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És convenient, per una contextualització necessària del treball, fer un petit pròleg 

centrat en l’actual situació econòmica i a la possible sortida de la mateixa. És evident 

que si volem tenir pautes precises sobre com evolucionarà l’activitat a Lleida no podem 

eludir el que està passant als altres mercats, i no només els més pròxims, com poden ser 

Catalunya i Espanya, sinó també el que passa a Europa i en un segon nivell a la resta del 

món. No hem d’oblidar que un dels problemes més importants, i a la vegada el que 

condiciona majorment la recuperació, és el crèdit al sector productiu. D’altra banda, el 

sanejament de la banca europea en general i l’espanyola en particular, condiciona no 

només la solució de l’endeutament general de l’economia, sinó, molt especialment, el 

fort apalancament del sector productiu, tan públic com privat, espanyol (es calcula que 

el total de deute de l’economia espanyola és de poc més de 4 bilions d’euros, un 400% 

del PIB total). 

 

I això afecte molt directament a tota la inversió pública, inclosa, eminentment, la local. 

Les polítiques d’ajustament acaben de començar i neix una nova etapa en el 

finançament de les Hisendes Locals espanyoles. A curt termini hi haurà que consolidar 

l’autofinançament com a columna fonamental de tota la política de despesa i els 

recursos propis hauran de gestionar-se de forma diferent a com s’han gestionat fins ara 

per un doble motiu: 1)caiguda del crèdit i 2) caiguda de les transferències.  

 

Aquesta nova conjuntura és indubtable que condicionarà la gestió i el dia a dia del nou 

POUM i tan l’informe econòmico-financer com el de sostenibilitat de la revisió hauran 

de tenir molt present aquest nou escenari econòmic a l’hora de verificar la seva 

viabilitat, el seu finançament i el seu desenvolupament futur equilibrat. Aquesta 

advertència la fem d’entrada perquè l’activitat econòmica a la nostra ciutat resta tocada 

per la crisi actual, la qual cosa és considerarà en l’últim capítol a l’hora de parlar de les 

conclusions del treball.             
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PREVISIONS DE CREIXEMENT ECONÒMIC. 
  VARIACIONS INTERANULALS PIB EN % 
 
 2011 2012 
Economia mundial 4,0 4.0 
Economies avançades 1,6 1,9 
Estats Units 1,5 1,8 
Japó -0,5 2,3 
UE 27 1,7 1,4 
Gran Bretanya 1,1 1,6 
Zona Euro 1,6 1,1 
Alemanya 2,7 1,3 
França 1,7 1,4 
Espanya 0,8 1,1 
Itàlia 0,6 0,3 
Economies emergents 6,4 6,1 
Xina 9,5 9,0 
Ïndia 7,8 7,5 
Rússia 4,3 4,1 
Amèrica Llatina 4,5 4,0 
Àfrica subsahariana 5,2 5,8 
Orient Mitjà i Nord d'Àfrica 4,0 3,6 

Font: Fons Monetari Internacional 
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Hi ha encara, en aquests moments seriosos dubtes sobre l’evolució de temes puntuals 

que es fa pràcticament impossible poder preveure, amb exactitud, quina serà la situació 

econòmica a 2.020 (primer quinquenni del POUM). La volatilitat és tan forta que el 

mateix Fons Monetari Internacional (FMI) ha modificat ja el quadre núm. 1 (setembre 

2011) que encapçala aquest treball amb data gener de 2012 (el gràfic núm. 2 repeteix la 

mateixa anàlisi del quadre núm. 1 amb resultats ben diferents) . Per alguns països, com 

és el cas d’Espanya i Itàlia per esmentar, exclusivament, els més propers, aquestes 

modificacions són substancials. Sense saber com s’acabarà la crisi del deute grec, quins 

seran els seus efectes sobre l’estabilitat o, fins i tot, possible continuïtat de l’euro i quan 

s’acabarà la política de sanejament de la banca europea, és quasi un joc d’endevinalles 

el fer previsions a llarg termini. 

 

PREVISIONS DE CREIXEMENT ECONÒMIC. VARIACIONS  
INTERANUALS PIB EN PERCENTAGES  

 
 2011 2012 2013 
Economia mundial 3,8 3,3 3,9 
Països avançats 1,6 1,2 1,9 
Estats Units 1,8 1,8 2,2 
Japó -0,9 1,7 1,6 
Gran Bretanya 0,9 0,6 2,0 
Zona Euro 1,6 -0,5 0,8 
Alemanya 3,0 0,3 1,5 
França 1,6 0,2 1,0 
Espanya 0,7 -1,7 -0,3 
Itàlia 0,4 -2,2 -0,6 
PaÏsos emergents 6,2 5,4 5,9 
Xina 9,2 8,2 8,8 
Ïndia 7,4 7,0 7,3 
Rússia 4,1 3,3 3,5 
Amèrica Llatina 4,6 3,6 3,9 
Àfrica subsahariana 4,9 5,5 5,3 
Orient Mitjà i Nord d'Àfrica 3,1 3,2 3,6 

Font: Fons Monetari Internacional 
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GRÀFIC.- PREVISIONS CREIXEMENT PIB. PERCENTATGES INTERANUALS 
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El pessimisme del FMI és evident comparant només els dos gràfics, sobretot la part 

negativa dels eixos d’abscisses on s’aprecia clarament que en el segon gràfic són bastant 

més prolífiques les variacions negatives afectant aquestes també a més països. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Panoràmica general de l’evolució de l’economia a Lleida 

 

L’economia lleidatana ha experimentat, en les darreres dècades, una evolució 

comparable a l’experimentada pel conjunt de Catalunya. No hem de passar per alt que 

ha estat en aquest moment quan la ciutat de Lleida, i la seva àrea d’influència, han 

realitzat un salt mai vist. Un simple cop d’ull a l’estadística així ho confirma.  

