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Introducció 

El present treball és fruit del contracte menor amb la Paeria, (Exp. 357/15) de la 

Regidoria de Promoció i gestió de l’habitat urbà i rural i la sostenibilitat, que té com a 

objectiu analitzar la distribució espacial del comerç i àrees de principal concentració de 

l’activitat (anàlisi qualitativa). Els treballs desenvolupats en aquest contracte tenen un 

caràcter més qualitatiu que s’han basat en la construcció d’un Sistema d’Informació 

Geogràfica per a generar cartografia específica a  partir del treball sobre la base de 

dades construïda en el contracte 356/15: Anàlisi de l’oferta comercial de la ciutat de 

Lleida. Dimensionament global – Estudi quantitatiu. 

Els SIG són un conjunt de programes que permeten gestionar i representar tota la 

informació que té un component espacial, com per exemple qualsevol cosa que tingui 

una adreça. A través d’aquest programari se’ns permet relacionar la cartografia digital, 

en el nostre cas un punt per a cada establiment comercial existent, amb la base de 

dades de tal forma que a cadascun dels punts se li assigna la informació que li 

correspon (nom de l’establiment, tipus d’activitat, superfície, etc.). Aquesta unió és 

possible perquè ambdues fonts (cartografia i base de dades comercial) tenen en comú 

l’adreça postal i una posició dins de cada parcel.la. Els SIG construït ens ha permès 

generar cartografia detallada a partir de la qual podrem incidir en els aspectes més 

espacials de l’oferta: les pautes de localització, la distribució dels diferents sectors, les 

àrees i els eixos de concentració de l’activitat i les possibles especialitzacions 

comercials en alguna àrea, així com també detectar les zones on s’ha produït un 

nombre més elevat de tancaments d’establiments i quins sectors s’han vist més 

afectats respecte la radiografia comercial de l’oferta realitzada en 2004.  

L’objectiu de la cartografia és analitzar la distribució espacial de l’activitat comercial a 

la ciutat de Lleida. Per a realitzar aquest exercici es realitza una primera part, a escala 

urbana, que analitza la distribució espacial dels diferents sectors comercial, les 

superfícies i els règims de venda.  

En una segona part s’analitza la distribució espacial dels sectors comercial que 

compten amb un major pes i influència en l’estructura comercial de la ciutat: el 

Quotidià alimentari, l’equipament de la persona i l’equipament de la llar. 

El text de la primera i segona part es completen amb la lectura dels mapes que es 

troben al final del document i que en conjunt configurarien un Atles Comercial del 

municipi de Lleida. 

En la tercera part es delimiten les principals àrees de concentració comercial de la 

ciutat de Lleida tenint en compte la continuïtat de la façana comercial (teixit comercial) 
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i la superfície dels establiments més propers. Així doncs la continuïtat/intensitat de 

l’oferta i el volum de superfície ens ajuden a delimitar les diferents àrees de 

concentració que són a més caracteritzades en aquest capítol per la seva oferta.  

En la quarta part es caracteritza breument l’oferta en els mercats i mercadets 

municipals.  

Per al desenvolupament dels treballs d’aquest contracte s’ha comptat amb les dades 

de cobertura del parcel.lari de la ciutat de Lleida de la Secció SIG de l’Ajuntament de 

Lleida. A més s’ha comptat amb la col.laboració i consells del personal tècnic de l’Àrea 

de Comerç de la Regidoria de Promoció de la ciutat, del Comerç, del Turisme i de 

l’Ocupació i l’Emprenedoria.  
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1- ANÀLISI GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓ ESPACIAL DE L’OFE RTA 

COMERCIAL ACTUAL A LA CIUTAT DE LLEIDA   

1.1 - L’oferta del comerç al detall en establiment a la ciutat de Lleida 

L’oferta comercial al municipi de Lleida és clarament urbana i relativament compacta. 

Els mapes 1 i 2 mostren como la pràctica totalitat dels establiments comercials estan 

inserits en trama urbana consolidada o en consolidació (sol urbà no consolidat) i a més 

força concentrat en el que seria el teixit del nucli urbà principal. L’estructura del comerç 

a la ciutat ha canviat notablement des de mitjan de segle XX, acompanyant el canvis 

urbanístics de la ciutat i el territori immediat i els canvis més generals que han anat 

produint-se en la distribució comercial i en les formes de consum. En relació a això 

constatem dues tendències espacials a les que volem referir-nos: d’una banda la 

reestructuració i els canvis en l’oferta comercial en el nucli urbà principal (centre-eix, 

eixamples i barris), i d’una altra la progressiva aparició de mitjanes superfícies 

comercials i noves àrees de concentració comercial en les àrees de recent expansió 

urbana amb nous formats. 

A la principal àrea de concentració comercial de la ciutat, l’Eix, se suma a mitjan del 

segle XX, especialment a partir de mitjan dels anys 70s, amb la consolidació i 

creixement de l’eixample, una nova àrea de concentració comercial a la part alta de la 

ciutat, en la cruïlla amb la carretera d’Osca i a l’entorn de la plaça Ricard Vinyes: la 

Zona Alta. Eix i Zona Alta són encara ara les principals àrees de concentració 

comercial de la ciutat i el territori; la primera exercint una polaritat notable en el conjunt 

del territori, la segona amb una àrea d’atracció més immediata. L’extensió i creixement 

dels barris perifèrics en els anys 70s i 80s anirà també acompanyada de la conseqüent 

consolidació de subcentres i eixos comercials propis en els diferents barris. (JOVÉ, 

2009; BELLET et al., 2005). Aquests subcentres comercials, a Pardinyes, Cappont, 

Balàfia, Mariola i Bordeta, i menors però també presents a Secà  i Magraners, es 

caracteritzaven sobretot per l’oferta en productes quotidians i de proximitat. 

L’any 1985 arriba a la ciutat l’hipermercat Carrefour, un hipermercat i una petita galería 

amb poc més de 6.000 m2. A l’entorn de l’hipermercat aniran instal.lant-se 

establiments especialitzats i complementaris, en un barri residencial que anirà creixent 

també en densitat i teixit comercial.   

Per l’altra banda, la implantació comercial en àrees perifèriques, regulada per 

normatives locals i autonòmiques a casa nostra, ha permès la implantació 

d’establiments en determinats sectors i grandària. Així ens trobem establiments 

relacionats amb benzineres i automòbils, materials de construcció i mobiliari, 
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especialment a les perifèries a l’entorn de gran vies, vivers i plantes a l’horta i vora vies 

importants, etc. Ja des de començaments dels anys 2000 anaren sorgint especialment 

sobre els eixos de comunicació territorials. Vam veure així aparèixer Jardiland sobre 

l’eix de la 240, Komak al polígon del Segre  sobre l’eix de la C13, o la concentració al 

nord de Balàfia i sobre l’eix de la N-230 de LidL, Alberto Soler i Merkal Calçats. El 

polígon de la Creu del Batlle, l’any 2000, sobre la N IIa en direcció a Saragossa, fou la 

primera implantació perifèrica de mitjanes superfícies comercials, el primer parc 

comercial de la ciutat, tot i que petit. També els supermercats que anaven apareixent a 

la Bordeta, Balàfia, Cappont i Pardinyes, anaven indicant aquesta tendència, molt 

relacionada amb els processos d’urbanització a l’entorn de l’àrea de Lleida. 

Ja en els darrers anys, 2010-2011, han aparegut concentracions de mitjanes 

superfícies comercials a darrers dels 2000 el polígon Neoparc i en àrees urbanes que 

es trobaven en desenvolupament SUR 2 a Alcalde Rovira Roure, l’àrea de Copa d’Or 

(SUR 5). Aquestes àrees de concentració comercial van combinant oci/restauració i 

mitjanes superfícies, que venen a reproduir també el format de parc comercial.  

La NIIa en direcció a Saragossa , la L-11, la C13 i la N230 direcció a Tarragona  han 

sigut històricament ja àrees tractores d’activitats relacionades amb el sector de 

l’automòbil, la construcció i el subsector moble. En els darrers anys hem anat vivint 

també la progressiva transformació d’activitats industrials en activitats més terciàries o 

àrees amb activitats econòmiques mixtes (per exemple cooperatives que també fan 

comercialització al detall dels seus productes; benzineres amb comerç de 

conveniència i petits autoserveis, etc.) i l’aparició de mitjanes superfícies comercials, 

fins i tot de productes alimentaris o d’equipament de la llar i de la persona sobre 

aquests eixos d’importància territorial (sobre la L-11 a Neoparc, a l’antic polígon de la 

Cros, etc.).  

Així podríem cloure aquest apartat amb dues grans conclusions: 

. la reestructuració i canvi dels centres i subcentres comercials tradicionals, un canvi 

en el que s’ha primat la localització, buscant els eixos i àrees més centrals i amb major 

accessibilitat, i els espais on poden trobar-se locals amb més superfície. 

. l’aparició de mitjanes superfícies comercials i noves àrees de concentració comercial 

en les àrees de recent expansió urbana amb nous formats comercials, que tendeixen a 

combinar restauració amb comerç, amb formats que podrien relacionar-se amb mini-

parcs comercials especialment sobre els eixos amb major importància territorial: Alc. 

Rovira Roure, Copa d’Or i Neoparc. 
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1.2 – Anàlisi comparada de l’oferta comercial entre  2004-2016 

Els mapes 3 fins a 10, ens permeten fer l’anàlisi comparada de l’oferta comercial entre 

2004 i 2016. L’anàlisi comparada de l’oferta actual amb la d’aquell moment mostra una 

reducció en el nombre d’establiments comercials del 19,6%, passant dels 2.361 en 

2004 als 1.898 censats en 2016. Mentre, però, la superfície de l’oferta registra un 

moderat increment d’un 14,8% si atenem només el comerç sedentari (Mercats 

municipals + establiments). (1) 

Taula 1 - Establiments actius a Lleida en 2016 respecte l’oferta de 2004 

Altes 
% 

Canvis 
% 

Permanències  
% 

Total 
actius 

Establiments 479 25,2 611 32,2 808 42,6 1.898 

Superfícies 96.468 34,9 68.953 25,0 110.788 40,1 276.209 

Descriptor: Altes, establiment en local que no existia en 2004; Permanència, activitat comercial en local 

que no ha canviat respecte l’oferta de 2004; Canvi, nova activitat o canvi en local comercial que ja existia 

en 2004. 

