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Per tercer any consecutiu, la Confederació de Comerç de Catalunya ha elaborat l’Informe del
comerç català 2014, amb l’objectiu de donar a conèixer, a través de les dades estadístiques
proporcionades per fonts oficials dels àmbits internacional, estatal i nacional, un anàlisi del comerç
al detall català, espanyol i europeu.
Aquest informe també té per objectiu desmitificar i demostrar, amb dades totalment objectives, que
el comerç ordenat i reglamentat a Catalunya i a la resta de comunitats autònomes ha permès
desenvolupar un comerç urbà de proximitat potent, en què tots els formats s’han pogut
desenvolupar d’acord amb la competència d’una oferta variada i de qualitat, que facilita la
capacitat d’elecció a tota mena de consumidors i la localització, amb una àmplia gamma de
productes que ofereix el sector.
Direcció: Miquel Àngel Fraile
Tractament de les dades i elaboració de l’informe final: Vanessa Arquillo
Correcció lingüística: Servei Lingüístic de la CCC
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Si voleu el document
complet, contacteu amb
nosaltres en aquest correu
electrònic:

ccc@confecom.cat