 

A nivell demogràfic, Lleida ciutat té, l’any 2011, 138.416 habitants; més dels que tenia 

tota la comarca l’any 1965. El número d’habitatges de la ciutat s’ha més que doblat, 

passant de 26.672 l’any 1970 a 57.324 l’any 2001. L’any 1986, 2.307 habitants de 

Lleida treballaven fora de la ciutat. L’any 2001 eren 9.450. En la mateixa línia, l’any 

1986, 3.618 habitants d’altres municipis treballaven a Lleida, el 2001 eren 11.1971. Per 

tant, tot s’ha accelerat.  

 

A mitjans dels anys setanta la ciutat esperava l’inici de les obres de l’autopista que 

l’havia d’unir amb Barcelona (via el Vendrell). Avui, la connexió amb Barcelona es pot 

realitzar en autopista, autovia, ferrocarril convencional o alta velocitat, a més de 

disposar d’un aeroport. El salt a nivell d’infraestructures ha estat similar respecte altres 

comunicacions on, tot i perviure algunes mancances, l’evolució ha estat considerable: 

eix de l’Ebre, millores en les connexions amb el Pirineu o arranjament de les 

connexions amb Saragossa. En la mateixa dècada, el 28 d’abril de 1978, la Vanguardia 

es feia ressò de la convocatòria a Lleida del premi d’articles periodístics que sota el nom 

“Por una Lérida más prospera” versaven sobre la necessitat de consolidar i 

desenvolupar estudis universitaris a la ciutat. Avui, la Universitat de Lleida acull quasi 

10.000 alumnes. 

 

Podríem seguir apuntant els canvis a nivell urbanístic, social o de serveis. Un conjunt de 

modificacions que s’han basat i al mateix temps han contribuït a generar un fort 

desenvolupament de l’economia lleidatana. En aquest primer capítol, introductori, 

                                                 
1 Dades extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya. En tots els camps s’ha agafat l’últim any 
disponible. 
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exposarem breument aquesta evolució, que ha permès arribar a una economia moderna, 

diversificada i interrelacionada amb el territori. 

 

1.2. Els canvis històrics i la seva manifestació.  

 

Malgrat els diversos canvis que ha experimentat Lleida en els darrers anys, segueixen 

persistint un seguit d’elements, la majoria dels quals històricament han caracteritzat la 

ciutat i han contribuït a la seva configuració actual. 

 

El primer d’ells és la configuració de la ciutat com a centre d’una regió molt àmplia. 

L’economia lleidatana no es pot entendre de forma deslligada de l’economia regional. 

Els canvis experimentats en els darrers anys han contribuït a transformar la ciutat en un 

nus de comunicacions capaç d’articular un territori ampli. De fet, Lleida és l’única 

capital que ofereix una oferta de primer ordre en un radi ampli, que inclouria la pràctica 

totalitat de les comarques de la província (amb l’excepció del Solsonès i algun municipi 

de la Segarra, més vinculats amb Manresa), a més d’algunes localitats de les terres de 

l’Ebre i de la franja aragonesa que aniria fins al riu Cinca (Javier Callizo, 1988, La red 

urbana de Huesca). 

 

El segon element de permanència és la base agrària de la regió. És cert que l’agricultura 

lleidatana en general, i la de la ciutat de Lleida en particular, han experimentat una sèrie 

de forts canvis en els darrers trenta anys. Sense anar més lluny, l’any 1982 la província 

tenia unes 31.000 explotacions, que ocupaven un milió d’hectàrees. L’any 2009, les 

explotacions s’havien reduït al 63% (19.673), fet que denota un fort procés de 

concentració, i les hectàrees havien baixat al 78% (793.000). La situació ha estat similar 

a nivell de Lleida ciutat. L’any 1982, el terme municipal tenia 1.946 explotacions sobre 

una superfície de 15.614 hectàrees. L’any 2009, el número d’explotacions era de 976 i 

les hectàrees explotades 14.3962. 

 

Les xifres anteriors ens mostren un interessant canvi en la titularitat de la terra, que ha 

tendit a concentrar-se en poques mans. Han desaparegut les petites explotacions, els 

horts i les explotacions tradicionals en torres, properes als nuclis urbans (ja sigui per la 

                                                 
2 Dades extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya, excepte any 2009 (Instituto Nacional de 
Estadística). 
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transformació en espai urbà d’aquests espais o per la concentració d’explotacions) i 

s’han mantingut o crescut aquelles explotacions mitjanes i grans més allunyades del 

nucli. El màxim exemple d’aquest fet el trobaríem a les vinyes de Raïmat, una de les 

explotacions més grans de Catalunya. 