Un 75% dels locals en actiu ja eren presents a l’oferta de 2004, un 32% amb alguna 

mena de canvi. Permanències i canvis són molt notables a les àrees i eixos de 

concentració comercial més clàssics: Eix, Zona Alta, Clot-Ronda, Doctora Castells-

València a Cappont, Alcalde Porqueres i Corts Catalanes a Balàfia, etc . Això és el que 

es mostra en els Mapes 3. Sovint sobre els eixos que tradicionalment han estat també 

més dinàmics en cada àrea de concentració comercial. Les permanències i els canvis, 

Mapa 4 i 5, són importants en els sectors de l’equipament de la persona i l’alimentari 

especialitat, localitzats, com ja hem comentat als centres dels eixos i àrees de 

concentració comercial més tradicionals. Els canvis mostren també la notable rotació 

de negoci a l’Eix, amb un predomini molt notable de l’equipament a la persona, i més 

diversificat (equip. Persona, llar i alimentari especialitzat) però també notable a Zona 

Alta.  

Les altes, nous locals comercial respecte l’oferta de 2004, es produeixen sobretot en 

àrees de nou creixement o edificis de nova construcció. Els sectors que predominen 

en altes són el queviures generalista, l’equipament de la llar i tecnologia i comunicació. 

En general el que expliquen els Mapes 6 i 7 és que les altes es produeixen amb més 

intensitat o bé al cor de les àrees de concentració comercial més dinàmics i potents de 

la ciutat (Eix, Zona Alta i en menor mesura entorn del Clot ) o bé sobre eixos 

                                                           
1 - Les dades procedeixen de Bellet (Dir) (2016), Anàlisi de l’oferta comercial de la ciutat de 
Lleida. Dimensionament global – Estudi quantitatiu, resultat dels treballs realitzats per contracte 
Exp. 356/15, de la Regidoria de Promoció i gestió de l’habitat urbà i rural i la sostenibilitat. 
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importants en àrees de creixement importants en les darreres dècades: Alcalde Rovira 

Roure, part alta de Baró de Maials entre Balàfia i Secà,, l’eix de la L-11 a Cappont, el 

vial de Miquel Batllori que articula els nous creixements entre Cappont i Bordeta al 

marge esquerre. El Mapa 7 explica aquest procés d’una forma molt clara. Poques altes 

als barris de Secà de Sant, Magraners i interiors del barri de la Mariola a l’oest de 

Passeig de Ronda amb la clara excepció de Pius XII. 

Pel que fa als locals tancats  (537 establiments un 22,7% dels locals que van ser 

censats com a establiment comercial el 2004) sense aparent activitat, que sumen un 

total de 37.800 m2 de superfície. El tancament pot ser per motius molt diversos segons 

àrea i cas. 

A l’àrea de Centre Eix, els locals tancats tenen una presència molt intensa a l’extrem 

nordoriental de l’Eix (Carme, travessera de Carme, Democràcia), Pi i Margall, Comptes 

d’Urgell, Anselm Clavé i Princep de Viana. Notable també a l’altre extrem de l’eix sobre 

els entorns de la part baixa de Palma i interiors de Centre Històric (notable a l’entorn 

del Mercat del Pla i Sant Carles). 

Notable és també l’impacte de locals tancats als carrers interiors de la Mariola i àrea 

del Clot. A Balàfia a Corts Catalanes i Alcalde Recasens. A Pardinyes a l’est de 

Corregidor Escofet, en les àrees interiors del barri, i part baixa entre Jeroni Pujades i 

Avda. Tortosa.  

L’impacte menor de locals tancat és al barri de Joc de la Bola, amb l clara excepció de 

Doctor Fleming. En general, també, els locals tancats són de menor superfície, amb 

una mitjana de 70 m2. 

En general i per cloure l’apartat podríem sintetitzar els principals trets espacials de la 

comparació entre l’oferta de 2004 i 2016 en els següents: 

- Notable estabilitat dels establiments actius en els centres i eixos tradicionals on 

es concentren les permanències i canvis. 

- Relativa tendència a la concentració de l’activitat comercial sobre els 

carrers/eixos més importants en cada centre-subcentre comercial. 

- Les altes es produeixen en àrees de nou creixement, canviant les estructures 

tradicionals d’alguns barris immediats (Balàfia, Pardinyes, Cappont, Bordeta, 

etc.) generant superfícies mitjanes més importants. 

- Els locals tancats tenen major impacte en àrees interiors d’alguns barris 

(Pardinyes, Mariola o Balàfia). Impacte relatiu dels locals tancats (relació locals 

tancats sobre locals actius) molt notable a Bordeta, Mariola, Secà i Magraners. 
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Impacte de locals tancats menor al barri de Joc de la Bola, Zona Alta i la part 

més dinàmica de l’Eix. 

 
1.3 - Anàlisi espacial dels establiments segons sup erfície 

 Tot i que la mitjana de la superfície dels establiments comercials a Lleida és de 145,5 

m2, una part important dels establiments comercials de la ciutat tenen, en un 66% dels 

casos, superfícies inferiors al 100 m2: 1.268 establiments en total. Bona part dels 

establiments que el DL 1/2009, qualifica de mitjans entre 800 i 1.300 m2 i grans, els de 

més de 1.300 m2, s’han establert en els 15-20 darrers anys sobre àrees de nou 

creixement i eixos viaris importants: Alcalde Porqueres, especialment a la part alta, 

part alta de Baró de Maials a Balàfia, a Alcalde Rovira Roure, sobre la LL-11 o els 

entorns de Miquel Batllori, etc. 

Mentre l’estructura de les àrees de concentració comercial més tradicionals estan 

clarament caracteritzats pels establiments de petita grandària, com mostra el Mapa 7. 

De fet al nucli urbà principal (Centre Històric, primer i segon eixample (barris de Clot, 

Humbert Torres, Joc de la Bola, Instituts-Templers, Princep de Viana-Noguerola i 

Mariola) només hi ha 19 establiments que superen els 700 m2. La major part dels 

establiments de més de 700 m2 (44 dels 63 en total) es troben en localitzacions més 

externes sobre grans eixos viaris als barris: a Balàfia (Alc. Porqueres i Baró de Maials), 

a Pardinyes (Roger de Llúria i Baró de Maials), a Cappont (sobre la Ll11, a Miquel 

Batllori), a Ciutat Jardí, Montserrat-SUR-2 sobre Alcalde Rovira Roure, a Miquel 

Batllori a Copa d’Or, Neoparc sobre la LL-11, o Creu del batlle sobre la NIIa en direcció 

a Saragossa. 

L’establiment amb més superfície comercial continua sent però la de Carrefour amb 

poc més de 6.000 m2. Però és l’entorn de Copa d’Or el que concentra el nombre 

d’establiments comercials que de forma individual tenen més superfície de Lleida. 

1.4 - Anàlisi espacial dels establiments segons règ im de venda 

El 81% dels establiments de la ciutat són en règim de venda assistida, percentatge 

que es relaciona amb el predomini del format especialista i/o comerç tradicional 

associat a establiments de petita grandària (93 m2 mitjana).  

La venda assistida (caracteritzada per la venda amb taulell i venedor) és molt present 

als centres de les àrees de concentració comercial tradicional de la ciutat on 

predominen també els establiments amb poca grandària: l’Eix, Zona Alta, Clot de les 
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Granotes, etc. Tanmateix a les noves àrees i eixos de concentració comercial veiem 

com és el règim de lliure servei i la venda mixta la més present.  

En general també la imatge del Mapa 13 ens permet relacionar els llocs on s’han 

implantat les mitjanes superfícies en eixos territorials i àrees de recent urbanització 

(part alta de Baró de Maials, Copa d’Or, Neopark, Alcalde Rovira Roure, etc).   

Aquesta relació entre règim de venda i superfície del establiment és el que presenta el 

Mapa 14. En aquest Mapa cal a més fer esment de la important presència del règim de 

venda mixta (assistida i lliure) a l’Eix, fet que podem relacionar amb la notable 

presència de cadenes i franquícies de l’equipament de la persona. 

2 - Anàlisi espacial dels establiments actius per s ectors comercials. 

La següent sèrie de Mapes (del 15 al 30) mostra la distribució dels establiments 

segons sectors comercials que ens permetrà analitzar les possibles especialitzacions 

de les diferents àrees i concentracions de sectors en determinades àrees. 

Taula 2 - Establiments actius a Lleida en 2016 segons sectors 

Establiments % m2 % 

Alimentari especialitzat 416 21,92 21.629 7,83 

Quotidià no alimentari 157 8,27 15.340 5,55 

Queviures generalista 131 6,90 50.649 18,34 

Comerç mixt –Hipermercat+Galeria comer. 1 0,05 6.060 2,19 

Equipament de la llar 389 20,50 78.794 28,53 

Equipament de la persona 439 23,13 43.438 15,73 

Tecnologia i comunicació 87 4,58 6.281 2,27 

Lleure, oci i cultura 149 (*) 7,85 18.646 (*) 6,75 

Motor 109 5,74 30.731 11,13 

Altres 20 (*) 1,05 4.641 (*) 1,68 

TOTAL 1.898 100 276.209 100 

(*) En aquest apartat s’han inclòs els tres Mercats de Balàfia, Ronda-Fleming i la galeria del 
mercat de Cappont computant com un establiment de comerç mixt amb predomini alimentari 
però tenint en compte els m2 de les parades actives: en total l’oferta d’aquests és de 991 m2. 

(*) – Vol fer-se notar que amb el treball posterior sobre la base de dades construïda en els 
treballs per al contracte...s’ha detectat un petit error que ha estat corregit en la taula i mapes: 
un establiment d’articles d’esport (60 m2) va ser assignat a Altres quan havia d’assignar-se al 
sector Lleure, oci i cultura. 

El primer del mapes, Mapa 15, mostra ja certes tendències que analitzarem amb més 

detall en les anàlisis sectorials posteriors: 
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- La notable concentració del comerç més especialitzat, especialment 

l’equipament de la persona especialment en àrees de concentració comercial 

clàssiques força especialitzades en aquest sector: Eix i Zona Alta.  

- La notable concentració dels sectors del motor i altres (on hi ha força 

establiments amb materials de construcció) a la LL-11 i la Ctra NIIa en direcció 

Saragossa. 

