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Les vendes al detall augmenten en el mes de juny en
la Comunitat Valenciana.
Les vendes de productes per a l’equipament de la llar han augmentat un 3,2%
interanual i espenten la facturació del comerç minorista en el mes de juny.
Les vendes del comerç minorista en la Comunitat Valenciana, corregides d’efectes
estacionals i de calendari, es van incrementar un 0,7% al juny respecte al mateix
període de l’any anterior. En el conjunt d’Espanya l’increment de les vendes va ser del
0,5%, dos dècimes inferior al de la Comunitat Valenciana.
Per grups de producte, les vendes d’alimentació en la Comunitat Valenciana han
disminuït un 0,3% interanual i la resta dels productes ha augmentat un 0,9%. En el
conjunt d’Espanya les vendes d’alimentació han crescut un 0,3% i la resta 0,9%.
L’evolució de l’índex de vendes de la resta de productes d’Espanya, permet conéixer
el comportament de les vendes en els grups d’equipament personal, equipament de
la llar i altres béns. Les vendes de productes relacionats amb l’equipament de la llar
(mobles, tèxtil llar, decoració, etc.) han incrementat un 3,2% interanual i els relacionats
amb l’equipament personal (roba, calçat i complements) un 0,5%. La partida d’altres
productes per al consum ocasional (tecnologia, llibres, articles esportius, bricolatge,
etc.) ha experimentat un descens del 0,2%.
Per formes de distribució, la tipologia de comerç unilocalitzat, ha registrat un descens
anual de les vendes del 2,1%; mentre que les vendes en les grans cadenes de
distribució han incrementat un 3,3% respecte a juny de 2017.
El creixement de les vendes ha propiciat un augment del volum d’afiliacions en el
comerç minorista valencià, fins a arribar a les 215.857 afiliacions en el mes de juny de
2018, un 2,1% més que l’any 2017. A Espanya, el nombre d’afiliacions en el comerç
minorista es va incrementar un 0,9%, finalitzant el mes amb 1.915.468 afiliacions.
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Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana.
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