 

L’agricultura s’ha modernitzat, intensificat i ha apostat clarament per obrir-se a nous 

mercats. Ara bé, l’agricultura lleidatana segueix tenint un pes rellevant en el 

l’economia. Si bé directament només representa un 1’8% del VAB de la ciutat i el 7’1 

del VAB de la comarca (contra el 1’1% del VAB de Catalunya), indirectament el seu 

pes és molt més important3. El sector agroindustrial del Segrià representa el 40% del 

VAB de la indústria contra el 12’7% del VAB de Catalunya)4 i els valor que 

l’agricultura dóna al sector serveis, en camps com els estudis, l’assessorament o la 

compra-venda d’imputs agraris, també té una importància gens menyspreable. 

 

Per tant, l’agricultura ha impulsat la industrialització de la ciutat. Una industrialització, 

no obstant, que va arribar tard comparativament amb la d’altres territoris catalans i que 

ha restat molt focalitzada en un nombre limitat d’àmbits. Si analitzem la descripció que 

Josep Lladonosa feia de la Lleida dels anys cinquanta (La ciutat de Lleida, 1958) veiem 

que presenta una economia bàsicament agrària, basada en els conreus de cereals i 

hortalisses. En aquella època la presència industrial era extremadament limitada, i 

bàsicament relacionada amb l’agricultura. La principal activitat industrial de la ciutat 

girava entorn del sector primari, amb vuit empreses dedicades a les conserves, catorze 

tallers de reparació de maquinària agrícola, cinc empreses de pinsos i la fàbrica de 

fertilitzants Cros, a les quals s’afegirien altres com per exemple la cervesera San 

Miguel, creada a finals dels cinquanta. Ara bé, va ser precisament aquesta primera 

producció agroindustrial la que va crear les bases per a la industrialització de l’àrea. Un 

exemple seria l’empresa Ros Roca, actualment un referent dels bens d’equip i que té els 

seus orígens a Agramunt, l’any 1953, en una empresa dedicada a la construcció de 

remolcs, eixos, cisternes i equips d’us agrícola. 

 

Un procés similar és el que ha experimentat el sector terciari de la ciutat. Sobre la base 

d’una economia fonamentalment agrícola han anat apareixent empreses locals que han 

                                                 
3 Dades extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya per l’any 2008 
4 Dades extretes de l’Anuari Econòmic Comarcal, Catalunya Caixa per l’any 2010 
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fet el salt a altres municipis. Un exemple el trobaríem en l’empresa Unipreus, fundada a 

Lleida l’any 1939 i dedicada a la venda d’espardenyes. Actualment, l’empresa té 

diversos centres comercials a Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona. Ara bé, l’exemple 

més clar el trobaríem en la Grup Alimentària Guissona, que a partir d’una empresa 

agropecuària creada el 1959 ha creat una xarxa que inclou la cria del bestiar, el sacrifici, 

l’elaboració i la comercialització dels productes, a través d’una xarxa de vora 400 

botigues i s’ha transformat en una de les cinquanta empreses catalanes que més 

inverteix en recerca, desenvolupament i innovació5. 

 

1.2.1. De l’economia agrària a la industrial (dècada dels 70) 

 

En l’apartat anterior hem exposat un breu resum dels canvis que ha experimentat 

l’economia lleidatana en aquests darrers anys. En el present apartat exposarem, en la 

mesura del possible donat l’espai limitat del que disposem, un detall d’aquesta 

l’evolució. Per fer-ho prendrem com a referència, amb les actualitzacions necessàries 

quan sigui possible, el capítol dedicat a “la base econòmica i la distribució de 

l’activitat” de l’obra Història de Lleida – Final del segle XX de Joan Vilagrassa6. 

Considerem que aquesta obra, malgrat els anys transcorreguts des de la seva publicació, 

segueix sent una obra de referència imprescindible. 

 

Tal com hem exposat en l’anterior apartat, l’economia lleidatana dels anys cinquanta era 

bàsicament agrícola. Sobre aquesta base agrícola existiren quatre elements que 

impulsaren el benestar econòmic i que van caracteritzar el nou mercat: la mecanització 

agrícola, l’especialització en la fruita dolça, el sorgiment d’un sector agropecuari fort i 

una certa expansió industrial7. L’ús intensiu de capitals, les fortes inversions en 

maquinària i equipaments i l’aposta per la comercialització han propiciat que 

actualment, la major part de terres agrícoles estiguin ocupades per arbres fruiters. L’any 

1955, el municipi de Lleida només tenia 300 hectàrees dedicades a fruiters. L’any 1999 

                                                 
5 Hem considerat adient citar aquesta empresa, de forma de la ciutat, perquè és l’única empresa lleidatana 
i juntament amb dues empreses petroquímiques de Tarragona, les úniques de fora de l’àrea metropolitana 
de Barcelona, que apareixen en el rànquing de, La inversió en R+D de les 50 empreses més grans de 
Catalunya (2007) ACC1Ó CIDEM-COPCA 
6 L’obra va ser publicada l’any 2003 per Pagès Editors 
7 Porta, F. “Lleida, la gran desconeguda” a Lladonosa, J., Miquel, S., Gabernet, J. Lleida, problema i 
realitat Barcelona, 1967 
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es va assolir el màxim, amb 4.519 hectàrees. Posteriorment, el cens de 2009 mostra un 

descens de la superfície dedicada a fruiters, que se situaria en 3.438 hectàrees8.  