- La notable diversitat i dinàmica canviant de l’estructura comercial de Balàfia, 

Clot, Cappont, Bordeta i Pardinyes. 

- La menor diversificació de l’oferta en sectors i molt centrat en el comerç de 

proximitat mol bàsic basic a Mariola, Secà de Sant Pere i Magraners. 

Analitzarem amb detall els sectors que tenen un pes més notable en l’oferta de la 

ciutat: l’alimentari, l’equipament de la persona, l’equipament de la llar i el quotidià no 

alimentari.  

2.1 – Anàlisi espacials dels establiments actius de l sector alimentari (alimentari 

especialista (fresc i sec), + queviures generalista  (autoserveis, superserveis i 

supermercats) + altres  

El sector alimentari aporta al conjunt de l’oferta de la ciutat un total de 547 

establiments que sumen en conjunt 72.278 m2. El mapa 16 presenta la localització 

dels establiments del sector alimentari per grups (queviures generalista, alimentari 

fresc, alimentari sec i altres) i el mapa 17 subgrups de l’alimentari fresc. Tots dos 

mapes mostren una presència intensa dels establiments en el nucli central (Centre 

històric, Ferran-Estació-Noguerola, Princep de Viana-Cot, Xalets-Humbert Torres, Joc 

de la Bola, Universitat, Instituts-Templers i Mariola) i els subcentres clàssics dels barris 

(Alc. Porqueres-Corts Catalanes a Balàfia; València-Garrigues-.. a Cappont; Baró de 

Maials Avda de Secà de Sant Pere al Secà, . Però també les noves àrees de 

concentració comercial que s’han generat en àrees de més recent consolidació com 

part alta de Baró de Maials, Ciutat Jardí i Copa d’Or. 

Alimentació fresca i seca molt present a les àrees centrals i més denses dels teixits 

residencials de nucli central i centres de barris perifèrics (Mapa 17) . Mentre en el 

sector de queviures generalista hi ha una barreja d’establiments regentats per 

immigrants o amb alguns productes dirigits a la població nouvinguda, que funcionen 

també com a comerç de proximitat per a molts veïns, i autoserveis i supermercats amb 

unes altres pautes i característiques. 
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Aquesta sèrie de mapes sobre el comerç alimentari mostra la transformació estructural 

que ha anat sofrint aquest sector des de mitjan-darrers dels anys 90s quan comencen 

a implantar-se de forma important el lliure servei i el format d’autoserveis i 

supermercats de cadenes i grups nacionals i internacionals a la ciutat amb notable 

força. La implantació del lliure servei i el format d’autoservei i supermercat així com les 

estratègies desenvolupades pels diferents grups de distribució expliquen la localització 

i distribució espacial d’aquests. 

Pel que a la superfície d’aquests establiments hi ha notables diferències entre la 

grandària dels establiments del subsector alimentari especialista, amb una mitjana de 

52 m2, i el subsector de Queviures generalista, amb una mitjana de 387 m2. El mapa 

18 mostra de fet com els establiments del sector alimentari amb més superfície, la 

majoria dels quals són altes respecte l’oferta de 2004, es localitza sobre  eixos viaris 

d’importància urbana i territorial. El Mapa 19 mostra el pes i la localització dels 

establiments de grans grups de distribució alimentaria (queviures generalista) a la 

ciutat en formats d’autoserveis i supermercats. El grup Supsa Supermercats Pujol, SL, 

amb 20 establiments a la ciutat i més de 11.300 m2 de venda, amb una localització 

força ben distribuïda sobre els diferents barris de la ciutat (tot i que amb una presència 

menor a Bordeta i absència a Magraners) basada en la proximitat com a principal 

estratègia. El segon grup, Mercadona amb 7 establiments i 9.400 m2 amb una 

presència notable als diferents barris de la ciutat privilegiant en els darrers anys 

l’accessibilitat rodada i buscant per tant eixos d’importància territorial. Ja a bastanta 

distància, Carrefour amb 6.060 i el Grup Bon Preu (Bon Preu-Esclat) amb 3 

establiments i un 4.800 m2 de superfície de venda. La resta ja amb força distància. En 

conjunt però els 69 establiments de grans grups i cadenes de supermercats de 

queviures generalista aporten 51.037 m2 (65% de la superfície del conjunt del sectors 

alimentari-comerç mixt (Carrefour) de la base de dades. 

En general doncs, i tret d’alguns supermercats més grans que es localitzen sobre 

eixos territorials que busquen usuaris del àrea immediata al municipi, la localització la 

pràctica totalitat dels establiments del sector busquen la proximitat amb el consumidor. 

2.2 – Anàlisi espacial dels establiments actius de l’equipament de la persona. 

L’equipament de la persona és un sector amb un pes molt notable en el conjunt de 

l’oferta de la ciutat ja que aplega 439 establiments (el 23,1% del total d’establiments) 

que aporten al total 43.438 m2 de superfície de venda (15,7% de la sup.total). 
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A diferència de la localització del sector alimentari i queviures generalista, força ben 

distribuïda pels diferents barris i molt relacionada amb el comerç de proximitat i alguns, 

especialment els supermercats de grans grups de distribució, dirigits a una demanda 

més o menys propera (poblament dispers i municipis de l’entorn), el sector de 

l’equipament de la persona està molt més concentrat. Els Mapes 21 a 24 ens mostren 

més característiques de les pautes de distribució espacial del sector, notablement 

concentrats en els principals centres i àrees de concentració de l’oferta a la ciutat: Eix, 

Zona Alta i els subcentres de Cappont, Balàfia i Pardinyes. La comparació entre els 

mapes de l’oferta de 2004 i l’actual denota un clar procés de concentració en aquestes 

àrees, que concentren totes dues el 68% dels establiments del sector i el 62% de la 

superfície. Mentre l’oferta als subcentres dels barris, a part de ser en 2016 més minsa 

que la de 2004, tendeix a mantenir-se o concentrar-se sobre els principals eixos 

comercials dels subcentres als barris (Cappont, Balàfia, Pardinyes, Escorxador, etc.). 

El subsector de la confecció domina la dinàmica del sector de l’equipament a la 

persona. La comparació visual entre el Mapa 23, Establiments actius del subsector de 

l’equipament de la confecció i el Mapa 24, Establiments actius del subsector de la 

confecció segons superfície, donen clara mostra de la notable concentració del 

subsector, especialment a Eix i Zona Alta. La consolidació de franquícies de moda i 

l’entrada d’alguna altra es produeix especialment en els subsectors de: roba familiar, 

roba per nens petits i gent jove. En especial, cal esmentar l’expansió del sector dels 

complements del vestir i de la llenceria i roba interior. Franquícies i cadenes dominen 

l’estructura comercial de l’Eix, mentre l’independent té encara un pes notable a l’altra 

àrea de concentració de l’equipament a la persona: Zona Alta.  

El 75% dels establiments del sector de l’equipament de la persona tenen menys de 

100 m2, la majoria dels quals es concentren a l’Eix.  

2.3 – Anàlisi espacial dels establiments actius de l’equipament de la llar. 

Els 389 establiments de l’equipament de la llar apleguen 78.794 m2 de superfície de 

venda que suposen un 28,5% de la superfície del conjunt de l’oferta de la ciutat.  

L’equipament de la llar no presenta unes pautes de localització tant concentrades com 

l’equipament de la persona. El primer està una mica més dispers. Malgrat això, i el 

Mapa 25 ho deixa clar, les superfícies més grans van buscant espais més grans i 

accessibilitat que troben sobretot sobre els eixos territorials (especialment LL-11 i 

Alcalde Rovira Roure) i en els carrers més grans del primer i segons eixample del nucli 

central. 
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En el sector de l’equipament de la llar s’ha produït també canvis estructurals amb la 

penetració els darrers anys de grans grups empresarials amb mitjanes i grans 

superfícies comercials especialment en les categories de Bricolatge i ferreteria i 

Electrodomèstic i electrònica. Aquestes empenyen les superfícies a l’alça i presenten, 

com mostren els mapes, localitzacions més perifèriques. 

El Mapa 26 mostra la presència d’establiments petits-mitjans de menys de 400 m2 

(que representen el 90% dels establiments) que especialment es localitzen a les àrees 

de concentració comercial tradicional del nucli central (Eix i Zona Alta, Templers-

Mariola, Clot) i principals carrers dels subcentres en els diferents barris (Balàfia, 

Pardinyes, Cappont i Bordeta). Junt a aquestes pautes de localització tradicionals 

sorgeixen altres noves àrees de localització que durant els anys 2000 i 2010s han atret 

els establiments més grans: Alcalde Rovira Roure i Montserrat-SUR 2; Copa d’Or i al 

llarg de la LL-11.   

2.4 – Anàlisi espacial dels establiments actius en el quotidià no alimentari. 

El sector del quotidià no alimentari està representat per 157 establiments que 

apleguen 15.340 m2 de superfície de venda que representen el 5,5% de la superfície 

del conjunt. 

En conjunt les superfícies dels establiments en aquest sector són més aviat reduïdes 

(mitjana de 98 m2) amb pautes de localització diferents (Mapes 27 i 28). Farmàcies i 

adrogueries, ben distribuïdes buscant la proximitat als consumidors. Mentre altres 

subsectors com òptica o productes de perfumeria i cosmètica busquen ja localitzacions 

més especifiques .  

2.5 – Anàlisi espacial dels establiments actius en el lleure, oci i cultura. ( 2) 

El sector del Lleure, oci i cultura aplega 149 establiments que sumen un total de 

18.646 m2. En aquest sector , tal i com es veu al mapa 29, el subsector de Quioscos i 

el de Llibreria/papereria tenen una distribució força ben repartida en el conjunt de la 

ciutat. El següent mapa, el mapa 30, mostra com l’impacte de l’entrada de 

establiments de mitjanes superfícies en els subsector articles esportius i joguines que 

han anat buscant àrees amb bona accessibilitat i parcel.les grans. 

                                                           
2 - Vol fer-se notar que amb el treball posterior sobre la base de dades construïda en els 
treballs pel contracte 356/15 (Anàlisi de l’oferta comercial de la ciutat de Lleida. 
Dimensionament global – Estudi quantitatiu) s’ha detectat un petit error que ha estat corregit en 
la taula i mapes: un establiment d’articles d’esport (60 m2) va ser assignat a Altres quan havia 
d’assignar-se al sector Lleure, oci i cultura. 
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3. - Anàlisi espacial dels establiments actius per grans àrees de 

concentració comercial. 

