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El comerç minorista és la principal activitat en els
eixos urbans de la Comunitat Valenciana.
El 33,5% dels negocis a peu de carrer són comerços minoristes.
El comerç minorista és la principal activitat dels eixos urbans de la Comunitat
Valenciana. En 2018, el nombre de locals a peu de carrer1 s'ha estimat en 183.957, dels
quals el 33,5% es dediquen a activitats comercials minoristes.
Altres activitats que dinamitzen els eixos urbans són els negocis de la restauració i
begudes que concentren un 16,7% dels locals i els serveis personals relacionats amb
la imatge i la salut (perruqueries, clíniques, gimnasos, etc.) amb un 17,3%.
Els comerços especialitzats2 són els de major presència ja que concentren el 77,5%
dels locals minoristes. Entre aquests, destaquen els negocis dedicats a l'equipament
de la persona i altres articles de consum ocasional amb el 32,3% de l'oferta, productes
d'alimentació, begudes i tabacs amb el 18,5% i articles d'ús domèstic amb el 16,6%.
La localització dels locals minoristes està lligada a la concentració poblacional, així, la
província de València compta amb el 46,7% de l'oferta, la província d'Alacant amb el
41,8% i la província de Castelló amb el 11,6%.
La configuració territorial de la província d'Alacant, caracteritzada per la presència de
ciutats mitjanes suposa més nuclis d'alta concentració poblacional i, per tant el seu
índex de dotació comercial és més elevat, 14 locals per cada mil habitants. La província
de Castelló i la de València compten amb 12 i 11 negocis per cada mil habitants,
respectivament.
Per a més informació ACÍ.

Locals a peu de carrer fa referència a aquells negocis susceptibles de prestar els seus serveis en locals
comercials situats en baixos comercials amb accés des del carrer.
2 Comerç especialitzat: fórmula comercial que es caracteritza per la venda d'una determinada línia de producte.
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Mapa territorial de l’oferta comercial.
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