 

L’aposta massiva pels fruiters va tenir altres conseqüències. En primer lloc, l’aparició 

d’una indústria del fred (cambres frigorífiques que possibilitaven la venda diferida), 

impulsada per cooperatives i majoristes. En segon lloc, l’aparició d’una indústria 

exportadora. No hem de perdre de vista que malgrat que les exportacions a l’estranger 

són relativament escasses, la majoria de la fruita lleidatana es consumeix fora de la 

regió. Per exemple, la transformació es realitza, majoritàriament, fora de Lleida. En 

aquests canvis hi va tenir un paper destacat la creació del mercat d’origen de productes 

agraris Mercolleida, registrada l’any 1972.  

 

En anys recents, tot i una certa saturació, el sector agrícola ha seguit apostant 

majoritàriament per invertir en actuacions que permetin augmentar la producció. Així, a 

tall d’exemple, un dels canvis principals ha estat l’ampliació de les zones dedicades als 

regadius. A principis del segle XX hi havia a les terres de Lleida unes 40.000 hectàrees 

de regadiu, a finals del mateix segle eren unes 150.000 hectàrees. En la primera dècada 

del segle XXI s’han executat nous regadius, que sumats als projectats, augmentarien les 

hectàrees de regadiu fins a les 230.000 hectàrees amb regs com els de l’Albi (341 

hectàrees), l’Algerri Balaguer (2.733 hectàrees), el Garrigues Sud (5.162 hectàrees), el 

Segrià Sud (6.486 hectàrees) o el més rellevant de tots, el Segarra Garrigues (70.150 

hectàrees)9. 

 

Un canvi similar a l’experimentat pel sector agrícola s’ha donat en el sector agropecuari, 

especialment en el porcí, que va assolir l’any 1999 els 123.988 caps al sol municipi de 

Lleida. Posteriorment, la xifra ha baixat fins als 71.419 caps. L’altre gran sector que 

s’havia desenvolupat en èpoques recents, l’aviram, ha experimentat una certa crisi. Tot i 

que l’any 1999 hi havia uns 283.000 caps, l’any 2009 només se’n registraven 113.00010.  

 

Si comparem aquestes dades amb la tendència observada a Catalunya, trobem que en els 

mateixos anys, el número de caps de porcí ha augmentat (pas de poc més de 6 milions a 

                                                 
8 Dades extretes de Lladonosa (1956), Institut d’Estadística de Catalunya (1999) i Instituto Nacional de 
Estadística (2009). 
9 Dades extretes de Regs de Catalunya (www.regsa.cat) (28/10/2011) 
10 Dades extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya (1999) i Instituto Nacional de Estadística (2009).  
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6’7 milions) i el d’aviram ha disminuït (pas de 51’1 milions de caps a 43’9 milions). Per 

tant, la disminució del pes d’aquests dos grans sectors de la ramaderia del terme de 

Lleida és important en comparació amb Catalunya.  

 

L’impuls de la ramaderia va generar, igual que el del sector agrícola, l’aparició d’una 

indústria important. L’any 1977 hi havia al Segrià vint-i-quatre fàbriques dedicades al 

pinso, a les quals caldria afegir els escorxadors, les indústries del fred o les de 

transformació. Ara bé, malgrat l’aparició d’aquestes indústries, en línies generals la 

comarca restava feblement industrialitzada, amb empreses minifundistes, poc 

especialitzades i dedicades majoritàriament a activitats relacionades en major o menor 

mesura amb l’agricultura. 

 

Pel que feia al sector terciari de la ciutat, tradicionalment ha estat bastant atomitzat, 

bàsicament familiar i sense competència externa fins a èpoques relativament recents. De 

fet, la llunyania de Lleida respecte altres capitals similars transformava la població de la 

província en un públic captiu. Al mateix temps, com veurem més endavant, les grans 

empreses d’àmbit estatal no han iniciat la seva expansió a Lleida fins a èpoques recents.  

 

Una menció especial mereix el cas dels sector bancari, que tradicionalment ha estat 

imprescindible per finançar les diverses activitats econòmiques. L’any 1967 la ciutat de 

Lleida tenia 18 establiments financers, l’any 1977 el nombre era de 70, el 1997 eren 166 

i l’any 2009 es va assolir el màxim amb 195 establiments. Posteriorment, les diverses 

fusions bancàries i una certa racionalització de les xarxes d’oficines ha fet baixar el 

nombre d’oficines a 180 l’any 201011. Una tendència que amb tota probabilitat seguirà 

els properes anys. Ara bé, aquest nombre relativament alt d’oficines bancàries no pot 

amagar que la desaparició de la “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Lérida”, 

absorbida a finals dels anys setanta per la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona va 

generar que una bona part de l’estalvi local fos gestionat per entitats foranes, que 

invertien els recursos captats a Lleida en altres àmbits geogràfics. 

 

Per tant, a grans línies, l’economia lleidatana s’ha caracteritzat per un procés 

d’acumulació derivat del sector primari, amb un cert efecte multiplicador en 

                                                 
11 Anys 1967 i 1977, Vilagrasa, 2003. Altres anys, Anuari Econòmic de la Caixa, 2011 
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l’agroindústria i en l’activitat comercial de la ciutat, però sense repercussions 

generalitzades positives en altres branques industrials i que no genera una diversificació 

econòmica substancial. De fet, la majoria de recursos generats per l’agricultura han anat 

cap a la compra de patrimoni, en detriment de la inversió productiva12. 