En el Mapa 31, es realitzen dos tipus d’exercici per a detectar les més importants 

àrees de concentració comercial de la ciutat de Lleida. El primer delimitant àrees de 

façana comercial continua agrupant establiments (amb un mínim de 4) que estiguin a 

menys de 20 m de distància. Es genera així àrees de façana comercial més o menys 

continua.  

El segon exercici que se sobreposa  aquest es la cartografia dels establiments segons 

superfície. Amb aquets dos exercicis procedim a analitzar les principals àrees de 

concentració comercial de la ciutat. Així les àrees de façana comercial més o menys 

continua (menys de 20 m entre establiments i un mínim de 4) han estat estirades quan 

en les immediateses es presenta algun establiment amb una  superfície comercial 

important que pugui generar, malgrat la major distància més atractivitat. També han 

estat limitades quan aquestes es perllonguen massa i comencen ja a diluir-se, un 

exemple, Pi i Margall a l’Eix.  

A continuació es detalla els resultats de l’exercici que resulta en 10 àrees principals de 

concentració. Destaquen en la part alta de la taula les principals àrees comercials 

tradicionals, Eix i Zona Alta. La primera la principal concentració comercial de la ciutat i 

territori, la segona amb comerç també especialitzat dirigit principalment al usuari local 

però generant també amb certa atractivitat sobre l’àrea d’influència de la ciutat, com es 

mostra en l’estudi realitzat sobre la demanda comercial de Xavier Roca (“Estudi dels 

hàbits comercial de Lleida”, X. Roca (Dir), Smart marketing, 2016. 

Taula 3 – Principals àrees de concentració comercial a Lleida   

 
Establim. Superf. m2 Mitjana m2 estab. 

Eix 415 39.321 94,7 

Zona Alta 216 20.387 94,4 

Pardinyes centre 92 17.134 186,2 

Cappont centre 98 15.147 154,6 

Àrea Clot 148 14.705 99,4 

Balàfia centre-Baró Maials 88 14.585 165,7 

Carrefour-Joc de la Bola 58 13.826 238,4 

Copa d'Or 9 13.415 1490,6 

Escorxador-Templers 91 13.180 144,8 

Bordeta centre 61 6.529 107,0 

 

Entre 15.000 i 17.500 m2, ens trobem amb els subcentres clàssics de compra a 

Pardinyes i Cappont, amb àrees de concentració més o menys continues i on domina 
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de forma clara el comerç de proximitat, quotidià i dirigit a usuaris principalment dels 

barris i àrees respectives. 

L’àrea del Clot-Plaça Europa i Balàfia-Baró de Maials agruparien també un bon 

nombre d’establiment i superfície de venda, a l’entorn del 15.000 m2, dominat també 

pel comerç de proximitat dirigit principalment al barri. A continuació sortiria la 

concentració de Copa d’Or on les mitjanes superfícies i supermercats presents, tot i 

que a distàncies considerables són utilitzats de forma preferent amb automòbil.  

 

3.1 – L’eix comercial 

L’eix és la principal àrea de concentració comercial de la ciutat amb 514 establiments, 

al llarg de prop de 1,8 km de façana comercial continua entre Alcalde Costa amb Rep. 

del Paraguai i Pi i Maragall fins plaça Mossèn Cinto Verdaguer. De fet són 1,6 de 

façana comercial per a vianants continua entre Carrer Sant Antoni i aquest primer tram 

de Pi i Maragall. L’àrea aplega 39.321 m2 i esdevé tant en nombre d’establiments com 

superfície comercial l’àrea de concentració comercial més important de la ciutat i el 

territori immediat. 

 

 

El tram més dinàmic i actiu, quant a volum de superfície comercial i també es pot 

apreciar visualment amb la freqüentació, és entre la plaça de la catedral i la plaça Sant 
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Joan la façana nord de la qual és també força dinàmica. És aquest tram citat on es 

concentren les més importants franquícies i sucursals de cadena que actuen de 

locomotores del conjunt. La presència de franquícies i establiments més dinàmics és 

menor a partir de plaça de la Sal, Carme i àrea de Democràcia. Amb la notable 

excepció del primer tram del carrer Carme (prop de plaça de la Sal) on la renovació de 

la edificació ha generat en els baixos locals més grans on s’ha ubicat per exemple 

Desigual, i el darrer tram del carrer Magdalena, on trobem com a establiments motors 

especialitzats en equipament de la llar com Zara Home i Casa Viva. En els darrers 

anys la presència de sucursals i franquícies internacionals i nacionals s’ha fet més 

present, essent cada cop més residual el comerç independent i els establiments 

multimarca. Malgrat tot en aquests darrers trams indicats la presència de cadenes 

locals i comerç independent hi té major presència. 

Com ja ha estat destacat varies vegades el 57% de l’oferta de l’Eix es dirigeix a 

l’equipament de la persona i ja lluny, amb un 17,7% a l’equipament de la llar i ja més 

lluny el 8% es dedica al Queviures generalista. 

Taula 4 – Establiments i superfície a l’Eix per sectors   

Sector Establim. % Sup. Venda % 

Alimentari especialista 45 10,8 1.873 4,8 

Quotidià no alimentari 36 8,7 3.135 8,0 

Queviures generalista 7 1,7 1.179 3,0 

Comerç mixt 0 0,0 0 0,0 

Equipament de la llar 53 12,8 6.978 17,7 

Equipament de la persona 229 55,2 22.398 57,0 

Tecnologia i comunicació 18 4,3 1.058 2,7 

Lleure, oci i cultura 27 6,5 2.700 6,9 

Motor 0 0,0 0 0,0 

Altres 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 415 100 39.321 100 
 

El mapa mostra la notable concentració i especialització de l’Eix en l’equipament de la 

persona especialment al carrer sant Antoni i Major fins aproximadament plaça Paeria. 

A la plaça de Sant Joan, plaça de la Sal, Magdalena i Carme l’equipament de la 

persona és important però aquí presenta una major mixtura amb altres sectors: Lleure, 

oci i cultura, equipament de la llar i Alimentari especialitzat. 

La mitjana de superfície dels establiments de l’Eix és de 94,7 m2, tot i que aquesta 

mitjana amaga que de fet el 47% dels establiments tenen menys de 60m2 i que un 

altre 25,8% entre 61 i 100 m2. Només 7 establiments tenen més de 400 m2 i només 3 

superen els 750 m2: Zara, Mango i Sfera. Aquests minses superfícies s’expliquen 
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també per l’estructura de la fabrica urbana que es desenvolupa en un parcel.lari 

d’estructura gòtica, amb fronts de façana estrets i de relativa profunditat.  

 

 

Taula 5 – Establiments segons superfície a l’Eix    

Establim. % Establim. Superf. m2 % Superf. m2 

Menys de 60 m2 195 47,0 6.628 16,9 

61 a 100 m2 107 25,8 8.410 21,4 

101 a 200 m2 70 16,9 9.419 24,0 

201 a 400 m2 36 8,7 9.743 24,8 

401 a 600 m2 3 0,7 1.442 3,7 

601 a 750 m2 1 0,2 750 1,9 

Més de 750 m2 3 0,7 2.929 7,4 

Total 415 100 39.321 100 
 

El Mapa que hi ha a continuació mostra la localització dels establiments amb més de 

400 m2 de superfície de venda a l’Eix. Es veu de forma clara com aquests s’ubiquen 

en edificis que han estat objecte de renovació i bona part de les vegades sobre dues o 

més parcel.les anteriors. 
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Com mostra la taula següent la confecció és el subsector dominant, sent el subsector 

de Confecció dirigit a la dona el més present. La rotació de les activitats és a l’eix molt 

viva. En els darrers anys s’han obert més establiments de confecció dirigits a gent 

jove, roba interior i pijames i complements. 

Taula 6 – Establiments a l’Eix per subsectors   

  Establiments % Superfície % 

Bijuteria 5 2,4 206 1,0 

Joieria i rellotgeria 24 11,3 982 4,6 

Bosses, maletes i complements viatge 6 2,8 397 1,9 

Calçat, bosses i articles de cuir 28 13,2 2.568 12,0 

Roba dona 51 24,1 3.849 18,0 

Roba familiar 9 4,2 4.440 20,8 

Roba gent jove 17 8,0 2.653 12,4 

Roba home 12 5,7 828 3,9 

Roba home i dona 19 9,0 2.491 11,7 

Roba interior i pijames 18 8,5 1.136 5,3 

Roba nens petits 18 8,5 1.603 7,5 

Roba talles grans 5 2,4 216 1,0 

Complements del vestir 13 6,1 801 3,7 

Merceria i/o llanes 4 1,9 228 1,1 

Total equipa. persona 212 100 21.369 100 
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La comparació de les dades entre 2004 i les de 2016 permet veure primer l’elevat grau 

de rotació als establiments de l’eix ja que el 49,4% dels locals allotgen noves 

empreses o canvi d’activitat. El mapa mostra de forma clara l’alt grau de permanència 

dels establiments en el tram plaça de la catedral fins plaça Sant Joan en la façana sud. 

Mentre els locals tancats s’allotgen especialment en els extrems, especialment Carme, 

Remolins, travessera del Carme i Democràcia. A l’extrem sud especialment a Blondel i 

República del Paraguai. Notable és també la concentració de locals tancats en la part 

mitjana del carrer Cavallers. 

3.2 – Zona Alta 

La Zona Alta concentra 216 establiments que sumen un total de 20.387 m2. A la Zona 

Alta en global hi ha un mix més diversificat amb tres sectors com a protagonistes: el 

quotidià alimentari (alimentari especialista+queviures generalista), l’equipament de la 

llar i l’equipament de la persona. Els dos darrers sectors es localitzen sobretot en els 

principals eixos de l’àrea i generant atractivitat municipal i en menor mesura 

supramunicipal. El mapa mostra la notable concentració del sector de l’equipament de 

la persona a Doctor Fleming. Mentre el comerç del quotidà alimentari (alimentari 



  
 
  

23 
 

especialista (fresc i sec) i queviures generalista) aplega en conjunt un 32% de la 

superficie dirigint-se sobretot a l’usuari de la zona.  

