NOTTA DE PR
REMSA
Gironaa, 21 gener 2014

EL REES TANCA EL 2013 AMB OPERACION
NS PER VALO
OR DE 1.562.1
139 €/RES.
Desprrés de finalittzar el seu prrimer any na tural, el RES fa balanç de
e la injecció eeconòmica que
q ha
introd
duït al comerç gironí on s’han
s
compttabilitzat méss de 22.000 operacions.
o

Acaba el 2013 i l’agrupació empresarial del RES fa balanç del seu primer any natural a les
ones xifres.
comaarques de Girrona amb bo
L’agru
upació tancaa el 2013 am
mb més de 222.000 operaccions realitza
ades on s’ha generat un volum
v
de moviment de negoci de 1..562.139 €/R
RES, dels quaals 624.856 són en RES. D’aquest to
otal en
RES, 3326.848 RESS corresponen a vendes i 298.008 RESS a compres.
aquest 20113 també s’h
A méés, a nivell empresarial,
e
ha entregat el primer crrèdit valoratt amb
15.0000 RES.
Pel q
què fa als particulars,
p
el
e RES ha poosat en circculació més de 2.600 taargetes. Aqu
uestes
targeetes han fet càrregues
c
pe
er valor de 722.738 RES.
Si fem
m la suma dee les càrregues fetes pelss particulars i la introduccció de crèditt de les empreses,
veiem
m que tenim 151.918 RE
ES en circula ció a les com
marques de Girona.
G

R
Le s xifres del RES
4400 emprese
es
2.6600 particulars
1.562.139 €/RES en transaccions
en més dde 22.000 op
peracions
72.738 RES en càrreegues provin
nents de parrticulars
151.9118 RES en cirrculació

Amb un gruix de 400 empresses, entre seerveis professsionals i neg
gocis de retaail, i més de 2.600
particculars, l’agru
upació empre
esarial del REES afronta ell 2014 com al
a seu any dee consolidació
ó.
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