 

1.2.2. L’entrada a la Unió Europea (dècada dels vuitanta) 

 

L’entrada d’Espanya a la en aquells moments Comunitat Econòmica Europea (CEE), 

l’any 1986, va suposar una sèrie de canvis importants per a l’economia lleidatana. Un 

dels sectors que es van veure més afectats per aquest procés va ser precisament el sector 

agrícola, com hem vist un dels principals de la ciutat. 

 

Durant molt temps, el gruix de les polítiques comunitàries es dirigí majoritàriament cap 

aquest sector. El pressupost agrícola va arribar a representar, als anys setanta, el 70% 

del pressupost. Actualment s’espera que aquest pressupost se situï entorn a un 34%. Ara 

bé, l’entrada d’Espanya a la CEE, unit als excedents generalitzats que presentava la 

producció agrícola europea, va suposar l’inici d’una reflexió generalitzada sobre el futur 

del sector. Així, l’any 1985 es publica el “Llibre verd de la política agrària comuna de la 

Unió Europea”, que podem considerar com la base de l’aposta pel desenvolupament 

rural integrat. Aquest document estarà a la base de la nova Llei agrària, aprovada el 

1986, i que volia reduir la despesa en agricultura i acabar amb els estocs, però sense 

alterar les estructures agràries. 

 

Aquest document va ser modificat en diverses ocasions, principalment l’any 1992 i 

entre els anys 1999-2000. L’objectiu, no obstant, seguia sent similar: continuar el procés 

de capitalització de l’agricultura i reduir la despesa pública, incorporant cada cop més la 

preocupació pel medi ambient. El gran canvi vindrà l’any 2003, quan s’aposta clarament 

perquè els agricultors no només rebin ajuts per produir aliments, sinó per complir una 

sèrie de requisits de qualitat. Al mateix temps, s’ha apostat per desenvolupar activitats 

no agrícoles en l’espai rural, sobretot a través dels programes Leader, dels quals, no 

obstant, el terme municipal de Lleida n’ha restat exclòs en superar els criteris mínims de 

                                                 
12 Morell, R. (1996) “Som només l’oasi de l’agroalimentària? Recursos econòmics, estalvi, classe 
dominant i classe dirigent” a Pueyo, M; Llop, J. M.; Trepat, M. & Morell, R. Lleida l’extrema. La 
societat de Ponent a les acaballes del segle XX. Lleida, 1996 
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renda. La política agrària comunitària se segueix modificant, principalment sobre la 

base de tres objectius: contribuir a la renda agrícola i millorar la competitivitat del 

sector, aconseguir una gestió sostenible dels recursos naturals i el clima i apostar per un 

desenvolupament territorial equilibrat. 

 

Més enllà de l’impacte que es va generar en el sector primari, l’entrada a la Comunitat 

Econòmica Europea va generar altres repercussions. A nivell de sector secundari, es va 

generar una sèrie de canvis propiciats, majoritàriament, per les noves possibilitats 

d’exportació que es van generar relacionades amb la lliure circulació de capitals i 

mercaderies. Ara bé, a diferència del que va passar en altres contextos, en el cas lleidatà 

aquest fet no es va traduir en l’arribada de grans empreses foranes que instal·laven 

noves activitats atretes pels baixos costos. Els beneficis van ser, generalment, per a les 

indústries locals, que no sempre van saber extreure totes les possibilitats del nou context 

econòmic. 

 

També fou en aquella època quan es començaren a construir els nous grans polígons 

industrials de la ciutat. El primer polígon industrial de la ciutat va ser el polígon 

industrial el Segre, que van ocupar, majoritàriament, empreses del sector agroindustrial 

(especialment les grans empreses productores de pinsos o l’empresa San Miguel). 

Aquesta indústria va conviure, durant molts anys, amb la presència d’indústries dins del 

teixit urbà, especialment entorn a l’estació de ferrocarril, o en les carretes d’accés. A 

partir dels anys noranta, no obstant, la majoria d’aquestes localitzacions es consideraven 

ja obsoletes, pel que es va promoure la construcció del nou polígon industrial del camí 

dels Frares. De forma progressiva, moltes d’aquestes activitats de caràcter industrial han 

estat expulsades del nucli urbà cap a l’exterior. 

 

Finalment, a nivell comercial i de serveis, en aquesta primera etapa les repercussions de 

l’entrada en la Comunitat Econòmic Europea van ser limitades. Malgrat aquest fet, en 

aquest època s’inicia un fort canvi en l’estructura comercial de la ciutat, que vindrà 

marcada, sobretot, per l’arribada a la ciutat de la gran superfície comercial Pryca a 

mitjans dels anys vuitanta i l’inici de l’arribada de les franquícies comercials als 

noranta. Ara bé, aquesta nova competència no fou, en línies generals, negativa, ja que 

va forçar la resta del comerç de la ciutat a adaptar-se. Algunes empreses locals potents, 

com Supermercats Pujol SL (que en l’actualitat arriba a les 67 botigues, 940 empleats i 
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una facturació de 1.028 milions d’euros el 2010) o Unipreus, que hem citat 

anteriorment, es van consolidar en aquesta època a base de desmarcar-se de la 

competència forana. 

 

1.2.3. La fase postindustrial i el ressorgir de les rendes urbanes (anys noranta i canvi de 

segle) 

 

En anys recents, l’economia lleidatana s’ha consolidat com una economia bàsicament 

terciària. Tal i com mostrem en la taula i el gràfic següent, l’agricultura i la indústria 

han seguit perdent pes, mentre que la construcció i els serveis l’han guanyat. 