 

 

Taula 7 – Establiments i superfície a Zona Alta per sectors   

Sector Establiments % Sup. Venda % 

Alimentari especialista 53 24,5 3.215 15,8 

Quotidià no alimentari 22 10,2 1.943 9,5 

Queviures generalista 9 4,2 3.368 16,5 

Comerç mixt  0 0,0 0 0,0 

Equipament de la llar 36 16,7 5.478 26,9 

Equipament de la persona 73 33,8 4.637 22,7 

Tecnologia i comunicació 6 2,8 358 1,8 

Lleure, oci i cultura 16 7,4 1.261 6,2 

Motor 1 0,5 127 0,6 

Altres 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 216 100 20.387 100 
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La Zona Alta manté un presència important del comerç independent local i més 

presència de botigues multimarca, dirigint-se cada cop més a nivells de renta mitjans, i 

mitjans-elevats. Doctor Fleming ha anat especialitzant-se de forma progressiva a 

l’equipament de la persona, mentre a Balmes (vorera ampliada) i Ricard Vinyes en els 

darrers anys l’activitat de restauració ha anat substituint l’activitat comercial. La 

renovació dels edificis a la façana oest de Balmes està portant també a una 

recuperació de la façana comercial continua que havia anat apagant-se en els darrers 

anys. L’equipament de la llar es disposa sobre els altres eixos i el quotidià (alimentari i 

no alimentari) sobre els carrers interiors, Vallcalent especialment i Martí Ruano. 

El teixit comercial de Zona Alta topa amb Passeig de Ronda al nord i oest on enllaça 

amb altres àrees comercials força dinàmiques com l’entorn Carrefour-Joc de la Bola. 
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A diferència de l’Eix a Zona Alta hi ha freqüentació durant la pràctica totalitat del dia, 

pel mix d’activitats que s’hi apleguen (oficines, serveis i equipaments, restauració, 

cafeteries, pubs i cocteleries, etc.) i la notable densitat de població de l’entorn.  

La comparació entre l’oferta existent en 2004 i la de 2016, i a diferència de l’Eix, 

mostra a Zona Alta un elevat grau de permanència dels establiments, en relació també 

a la presència de comerç independent en una àrea de rendes mitjanes, mitjanes-altes. 

Les permanències són notables a Balmes, tram de Vallcalent amb Balmes, Bisbe 

Ruano i Magí Morera. Mentre la rotació ha estat més notable a Doctor Fleming i 

Alcalde Rovira Roure. A destacar el baix nombre de locals tancats a la zona, el més 

baix de Lleida que estan notablement concentrats als carrers en contacte amb el 

Centre Històric, especialment a Bonaire. 
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3.3 - Pardinyes centre 

El comerç de Pardinyes mostra un mix ja molt més diversificat amb un notable pes del 

quotidià alimentari (alimentari especialista + queviures generalista) on el subsector 

Queviures generalista representa ja per si sol un 27,7% de la superfície de venda. 

Taula 8 – Establiments i superfície a Pardinyes centre per sectors   

Sector Establiments % Sup. Venda % 

Alimentari especialista 18 19,6 1.255 7,3 

Quotidià no alimentari 11 12,0 1.097 6,4 

Queviures generalista 7 7,6 4.744 27,7 

Comerç mixt  0 0,0 0 0,0 

Equip. de la llar 23 25,0 4.694 27,4 

Equip. de la persona 11 12,0 2.448 14,3 

Tecnologia i comunicació 3 3,3 210 1,2 

Lleure, oci i cultura 12 13,0 1.108 6,5 

Motor 7 7,6 1.578 9,2 

Altres 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 92 100,0 17.134 100,0 
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La superfície d’aquest subsector s’assoleix sobretot per la notable presència de 

superserveis i supermercats de les principals cadenes alimentàries presents a la ciutat: 
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Plusfresc, Mercadona, Consum , Caprabo, Bon Area, etc. La localització d’aquests 

clarament concentrada a Baró de Maials, i Jeroni Pujades. 

El segon sector en importància és de l’equipament de la llar que amb Brico King, a 

Roger de Llúria, i tres basars ja sumen una bona part de la superfície del sector de 

l’equipament de la llar. 

De fet la superfície mitjana dels establiments a Pardinyes centre dobla la mitjana de 

l’Eix i Zona Alta. 8 establiments a l’àrea superen els 400 m2, destacant els 

supermercats que ja hem destacat i que es localitzen al mapa de superfície. El sector 

de l’equipament de la llar amb Brico King i De compres superen aquesta superfície. 

Taula 9 – Establiments a Pardinyes Centre segons superfície    

Establiments segons 
superfície Establim. % Establim. Superf. m2 % Superf. m2 

Menys de 100 m2 53 57,6 2.729 15,9 

101 a 400 m2 31 33,7 5.144 30,0 

401 a 700 m2 3 3,3 1.902 11,1 

701 a 2500 m2 5 5,4 7.359 42,9 

Més de 2500 m2 0 0,0 0 0,0 

Total 92 100,0 17.134 100,0 
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L’impacte aquí dels locals tancats és més important que a Eix i Zona Alta. El pes més 

notable d’aquests és a Passatge Sant Jeroni, Baró de Maials entre Jeroni Pujades i 

Pere Cavasequia i camí de Corbins entre carrer Girona i carrer de l’Alguer. En general 

al barri de Pardinyes pot apreciar-se que l’impacte dels locals tancats es produeix 

sobretot a la part sud i est del barri més allunyada d’aquesta àrea de concentració, en 

carrers secundaris i trams amb locals més petits, com és el cas de la façana sud de 

Baró de Maials entre Jeroni Pujades i Pere Cavasequia. 

Si l’impacte dels locals tancats és relativament superior a l’àrea també ho són el 

nombre d’altes. Les altes, com és lògic s’han produït en àrees de nova consolidació 

urbana al nord i nord-oest de l’àrea de concentració comercial.  

3.4- Cappont centre 

L’àrea de concentració comercial més important de Cappont, amb força 

correspondència al subcentre comercial tradicional, presenta 98 establiments que 

aporten 15.147 m2 de superfície de venda al conjunt, amb una mitjana de superfície 

d’establiment de 154,6 m2.  
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El comerç més quotidià i especialment el sector alimentari (especialista+queviures 

generalista), té un pes importantíssim en aquesta àrea amb el 33,7% dels establiments 

i el 38,4% de la superfície de venda. L’alimentari especialista es localitza a les parades 

del Mercat i a l’entorn del Bruc i Doctora Castells, prop de la Avda de les Garrigues. 

Els supermercats més grans es localitzen sobre els eixos més grans i en posició 

perifèrica respecte l’àrea que hem seleccionat. El Mercadona del Mercat, dos Plus-

Fresc, un Dia i un Bon Àrea són els superserveis i supermercats de més grandària de 

l’àrea. 

L’equipament de la llar manté una importància relativa, amb un 26% de la superfície, 

però bàsicament configurada per la presència d’uns quants Basars (4 amb més de 200 

m2 que ja apleguen ells sols prop de 1.700 m2). El poc pes del sector de l’equipament 

de la persona mostra doncs com de fet el comerç no quotidià i més especialitzat ha 

perdut pes en la part central del subcentre comercial de Cappont. El sector del motor, 

un altre dels clàssics del comerç de l’àrea, ha anat també perdent pes a favor d’altres 

localitzacions més perifèriques, malgrat això encara hi ha un cert nombre 

d’establiments com reflecteix la taula. 

Taula 10 – Establiments a Cappont Centre segons superfície    

Sector Establiments % Sup. Venda % 

Alimentari especialista 23 23,5 1.382 9,1 

Quotidià no alimentari 5 5,1 684 4,5 

Queviures generalista 10 10,2 4.433 29,3 

Comerç mixt  0 0,0 0 0,0 

Equipament de la llar 26 26,5 3.933 26,0 

Equipament de la persona 18 18,4 1.034 6,8 

Tecnologia i comunicació 3 3,1 304 2,0 

Lleure, oci i cultura 7 7,1 881 5,8 

Motor 6 6,1 2.496 16,5 

Altres 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 98 100 15.147 100 
 

El cor de l’àrea (València, Sant Joan de Mata, Bruc i primer tram immediat de Doctora 

Castells) presenta la més notable densitat d’establiments comercials que suma però 

superfícies de grandària moderada. Els establiments més grans es localitzen sobre els 

eixos de més importància i d’una forma perifèrica a l’àrea que en hem seleccionat. 
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La comparació entre l’oferta de 2004 i l’actual permet veure la notable permanència de 

molts dels establiments actius avui en dia: 74 establiments són permanència o 

establiments actius objecte d’algun canvi des de 2004. L’impacte del pes dels locals 

tancats és similar al de Pardinyes tot i que no hi ha unes pautes de localització tant 

clares. En general és tracta de locals amb no massa superfície i 6 dels 25 es 

dedicaven en 2004 a l’equipament de la persona.   

3.5 - Àrea Clot 

L’àrea del Clot i part alta de Princep de Viana és també un dels barris amb més 

densitat comercial de la ciutat. L’àrea que hem delimitat, amb una notable continuïtat 

de façana comercial compta amb 148 establiments que apleguen 14.705 m2, el que 

suposa una mitjan de superfície de venda força petita: 99,4 m2. Cal esmentar que 7 

dels establiments de l’alimentari són comerç ètnic que té una notable presència al 

barri: carnisseries islàmiques, superserveis amb productes de l’Europa de l’Est o de 

llatinoamèrica, etc. 

Taula 11 – Establiments i superfície a l’àrea Clot per sectors    

Sectors Establiments % Sup. Venda % 

Alimentari especialista 41 27,7 2317 15,8 

Quotidià no alimentari 16 10,8 1579 10,7 

Queviures generalista 10 6,8 2379 16,2 

Comerç mixt  0 0,0 0 0,0 

Equipament de la llar 33 22,3 4119 28,0 

Equipament de la persona 21 14,2 1720 11,7 

Tecnologia i comunicació 8 5,4 583 4,0 

Lleure, oci i cultura 10 6,8 720 4,9 

Motor 7 4,7 1104 7,5 

Altres 2 1,4 184 1,3 

TOTAL 148 100 14705 100 
Al comerç de l’àrea del Clot hi ha també un notable predomini del quotidià alimentari 

(especialista+queviures generalista), amb un 32% de la superfície de venda total, i del 

quotidià no alimentari, amb prop d’un 11%. 

