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L'activitat comercial és la que més contribueix a
l'ocupació del sector serveis.
El 27,5% de les afiliacions del sector serveis corresponen a l'activitat comercial..
L'activitat comercial, que inclou comerç majorista, detallista i venda de vehicles, ha
generat el 27,5% de les afiliacions del sector serveis en la Comunitat Valenciana. És
l'activitat que més ocupació del sector serveis ha creat.
Per part seua, el comerç minorista aporta el 15% de les afiliacions del sector serveis i
el 11,2% del total de l'economia.
L'estructura de l'ocupació per règims mostra la importància de l'autònom en el
comerç minorista. Representa el 28,1% de les afiliacions i situa aquesta activitat entre
les de major presència d'aquest col·lectiu, després de la construcció (33,4%). No
obstant això, la tendència apunta a una reducció progressiva de l'ocupació autònoma
enfront de l'assalariat.
Per perfils d'empleats, destaca la dona, amb el 61,1% de les afiliacions en el comerç
minorista. En algunes branques d'activitat com el comerç al detall de calçat i articles
de cuir i comerç tèxtil, aquest percentatge aconsegueix el 77%.
En relació amb l'edat dels afiliats, el 19,6% són joves menors de 30 anys. La taxa
d'ocupació jove en el comerç al detall ha sigut del 6,6% en l'activitat comercial enfront
del 5,1% en el conjunt de l'economia.
El cost salarial mitjà per treballador i mes en el comerç minorista de la Comunitat
Valenciana s'ha situat en 1.294 euros l'any 2018. Aquest cost és 413 euros inferior al
de l'economia en el seu conjunt.
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Si vols conèixer més sobre l'ocupació en el comerç minorista de
la Comunitat Valenciana… ACÍ
Les afiliacions en el comerç minorista. 2018.
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