 

Evolució del pes dels grans sectors econòmics. Lleida13 

 Agricultura Indústries Construcció Serveis 

2008 1,8 8,8 12,0 77,4 

2006 1,6 10,1 13,0 75,4 

2001 2,1 10,1 10,6 77,1 

1996 3,0 19,9 7,9 69,3 

1991 4,4 18,4 8,7 68,6 
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13 Dades de 1991 i 1996; Valor afegit brut a preus de mercat. Base 1995. Dades 2001, 2006 i 2008, Valor 
afegit brut a preus bàsics. Base 2000. S’ha de tenir present que les dades en base 1995 i 2000 no són 
completament comparables. En aquesta taula només s’ofereixen a mode il·lustratiu. Font: Institut 
d’Estadística de Catalunya. 
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Com es pot veure en el gràfic anterior, en base 100, només la construcció i el sector 

terciari superaven l’any 2008 els valors del 1991. L’agricultura i la indústria havien 

perdut pes. 

 

A nivell agrícola, i com hem apuntat anteriorment, la pressió dels nous usos urbans 

sobre les propietats rurals del municipi de Lleida, especialment sobre l’horta més 

propera (que eren les propietats més petites, més fragmentades, més difícils d’ampliar i 

pitjor adaptades a la producció de masses actual) ha generat un canvi important en l’ús 

del sòl. No són pocs els terrenys que han passat de sòl agrari a sol urbà o fins i tot, a sòl 

en espera de futures qualificacions urbanes. Una situació que ha afectat, sobretot, 

aquells terrenys més propers a la ciutat que eren, a més, els que generalment resultaven 

més fèrtils. Aquesta situació, unida a la crisi de l’agricultura catalana, expliquen en bona 

mesura el descens que mostra la taula anterior. 

 

A nivell de sector industrial, la pèrdua de pes seria, en primer lloc, relativa, ja que tot i 

que s’ha produït un cert creixement del valor afegit brut generat, aquest creixement ha 

estat, percentualment, inferior al generat pel sector terciari i per la construcció. A tall 

d’exemple, entre 2006 i 2008 el sector industrial va incrementar les seves aportacions en 

0’9 milions d’euros. Ara bé, en la mateixa època, el sector serveis va augmentar en 456 

milions d’euros. 

 

La situació anterior s’hauria de matisar, ja que també s’ha produït una pèrdua de pes 

real de l’activitat industrial de determinats sectors. Indústries com la química, abans 

amb un pes important, amb indústries potents com per exemple la fàbrica Cros 

(posteriorment Andres Andreu), han pràcticament desaparegut del panorama industrial 

lleidatà. La desaparició d’aquestes indústries, no obstant, ha anat acompanyada de 

l’aposta decidida per altres segments, com per exemple la logística, anteriorment poc 

representats en la ciutat i que intenten aprofitar el posicionament estratègic de la ciutat. 

Un bon exemple d’aquest salt va ser la inauguració de la Central Integrada de 

Mercaderies de Lleida (CIM Lleida), que va entrar en funcionament l’any 2003.  

 

Un altre matís important a fer és que la majoria del creixement industrial de Lleida s’ha 

produït en municipis de l’entorn de la ciutat. Fou en aquesta època quan començà a 

iniciar-se la construcció de múltiples polígons industrials als municipis de l’entorn 
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immediat de la ciutat. Institucions públiques i privades d’Alcarràs, Torrefarrera, Alpicat, 

els Alamús, Alcoletge o Bell-lloc, per citar només alguns dels municipis més propers, 

començaran a impulsar, amb major o menor sort, els seus respectius polígons 

industrials. En molts casos, la saturació dels polígons industrials tradicionals de la ciutat 

de Lleida, unit a l’expulsió dels usos industrials dels centres urbans consolidats, va 

propiciar que algunes empreses tradicionalment lligades a Lleida s’instal·lessin a 

municipis propers.  

 

Deixant a una banda els aspectes anteriors, el que sí està clar és que la indústria de la 

província s’ha obert clarament cap a l’exterior. Com es pot observar en els gràfics 

següents, tot i la conjuntura econòmica, les exportacions han seguit una clara tendència 

a l’alça, només interrompuda en moments puntuals com l’any 2009 (en volum 

d’exportacions) i l’any 2010 (en empreses exportadores). Aquestes dues dades mostren 

la maduresa de la indústria lleidatana, capaç d’obrir-se a mercats exteriors. 

 

Exportacions de la indústria de la província de Lle ida (€)
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Empreses exportadores de la província de Lleida
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Font: Estacom - Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 

 

Pel que fa als sectors que al llarg del període del qual disposem de dades han guanyat 

pes hem de citar, en primer lloc, la construcció. Aquest sector havia experimentat un 

fort creixement impulsat per la construcció d’habitatges i per l’elevat volum d’obra 

pública engegada en la primera dècada del segle. Aquesta situació va propiciar que 

algunes empreses tradicionals de Lleida, com Sorigué, es transformessin en referents del 

sector. 