L’equipament de la llar suma el 28,0% de la superfície de venda, amb un bon nombre 

de basars (6 establiments).L’equipament de la persona compta amb 21 establiments 

amb uns 1.700 m2 de superfície de venda. La confecció és predominant però no de 

forma clara i dels 12 establiments 2 són asiàtics i un roba de segona mà. Destaca per 

exemple en l’equipament de la persona la notable presència d’establiments de 

merceries i llanes. 
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Les permanències i els canvis tenen un enorme pes sobre el comerç actiu. Notable és 

també el pes dels locals tancats que són bastant presents a Nadal Meroles, entre 

Humebrt Torres i la plaça de la Constitució,  i Princep de Viana, entre Alfred Pereny i 

Prat de la Riba. D’entre els 55 locals tancats les activitats dominats eren l’equipament 

de la llar (21 establiments),que abans de la crisi encara tenia un pes més important 

que en l’actualitat, i l’equipament de la persona (6 estbliments). 
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3.6– Balàfia centre – Baró de Maials 

L’estructura comercial de Balàfia és tal vegada una de les que respecte 2004 més ha 

canviat. El creixement cap al nord, on s’ha generat una nova petita àrea de 

concentració a l’entorn de LidL i Merkalcalçats, però sobretot la consolidació de Baró 

de Maials i la seva articulació a la Balàfia tradicional a través del Jardí de les 

Magnòlies i els carrers que cusen Baró de Maials amb el carrer Penedès, on s’aplega 

una important concentració comercial. 

Taula 12 – Establiments i superfície a l’àrea Clot per sectors    

Sector Establiments % Sup. Venda % 

Alimentari especialista 24 27,3 1.322 9,1 

Quotidià no alimentari 7 8,0 593 4,1 

Queviures generalista 9 10,2 4.715 32,3 

Comerç mixt  0 0,0 0 0,0 

Equipament de la llar 21 23,9 5.499 37,7 

Equipament de la persona 9 10,2 566 3,9 

Tecnologia i comunicació 4 4,5 238 1,6 

Lleure, oci i cultura 8 9,1 871 6,0 

Motor 5 5,7 609 4,2 

Altres 1 1,1 172 1,2 

TOTAL 88 100 14.585 100 
 

El 41,4% de tota la superfície de l’àrea l’aplega el quotidià alimentari, a través sobretot 

d’establiments de queviures generalista (5 supermercats amb més de 700 m2). El 

segon sector en importància és l’equipament de la llar que aplega el 38%. Aquest està 

caracteritzat per un establiment mitjà d’electrodomèstics (Mega-Miró), 5 petits basars i 

4 establiments de mobles. La presència d’altres sectors a l’àrea és només 

representativa. 
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Les permanències i canvis són molt notables en el dos eixos de concentració comercia 

tradicional: Alcalde Porqueres i Corts Catalanes. Mentre les altes, com és lògic es 

localitzen en les noves àrees de creixement. En aquesta àrea el pes dels locals 

tancats sobre els actius, tal i com mostra el mapa, és molt notable. Els locals tancats 

presenten una clara concentració a la part mitjana d’Alcalde Porqueres, tot just abans 

del Mercat, Corts Catalanes i Alcalde Recasens. Les activitats que presentaven en 

2004 els avui detectats locals tancats són molt variades però gairebé totes dedicades 

a comerç especialitzat, sector de l’automòbil, quioscos i papereries. 
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3.7 – Carrefour - Joc de la Bola 

Una altra àrea d’important concentració comercial és la generada entorn de Carrefour-

Joc de la Bola, amb 57 establiments i 13.786 m2 de superfície de venda.  

Taula 13 – Establiments i superfície a l’àrea Carrefour-Joc de la Bola    

Sector Establiments % Sup. Venda % 

Alimentari especialista 15 26,3 487 3,5 

Quotidià no alimentari 6 10,5 668 4,8 

Queviures generalista 6 10,5 1.119 8,1 

Comerç mixt  1 1,8 6.060 44,0 

Equipament de la llar 10 17,5 1.550 11,2 

Equipament de la persona 4 7,0 2.699 19,6 

Tecnologia i comunicació 8 14,0 441 3,2 

Lleure, oci i cultura 3 5,3 184 1,3 

Motor 4 7,0 578 4,2 

Altres 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 57 100 13.786 100 
 

De fet l’àrea presenta dues subàrees: una configurada per dues de les superfícies més 

importants de la ciutat que generen força atractivitat municipal i de l’àrea territorial 

immediata: Carrefour i Unipreus. La resta de l’estructura comercial que es disposa 
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sobre els carrers interiors del barri, està sobretot orientada al quotidià alimentari i 

l’equipament de la llar. Notable és també a l’àrea l’aportació del sector tecnologia i 

comunicació en una àrea de mitjanes i mitjanes-altes rendes. 

 
Aquí l’impacte dels locals tancats és molt menor que en les altres àrees, com mostra el 

Mapa 3 a l’Annex. 

3.8– Copa d’Or 

En aquesta àrea s’ha decidit agrupar les mitjanes superfícies a l’entorn de Miquel 

Batllori, composada per 3 establiments de queviures generalista, 4 d’equipament de la 

llar i 2 del sector oci i cultura, que apleguen 13.415 m2.  

Taula 14 – Establiments i superfície a l’àrea Copa d’Or    

Sector Establiments % Sup. Venda % 

Alimentari especialista 0 0,0 0 0,0 

Quotidià no alimentari 0 0,0 0 0,0 

Queviures generalista 3 33,3 4.806 35,8 

Comerç mixt  0 0,0 0 0,0 

Equipament de la llar 4 44,4 5.502 41,0 

Equipament de la persona 0 0,0 0 0,0 

Tecnologia i comunicació 0 0,0 0 0,0 

Lleure, oci i cultura 2 22,2 3.107 23,2 

Motor 0 0,0 0 0,0 

Altres 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 9 100 13.415 100 
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Al no estar consolidada l’àrea, l’ús que se’ns fa és gairebé de forma exclusiva amb 

l’automòbil i funciona com un parc de mitjanes. 

 
 

3.9- Escorxador-Templers 

L’àrea de l’Escorxador-Templers amb 91 establiments suma 13.180 m2 de superfície 

de venda. 

Taula 15 – Establiments i superfície a Escorxador-Templers    

Sector Establiments % Sup. Venda % 

Alimentari especialista 25 27,5 1.962 14,9 

Quotidià no alimentari 9 9,9 986 7,5 

Queviures generalista 7 7,7 2.219 16,8 

Comerç mixt  0 0,0 0 0,0 

Equipament de la llar 20 22,0 4.279 32,5 

Equipament de la persona 14 15,4 1.823 13,8 

Tecnologia i comunicació 3 3,3 279 2,1 

Lleure, oci i cultura 8 8,8 681 5,2 

Motor 4 4,4 836 6,3 

Altres 1 1,1 115 0,9 

TOTAL 91 100,0 13.180 100,0 

 

Domina el quotidià alimentari amb un 31,7% de la superfície amb un superservei (Bon 

Area) i dos supermercats (Mercadona i Plus Fresc). Destaca però el nombre i el pes 
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de l’alimentari fresc i sec a l’àrea amb una gran diversitat d’establiments i productes: e 

carnisseries, peixateria, fruiteries, llegums i salat, etc. 

 

L’equipament de la llar té també un pes notable sobretot pel pes de 4 establiments de 

mobles i 4 basars (d’entre 200 i 420 m2). 

A l’àrea hi ha també un pes notable dels locals tancats sobre els actius, especialment 

localitzats en els carrers interiors. 

 

3.10– Altres àrees comercials 

A la Bordeta centre localitzem 61 establiments que apleguen uns 6.500 m2 de 

superfície de venda. El comerç al barri està molt especialitzat en el quotidià alimentari 

amb un 54% de tota la superfície de venda. El quotidià no alimentari té també una 

bona representació. 

Només 4 establiments ja apleguen bona part de la superfície de venda del barri: s 4 

supermercats (Dia, Plus Fresc, Bon Àrea i Consum) que supera cada un d’ells els 400 

m2. Però com mostra la imatge la majoria de l’entramat comercial del barri està 

configurat per establiments de petita grandària, on l’alimentari fresc i sec, té notable 

importància. L’aparició d’una certa concentració a la part nord del carrer Centre estira 
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cap aquesta banda de la Bordeta l’àrea de comerç tradicional més clàssica entre Avda. 

d’Artesa i carrer Hostal. 

Taula 16 – Establiments i superfície a la Bordeta    

Sector Establiments % Sup. Venda % 

Alimentari especialista 20 32,8 1.069 16,4 

Quotidià no alimentari 8 13,1 931 14,3 

Queviures generalista 5 8,2 2.459 37,7 

Comerç mixt  0 0,0 0 0,0 

Equipament de la llar 12 19,7 1.202 18,4 

Equipament de la persona 7 11,5 288 4,4 

Tecnologia i comunicació 0 0,0 0 0,0 

Lleure, oci i cultura 5 8,2 328 5,0 

Motor 3 4,9 211 3,2 

Altres 1 1,6 41 0,6 

TOTAL 61 100 6.529 100 
 

 

El nombre d’establiments tancats a la Bordeta té un pes molt important sobre els locals 

actius: 47 locals tancats sobre 61. Només 9 d’aquests establiments superen els 100 

m2 de sup. de venda. Les activitats que tenien aquests locals en 2004 eren diverses 
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però en general hi predominava el comerç especialitzat: l’equipament de la persona i 

llar. També han tancat un bon nombre de quioscos i papereries.  

A la Mariola l’oferta es concentra a l’entorn de Pius XII, carrer Mariola  i plaça Galicia 

amb 37 establiments que sumen un total de 4.147 m2. de superfície de venda. L’oferta 

és clarament dirigida al quotidià alimentari (especialista i queviures generalista), amb 3 

superserveis/supermercats. El sector de l’equipament també obté dades importants 

sobretot gràcies a l’existència de 4 basars i un establiments d’articles de segona mà 

que apleguen ja 1.353 m2 dels 1.561 totals. El Mapa 3 de l’annex mostra també el 

notable impacte al barri de locals tancats amb un total de 28, amb una notable 

concentració al carrer Jupiter, Venus i Indibil i Mandoni, els carrers més interiors del 

barri.  

