Segons l'Indicador de Retail

Les cadenes de Comertia augmenten un 6% al juliol
El turisme i les rebaixes impulsen el consum al mes de juliol: els
sectors de moda i llar augmenten vendes per sobre del 8%.
Els empresaris de Comertia reclamen més seguretat al comerç i al
carrer, i que les plataformes de venda online tinguin la mateixa fiscalitat
que la resta d’operadors.
Dilluns, 5 d’agost de 2019. – Els establiments de Comertia han augmentat les vendes
un 5,9% el mes de juliol, respecte del mateix mes de l’any anterior, principalment per
l’impuls del turisme i les rebaixes.
Mitjana de vendes totals (en %) mes de juliol 2019

Tot i que el 12% dels enquestats ha afirmat que el volum de tràfic ha estat superior a
l’any anterior, i el 37% ha dit que ha estat similar, les botigues orientades al turisme
han tingut un resultat de vendes millor, segons el 39% dels enquestats.
L’indicador també ha recollit les principals preocupacions dels empresaris, que han
coincidit en destacar dos temes clau: d’una banda, la manca de seguretat al comerç i al
carrer; i de l’altra, reclamen, un cop més, que les plataformes de venda online tinguin la
mateixa fiscalitat que la resta d’operadors.
Aquest mes de juliol, 3 de cada 4 empreses ha augmentat les seves vendes
Un 74,4% de les empreses ha tingut augment de vendes respecte al mateix mes de
l’any anterior, un 25,6% les ha disminuït. Les plantilles s’han mantingut força estables
aquest mes de juliol i també a l’agost.
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Els sectors Moda, Restauració i Llar lideren l’augment de vendes a Comertia al juliol
El gràfic de vendes segons l’activitat comercial reflecteix un repunt de vendes en la
majoria de sectors. El que més ha crescut aquest mes ha estat Moda, amb un augment de
vendes del 8,8%, que s’equipara a la Restauració. El tercer sector líder de vendes és el
d’Equipament de la Llar, amb un augment del 8,7%, i li segueix Complements de la
persona, amb 6,5%. La majoria de sectors han tingut creixements per sobre del 5%,
excepte Oci-Cultura (0,9%).

Comparativa de vendes de Comertia amb INE i IDESCAT
Segons el gràfic comparatiu de vendes de l’indicador de Comertia amb les dades que fa
públiques l’INE i l’IDESCAT, el resultat obtingut aquest mes en l’indicador és el segon
creixement més alt en vendes en l’últim any i mig.
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Més sobre l'indicador

L'Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i
llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d'empreses representada:
ocupació, nombre d'establiments i vendes, totals i per sectors d'activitat.
Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, del 30 de juliol al 5 d’agost de 2019.
Inici de l'indicador de Retail Comertia: Octubre 2010.

Més sobre Comertia
Comertia és l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail, una entitat que agrupa 67
empreses de retail, que sumen més de 4.000 punts de venda, factura conjuntament 4.000M€ anuals i
dóna feina de forma directa al voltant de 35.000 persones.
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