 

Hem de matisar, no obstant, que la majoria de dades de les que disposem fan referència 

a abans de la crisi econòmica actual, que precisament ha tingut un impacte molt 

significatiu en el sector de la construcció. Es de preveure que en els propers anys el 

sector de la construcció perdi pes. El context actual de paralització de la majoria d’obra 

pública, unit al descens de la construcció d’habitatges privats (vegeu gràfic següent) 

condicionarà enormement aquest sector. 
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Cèdules habitabilitat concedides (primera ocupació) . Lleida
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

1.2.4. Lleida i l’economia del coneixement 

 

Un cop vista la situació actual, és el moment d’assenyalar les principals tendències que 

apunta l’economia lleidatana de cara al futur14. Un primer element a tenir present és que 

en línies generals, la ciutat de Lleida ha ampliat enormement el sòl disponible per a 

activitats comercials, terciàries i industrials. L’aparició en els darrers anys de nous 

barris que permeten acollir activitat comercial a les plantes baixes o els projectes per 

construir el nou polígon industrial de Torreblanca-Quatre Pilans (previst per ocupar 700 

hectàrees) ha suposat, o hauria de suposar en breu, guanyar un volum important de sòl 

per activitats econòmiques. Aquesta situació no implicarà, de totes maneres, que 

necessàriament existeixi activitat econòmica suficient per dotar de contingut aquests 

nous espais. Serà necessària una tasca d’impuls en la comercialització i difusió 

d’aquests nous espais alguns dels quals, pensats en èpoques de bonança econòmica, és 

difícil que s’ocupin a curt termini.  

 

Ara bé, quines activitats es previsible que la ciutat desenvolupi en els propers anys? La 

resposta a aquesta pregunta és difícil de precisar, més en un context econòmic com 

l’actual. Ara bé, la majoria d’estudis realitzats apunten que l’economia d’una ciutat 

intermitja com Lleida anirà, en els propers anys, dirigida cap a tres grans branques 
                                                 
14 Les reflexions que es desenvolupen en aquest apartat són una actualització de les línies presentades per 
l’estudi realitzat per Aaron Gutièrrez, Ramon Morell i Daniel Paül (2010) Potencial industrial de l’eix de 
l’A2 a les terres de Lleida, encarregat pel Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida 
(inèdit). 
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d’activitats. Entre les noves activitats podem destacar la logística. De les branques 

industrials ja clàssiques en les nostres terres, l’agroalimentària. A més, existeix una 

certa aposta global per les anomenades indústries creatives, de la qual les terres de 

Lleida no en poden quedar al marge. A continuació apuntarem algunes idees generals 

sobre les repercussions que aquests tres sectors d’activitat poden tenir en la ciutat i en la 

seva àrea immediata. 

 

1.2.4.1. Logística 

 

Podríem definir la logística com un conjunt d’activitats basades en la cadena de 

subministrament de béns, energia, informació i altres recursos, des d’un punt d’origen a 

un de destinació en l’espai, amb la finalitat de satisfer unes necessitats ben definides 

dels individus. És, d’entrada, una activitat molt complexa perquè integra el transport, 

l’emmagatzematge, la manipulació i condicionament dels béns, però també els fluxos 

d’informació que requereixen els diversos agents que intervenen al llarg de tot el cicle 

que va des del punt de sortida al d’arribada. 

 

Sota el terme logística hi conviuen activitats molt diferents. No és el mateix, per 

exemple, l’activitat logística dedicada al proveïment de centres industrials, que la que 

s’ha de realitzar per al proveïment dels consumidors o, fins i tot, la dedicada al 

proveïment de les vendes al detall d’un producte i marca determinada des d’un punt 

central d’emmagatzematge. Cal també no oblidar que els tipus de béns o fluxos que 

s’han de traficar poden comportar diferències també notables en el desenvolupament 

d’aquestes activitats. 

 

Amb el creixement econòmic i la globalització la logística ha anat adquirint personalitat 

pròpia. En molts llocs s’ha anat independitzant de les activitats originàriament 

productives que la van generar per esdevenir un sector d’activitat per ell mateix, amb 

una notable capacitat d’exportació. Aquesta situació ha generat que en un procés de 

relocalitzacions industrials, de transformacions dels processos productius i comercials i 

de consolidació d’un únic mercat global, les empreses hagin hagut de construir o 

integrar-se en grans cadenes globals amb una gran complexitat de processos i agents. 
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Des d’una òptica d’estratègia territorial, els esforços de les regions més desenvolupades 

se centren, doncs, a retenir i potenciar els processos productius menys sensibles a la 

deslocalització i crear estructures de distribució global allí on abans hi havia estructures 

industrials i de distribució local. Per a una empresa tradicional, la logística ha 

evolucionat des d’un patró domèstic i introspectiu de distribució a nivell regional, 

nacional o continental -més propi d’economies autàrquiques- a un patró globalitzat que 

cobreix les infraestructures i els serveis per als quals les diverses regions i les 

estructures productives estaven preparades. 

 

La visió integral que els grans operadors logístics internacionals tenen de la cadena 

completa, a diferència del paper segmentat que jugaven els diversos agents en un model 

ja històric de cadenes més fragmentades, fa que aquests grans actors de la logística 

global es posicionin en aquells països on els engranatges de tots els mecanismes de la 

cadena completa estan més ben articulats. El pes dels factors que contribueixen a 

posicionar els diversos territoris en les cadenes globals ha evolucionat d’acord amb les 

exigències del nou comerç internacional. D’aquesta manera, complementàriament als 

requeriments infraestructurals clàssics (ports, aeroports, xarxa viària i ferroviària, 

plataformes logístiques, etc.), s’hi ha afegit un major pes d’altres factors com ara la 

qualitat de les telecomunicacions, l’eficàcia dels serveis, l’existència d’una oferta 

empresarial de proveïdors logístics, les regulacions del sector del transport o l’agilitat 

dels tràmits administratius. L’excel·lència en tots aquests factors és el que permet que 

un territori tingui un nivell o un altre de connectivitat logística global.  