Taula 17 – Establiments i superfície a la Mariola   

Sector Establiments % Sup. Venda % 

Alimentari especialista 19 51,4 961 23,2 

Quotidià no alimentari 3 8,1 242 5,8 

Queviures generalista 3 8,1 1.137 27,4 

Comerç mixt  0 0,0 0 0,0 

Equipament de la llar 8 21,6 1.561 37,6 

Equipament de la persona 3 8,1 208 5,0 

Tecnologia i comunicació 0 0,0 0 0,0 

Lleure, oci i cultura 1 2,7 38 0,9 

Motor 0 0,0 0 0,0 

Altres 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 37 100 4.147 100 
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Mentre finalment l’oferta al Secà i Magraners és molt bàsica i amb poca superfície. Al 

Secà hi ha 25 establiments  amb 1.764 m2 i a Magraners 18 establiments amb 942 

m2. En tots dos el quotidià alimentari i tenen un pes molt important. També en tots dos 

la relació entre locals tancats i actius és força notable: 10 al Secà i 8 a Magraners. 

 

4 - Caracterització de l’oferta en els mercats muni cipals a la ciutat de 

Lleida 

L’oferta comercial en Mercats setmanals, mercadets i mercats municipals aporta un 

percentatge molt reduït al conjunt de la superfície comercial del conjunt municipal, com 

mostra la Taula : un 3,9% 

Els mercats setmanals de Barris Nord (amb 2.650 m2) i Camp d‘Esports (amb 7.413 

m2), els Mercats Municipals de Balàfia (amb 131 m2 en establiments actius a principis 

d’abril de 2016), Ronda Fleming (430 m2 en parades actives) i la galeria del mercat de 

Cappont (430 m2)  (el supermercat es compta com un establiment independent) 

aporten en conjunt 11.378 m2 al conjunt de l’oferta del municipi. El pes sectorial més 

notable en aquests és el de l’equipament de la persona, marcat pel pes que aquest té 

en els mercats setmanals de Barris Nord i Camp d’Esports. 
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TAULA 18 –  La superfície comercial en establiment, mercats setmanals i mercadets al 
municipi de Lleida. 

Establiment 
Mercats 

setmanals Mercadets TOTAL % 

Alimentari 72.278 2.160 108 74.546 26,0 

Quotid. no alimentari 15.340 300   15.640 5,5 

Comerç mixt –Hipermercat (a) 6.060     6.060 2,1 

Equipament de la llar 78.794 778 216 79.788 27,8 

Equipament de la persona 43.438 6.825   50.263 17,5 

Tecnologia i comunicació 6.281     6.281 2,2 

Lleure, oci i cultura 18.586     18.586 6,5 

Motor 30.731     30.731 10,7 

Altres 4.701     4.701 1,6 

TOTAL 276.209 (*) 10.063 324 286.596 100,0 

(*) 991 m2 en oferta als Mercats Municipals, es compten només parades actives 
 (a) Es refereix al Carrefour que consta d’Hipermercat i galeria, per això en aquesta taula que 
es consideren els sectors, l’oferta per grans sector i productes, s’ha ubicat aquí. Quan es parli 
de Formats, s’ampliarà el grup de Comerç mixt amb les ofertes de Supermercats i altres 
establiments especialistes amb més de 1.300 m2 Gran Equipament Comercial, segons Decret 
1/2009. Per veure que s’ha incorporat en cada sector anar a ANNEX 1. 
 

4.1 – Els mercats municipals 

Els mercats municipals a la ciutat de Lleida estan formats pel Mercat de Ronda 

Fleming, Cappont i Balàfia. En el seu conjunt aporten un total de 991 m2 de superfície 

de venda, dels quals el 100% són ocupats per parades del sector alimentari 

especialitzat. La superfície dels mercats representa un 1,4% sobre el total en el sector 

alimentari especialitzat; aquesta xifra ens indica el poc pes que tenen els mercats 

municipals en l’oferta comercial conjunta de la ciutat. 

Taula 18 – Oferta als mercats municipals, mercats setmanals i mercadets al municipi 
de Lleida. 

 Mercats municipals 
Mercats 

setmanals Mercadets TOTAL 

Alimentari especialista 991 2.160 108 3.259 

Quotidià no alimentari 0 300 0 300 

Queviures generalista 0 0 0 0 

Comerç mixt  0 0 0 0 

Equipament de la llar 0 778 216 994 

Equipament de la persona 0 6.825 0 6.825 

Tecnologia i comunicació 0 0 0 0 

Lleure, oci i cultura 0 0 0 0 

Motor 0 0 0 0 

Altres 0 0 0 0 

TOTAL 991 10.063 324 11.378 
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Ronda Fleming 

El mercat de Ronda Fleming és un mercat gestionat per la Regidoria de Comerç, 

Consum i Turisme. Va ser remodelat l’any 2007 i compta amb 29 parades, de les quals 

15 estan en funcionament i la resta romanen tancades. Les 15 parades suposen un 

total de 430 m2 de superfície de venda i pertanyen totes al  sector alimentari 

especialitzat, amb un pes predominant de producte fresc. Al voltant de la façana 

principal hi trobem tres establiments de restauració; un restaurant, un establiment de 

productes gourmet i un de pollastres a l’ast.  

Cappont 

El mercat de Cappont va ser inaugurat l’any 2011, és una concessió de l’Ajuntament 

de Lleida on la gestió va a càrrec de l’empresa  privada Nictalia, SL. El mercat compta 

amb 5 parades, les quals totes estan en funcionament. Les parades pertanyen al 

sector alimentari especialitzat, amb un predomini clar d’alimentari fresc. La superfície 

de venda del mercat és de 430 m2 i cal destacar que una part important del local està 

ocupada per un supermercat, Mercadona, amb una superfície de 937 m2. 

Balàfia 

El mercat de Balàfia amb 4 parades d’alimentari especialitzat i 131 m2 de superfície de 

venda és el que compta amb menys activitat i superfície dels tres. L’any 2014 és va 

treure a concurs la remodelació de l’edifici i la seva gestió, amb la idea de seguir el 

model de Cappont, però va quedar desert. 

4.2 - Mercats setmanals 

Lleida compta amb dos mercats setmanals, dijous al camp d’Esports, amb una 

superfície de venda de 7.413 m2, i dissabte a Barris Nord, amb una superfície de 

2.650 m2. Aquests 10.000 m2 de superfície de venda estan ocupats per parades amb 

un predomini del sector d’equipament de la persona (6.800 m2) seguit per les parades 

d’alimentari especialitzat   (2.160 m2), on la venda de fruita i verdura copen la majoria 

de parades d’aquest sector. La resta de superfície, uns 1.000 m2,  queda repartida 

entre parades de quotidià no alimentari i equipament de la llar.  

Ens trobem doncs que a la ciutat de Lleida hi ha dos mercats que tenen conceptes 

comercials iguals (mateixes parades, mateix producte a vendre, mateixos marxants, 

mateixes deficiències estructurals i comercials, ...), el que canvia és el dia de la 

setmana que se celebren i que hi ha més oferta de fruita i verdura al mercat de Barris 

Nord i més oferta d’equipament de la persona al del Camp d’Esports. 
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4.3 - Mercadets 

Mercat d’Antiguitats i Col·leccionisme 

El Mercat d’Antiguitats i Col·leccionisme s’instal·la tots els diumenges de les 09.00 h a 

les 14.00 h. a la rambla de Ferran. El mercat ocupa uns 200 metres lineals, amb una 

vintena de parades, i s’hi poden trobar productes diversos com llibres, discos, 

monedes i segells, mobles antics o articles de brocanteria, entre d’altres. 

Mercat de l’Hort a Taula 

Es tracta d'un mercat de productes locals i de la zona a la ciutat de Lleida, el primer 

diumenge de cada mes, a la plaça Sant Joan de Lleida, amb uns objectius molt clars: 

oferir un lloc de venda als pagesos i elaboradors lleidatans i donar a conèixer els 

productes agraris de les proximitats i sensibilitzar la població sobre els valors de 

l’agricultura i l’alimentació. 

El mercat és eminentment de productors i elaboradors de productes agroalimentaris;  i 

s’hi pot trobar: vins i licors, melmelades, bolets i conserves, oli, formatge i derivats 

làctics, fruita i verdura, galetes i dolços, carn i embotits, mels i plantes aromàtiques. 

La seva superfície de venda és d’uns 108 m2. 

 

  



  
 
  

49 
 

5. CONCLUSIONS 

SOBRE LA LOCALITZACÍÓ GENERAL DE L’ACTIVITAT COMERCIAL I 

DINÀMIQUES RECENTS: 

. L’oferta comercial al municipi de Lleida és clarament urbana i relativament compacta 

amb una oferta que tendeix a la concentrar-se en els centres i àrees tradicionals i en 

àrees de creixement sobre eixos d’importància territorial amb més gran superfície i 

formats de lliure servei.  

. Aparició de noves àrees de concentració comercial en les àrees de recent expansió 

urbana amb nous formats comercials, en una localització més perifèrica respecte les 

clàssiques, que tendeixen a combinar restauració amb comerç, i que s’ubiquen 

especialment sobre els eixos amb major importància territorial: Montserrat-SUR 2 a 

Alc. Rovira Roure, Miquel Batllori a Cappont i Neoparc sobre la Ll-11. 

. Reestructuració i canvi notable en els subcentres comercials tradicionals dels barris 

(Pardinyes, Balàfia, Cappont, Bordeta), un canvi en el que s’ha primat la localització, 

buscant els eixos i àrees més centrals i amb major accessibilitat, i els espais on poden 

trobar-se locals amb més superfície. 

. Permanències i canvis respecte l’oferta de 2004 són molt notables a les àrees i eixos 

de concentració comercial més clàssics: Eix, Zona Alta, Clot-Ronda, Doctora Castells-

València a Cappont o Alcalde Porqueres a Balàfia .  

. El 81% dels establiments de la ciutat són en règim de venda assistida (caracteritzada 

per la venda amb taulell i venedor), percentatge que es relaciona amb el predomini del 

format especialista i/o comerç tradicional associat a establiments de petita grandària 

(93 m2 mitjana). La venda assistida és molt present als centres de les àrees de 

concentració comercial tradicional de la ciutat on predominen també els establiments 

amb poca grandària: l’Eix, Zona Alta, Clot de les Granotes, etc. 

