, amb
l'11% del total de l'Espanya, per darrere d'Andalusia (108. 675 locals), Catalunya (92.711
locals) i Madrid (65.969 locals).
El creixement de l'ocupació en el comerç minorista en 2017, especialment l'assalariat,
s'ha reflectit en l'oferta comercial amb un increment de locals comercials detallistes
que compten entre 3 i 9 empleats. A 1 de gener de 2018 s'han registrat 177 locals més
en aquest tipus de comerç en la Comunitat Valenciana.
No obstant això, el gruix de l'oferta comercial minorista valenciana continua
caracteritzant-se per la seua atomització. Els locals que compten amb un autònom o
1-2 treballadors suposen el 82,8% de tota l'oferta comercial minorista valenciana.
Els locals comercials dedicats a les activitats de “Comerç al detall de productes
alimentosos, begudes i tabac en establiments especialitzats1” i “Comerç al detall
d'altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats2” han sigut els que més
locals han perdut al llarg de 2017, 330 locals i 451 locals menys, respectivament. Mentre
Establiments especialitzats en productes alimentosos tals com fruites i hortalisses, carn i productes carnis, peixos
i mariscos, pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria, begudes, etc.
2 Establiments especialitzats en articles d'equipament de la llar, tals com tèxtils, ferreteria, catifes, il·luminació o
mobles.
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que les activitats “Comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda
ni en mercats ambulants3”, entre les quals s'emmarca el comerç electrònic, han
incrementat en 58 locals la seua presència en la Comunitat Valenciana.
Evolució del nombre de locals comercials detallistes en la Comunitat Valenciana.
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Font: Elaboració pròpia a partir de l'INE. Dades a 1 de gener de cada any.

Locals comercials detallistes en la Comunitat Valenciana segons estrat d'assalariats a 1 de
gener de 2018. (%)
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Activitats de comerç al detall realitzades per correu, per Internet, a domicili, en màquines expenedores, etc.
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