. Més nombre de locals tancats en carrers menys importants dels diferents centres i 

subcentres comercials i àrees menys dinàmiques dels diferents barris. L’impacte dels 

locals tancats sobre l’estructura comercial activa dels diferents barris es força notable 

als barris més perifèrics (Bordeta, Secà i Magraners), així com en els carrers menys 

importants de Mariola, Balàfia i Pardinyes.  Mentre a l’àrea de Joc de la Bola, àrea 

residencial de rendes mitjanes i mitjanes altes hi ha pocs locals tancats 
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SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DE SECTORS, SUPERFÍCIES I RÈGIMM DE VENDA: 

. L’estructura de les àrees de concentració comercial més tradicionals estan clarament 

caracteritzats pels establiments de petita grandària. Al nucli urbà principal (Centre 

Històric, primer i segon eixample (barris de Clot, Humbert Torres, Joc de la Bola, 

Instituts-Templers, Princep de Viana-Noguerola i Mariola) només hi ha 19 establiments 

que superen els 700 m2.  

. La major part dels establiments de més de 700 m2 (44 dels 63 en total) es troben en 

localitzacions més externes sobre grans eixos viaris als barris: a Balàfia (Alc. 

Porqueres i Baró de Maials), a Pardinyes (Roger de Llúria i Baró de Maials), a Cappont 

(sobre la Ll11, a Miquel Batllori), a Ciutat Jardí, sobre Alcalde Rovira Roure, Copa d’Or 

i Neoparc sobre la LL-11. 

. La venda assistida (caracteritzada per la venda amb taulell i venedor) és molt present 

als centres de les àrees de concentració comercial tradicional de la ciutat on 

predominen també els establiments amb poca grandària: l’Eix, Zona Alta, Clot de les 

Granotes, etc. Tanmateix a les noves àrees i eixos de concentració comercial veiem 

com és el règim de lliure servei i la venda mixta la més present.  

. El sector de l’equipament de la persona és el que mostra una recentralització superior 

en poques àrees, respecte l’oferta present en 2004. L’oferta es concentra de forma 

especial i de forma més important encara del que succeïa en 2004 a Eix i Zona Alta. 

. El mix de productes és molt més diversificat en els barris i àrees del nucli amb més 

volum de població (Escorxador-Templers, Pardinyes, Cappont, Balàfia). Mentre en 

barris amb menor volum demogràfic i menor renda aquest tendeix a especialitzar-se 

en el quotidià alimentari (Secà de Sant Pere, Magraners i Mariola). 

. Notables diferències entre la grandària dels establiments del subsector alimentari 

especialista (fresc i sec), amb una mitjana de 52 m2, i el subsector de Queviures 

generalista, amb una mitjana de 387 m2. Els establiments del sector alimentari amb 

més superfície que s, la majoria dels quals són altes respecte l’oferta de 2004, es 

localitzen sobre  eixos viaris d’importància urbana i territorial.  

. Tret d’alguns supermercats més grans que es localitzen sobre eixos territorials que 

busquen usuaris del àrea immediata al municipi, la localització la pràctica totalitat dels 

establiments del sector busquen la proximitat amb el consumidor posicionant-se en els 

diferents barris. 
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. El sector de l’equipament de la persona presenta un clar procés de concentració de 

l’oferta respecte la de 2004 a l’Eix i Zona Alta. Aquestes àrees, concentren totes dues 

el 68% dels establiments del sector i el 62% de la superfície. Mentre l’oferta als 

subcentres dels barris, a part de ser en 2016 més minsa que la de 2004, tendeix a 

mantenir-se o concentrar-se sobre els principals eixos comercials dels subcentres als 

barris. 

. En equipament de la persona, franquícies i cadenes dominen l’estructura comercial 

de l’Eix, molt centrada en confecció, mentre l’independent té encara un pes notable a 

l’altra àrea de concentració de l’equipament a la persona: Zona Alta.  

SOBRE LES ÀREES DE CONCENTRACIÓ COMERCIAL A LA CIUTAT:  

. L’Eix, amb prop de 40.000 m2 i Zona Alta amb 20.387 m2 són les principals àrees de 

concentració comercial de la ciutat. La primera notablement especialitzada en l‘ 

equipament de la persona, especialment el subsector confecció i una polaritat territorial 

clara que concentra les principals franquícies en el subsector confecció i moda. La 

segona, amb una certa especialització en equipament de la persona i llar en els 

carrers principlas, amb una presència d’establiments multimarca i comerç independent 

té una àrea d’influència territorial més limitada. 

. Entre 15.000 i 17.500 m2, ens trobem amb els subcentres clàssics de compra a 

Pardinyes i Cappont, amb àrees de concentració més o menys continues i on domina 

de forma clara el comerç de proximitat, quotidià i dirigit a usuaris principalment dels 

barris i àrees respectives. 

. L’àrea del Clot-Plaça Europa i Balàfia-Baró de Maials agruparien també un bon 

nombre d’establiment i superfície de venda, a l’entorn del 15.000 m2, dominat també 

pel comerç de proximitat dirigit principalment al barri. 

. La concentració de Copa d’Or, amb 13.415 m2, està configurat per mitjanes 

superfícies i supermercats, tot i que a distàncies considerables són utilitzats de forma 

preferent amb automòbil. La presència de Mediamarkt i Decathlon a l’àrea generen 

una atractivitat territorial notable. 

. Els barris amb un menor volum d’oferta i que tenen un pes relatiu superior de locals 

tancats sobre actius són: Bordeta (6.529 m2), Mariola (4.147 m2), Secà (1.764 m2) i 

Magraners (942 m2). 
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RECOMANACIONS GENERALS: 

. Reforçar recorreguts per al vianant (paviments a un sol nivell, reducció velocitat 

transit rodat, etc.) en el cor de les diferents àrees comercials, especialment aquelles 

més denses i on predomina el quotidià.  

. Les zones d’aparcament en aquestes àrees han de ser perimetrals a les àrees 

centrals de comerç que han d’estar principalment dirigides al vianant. 

. Mirar d’orientar en temes de senyalització i ambientació en les diferents àrees 

comercials. 

. Reforçar l’oferta dels Mercats municipals, preferentment amb productes locals, 

ecològics i de kilòmetre 0. Ja que s’està treballant ja amb el de Balàfia mirar d’orientar 

alguna de les parades de Flemning a aquesta finalitat. 

. Treballar sobre l’activació de locals tancats (no necessàriament amb activitats 

comercials), especialment en els centres de les àrees de concentració comercial: Eix, 

Pardinyes, Zona Alta, Cappont, Balàfia, Clot, Escorxador i Bordeta.  

. Crear un Consell de comerç per a intercanviar informació sobre possibles mesures de 

dinamització comercial a les diferents àrees i establir polítiques i accions conjuntes i 

coherents de ciutat. 

. Ajudar a Associacions de comerciants i veïns en la dinamització dels locals buits. 
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6. ANNEX 

ATLES COMERCIAL DE LLEIDA.  
ANÀLISI ESPACIAL DE L’OFERTA I ÀREES DE CONCENTRACI Ó DE COMERÇ AL DETALL 
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MAPA 1 – Establiments comercials actius en el conju nt del municipi de Lleida. 
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MAPA 2 – Establiments comercials actius al municipi  de Lleida. Àrea urbana central 
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MAPA 3 – Comparació entre oferta 2004 i 2016. Estab liments tancats i actius (permanències, canvis i al tes)  
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MAPA 4 – Comparació entre oferta 2004 i 2016. Perma nències en 2016 de l’oferta comercial de 2004 per g rans grups.  



59 
 

 
MAPA 5 – Comparació entre oferta 2004 i 2016. Canvi s en 2016 respecte l’oferta comercial de 2004 per g rans grups.  
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MAPA 6 – Comparació entre oferta 2004 i 2016. Altes  en 2016 respecte l’oferta comercial de 2004 per gr ans grups.  
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MAPA 7 – Comparació entre oferta 2004 i 2016. Altes  en 2016 respecte l’oferta comercial de 2004 segons  superfície del local.  
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MAPA 8 – Comparació entre oferta 2004 i 2016. Local s tancat en 2016 respecte l’oferta de 2004. 
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MAPA 9 – Comparació entre la oferta comercial de 20 04 i 2016. Local tancat segons activitat que tenia en 2004 
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MAPA 10 – Locals tancats en 2016 respecte la oferta  de 2004 segons superfície 
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MAPA 11 – Establiments actius segons la seva superf ície 
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MAPA 12 – Establiments actius per superfície segons  DL 1/2009 
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MAPA 13 – Establiments actius segons règim de venda  
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MAPA 14 – Establiments actius per règim de venda i segons superfície. 
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MAPA 15 – Establiments actius per sectors comercial  (grans grups) 
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MAPA 16 – Establiments actius en el sector alimenta ri 



71 
 

 
MAPA 17 – Establiments actius en el sector alimenta ri especialitzat (fresc i sec) 
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MAPA 18 – Establiments en el sector alimentari sego ns la seva superfície 
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MAPA 19 – Establiments de queviures generalista: pr incipals cadenes i grups  
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MAPA 20 – Establiments del sector alimentari (alime nt-especialitzat+queviures generalista) per règim d e servei. 
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MAPA 21 – Establiments actius del sector de l’equip ament de la persona (confecció, calçat, bosses, com plements, rellotgeries, etc). 
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MAPA 22 – Establiments actius del sector de l’equip ament de la persona segons superfície. 
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MAPA 23 – Establiments actius del sector de l’equip ament de la persona: subsector confecció. 
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MAPA 24 – Establiments actius del subsector de la c onfecció segons superfície. 
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MAPA 25 – Establiments actius del sector de l’equip ament de la llar. 
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MAPA 26 – Establiments actius del sector de l’equip ament de la llar segons superfície. 
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MAPA 27 – Establiments actius del sector del quotid ià no alimentari. 
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MAPA 28 – Establiments actius del sector del quotid ià no alimentari segons la seva superfície 
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MAPA 29 – Establiments actius del sector del lleure , oci i cultura 
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MAPA 30 – Establiments actius del sector del lleure , oci i cultura segons superfície 
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MAPA 31 – Establiments actius segons superfície i à rees amb continuïtat de façana comercial (un mínim de 4 establiments en una distància màxima de 20 m) 