 

I quin és, a hores d’ara, el grau de desenvolupament logístic a Catalunya? Per tal de 

partir d’un origen més o menys determinat, podem assenyalar que l’expansió logística, 

conscient i ordenada, a Catalunya comença al segon quinquenni dels vuitanta i quasi 

podríem ser un xic més agosarats i dir que la primera pedra va ser el Pla Estratègic de 

Barcelona. Avui Catalunya, i l’àrea de Barcelona en especial, és una de les 

concentracions d’activitats logístiques més importants d’Espanya. Dels 19,9 milions de 

m2 de superfície de magatzem existent a Espanya (segons informació de l’Institut 

d’Estudis Regionals i Metropolitans), un 25% estan a Catalunya i d’aquest percentatge 

el 72% a Barcelona. D’acord amb la documentació facilitada per l’Institut esmentat una 

quarta part de tot el sòl d’activitats econòmiques de Catalunya està ocupat per activitats 

de transport i emmagatzematge, amb zones de concentració més alta a l’àrea de 
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Barcelona però seguit per la de Lleida (Cim Lleida al polígon del Camí dels Frares) i 

Camp de Tarragona. Per tant, actualment, Lleida ja té una base logística important que 

es pot desenvolupar en el futur. 

 

Hi ha, però, quelcom que no hem de deixar passar per alt, i és que l’evolució moderna 

de l’activitat logística, i amb ella els propis centres especialitzats en aquesta branca 

econòmica, va cap al funcionament de centres intermodals. La tipologia més 

evolucionada dels moderns centres logístics es vincula amb la intermodalitat i amb el 

desenvolupament del transport combinat. Avui es pot afirmar amb claredat que un dels 

components principals que justifiquen una intervenció pública en el desenvolupament 

de centres d’activitats logístiques és afavorir el desenvolupament de terminals 

intermodals en els centres que afavoreixin el desenvolupament del transport ferroviari 

de mercaderies com a objectiu vinculat a estratègies de sostenibilitat i/o racionalització 

de l’ús d’infraestructures viàries. 

 

La intermodalitat implica una escala més gran dels centres d’activitats logístiques que 

pugui atraure grans operadors amb volums de càrregues importants que justifiquin les 

inversions, la qual cosa suposa algun que altre sistema de finançament públic. 

D’importància cabdal per la potenciació definitiva de la ciutat com un pool d’activitat 

econòmica és l’execució d’algunes infraestructures actualment previstes, molt 

especialment l’eix ferroviari central Lleida-Girona, que juntament amb l’aeroport 

Lleida-Alguaire, pot assumir perfectament aquesta funció d’intermodalitat que venim 

considerant. 

 

El repte, en definitiva, és transformar la ciutat en la punta de llança d’un eix de l’A-II 

que ha de convertir-se en una àrea d’activitat que reculli els efectes multiplicadors dels 

nous inputs infraestructurals com l’aeroport, el canal Segarra-Garrigues o el Parc 

Científic i Tecnològic Agroalimentari; recolzant la creació d’un centre logístic, punt de 

referència per la Catalunya interior, i modernitzant i expandint el que ja és el sector 

industrial més important de la Plana de Lleida, el sector agroalimentari, del qual 

parlarem tot seguit. 
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1.2.4.2. Indústria agrolimentària 

 

La indústria agroalimentària comprèn aquelles empreses manufactures les activitats de 

les quals estan en relació amb els productes agraris i agroalimentaris. Podríem definir el 

sector com aquell que agrupa el conjunt de les operacions de transformació, 

conservació, preparació i condicionament dels productes agraris i alimentaris, 

efectuades en unitats de producció industrial. La realitat, però, ve a ser, d’alguna 

manera, incompatible amb aquesta definició acadèmica. És indubtable que el 

desenvolupament de la indústria agroalimentària a les terres de Lleida ha estat possible 

gràcies a l’estructura agrària de les nostres comarques i, sobretot, a l’expansió de la 

ramaderia intensiva sustentada en el mode d’integració vertical, és a dir, una ramaderia 

dependent de l’agroindústria en la qual el pagès no es propietari del circulant (el nombre 

de caps de porc) amb què treballa (la seva feina és engreixar-lo). Per això quan a nivell 

macro parlem de l’agroalimentació, quan a nivell global, de conjunt, parlem de 

l’agroindústria a Lleida, hem d’incloure també a les explotacions agràries, ja que la 

interdependència d’ambdues és molt elevada. 

 

Analitzar la indústria agroalimentària a Lleida implica tenir en compte, incloure en 

l’anàlisi, també el sector productor de la matèria primera amb la que treballa 

precisament la indústria. El pes d’aquest intra-sector en el PIB de les comarques 

lleidatanes se situa a l’entorn del 40% del seu total. Per volum de negoci, i sense deixar 

de costat aquest context intra-sectorial, l’agroindústria és la principal branca productiva 

de la província i per personal ocupat és la segona, darrere del sector serveis. 

 

És evident que davant aquestes xifres els efectes de l’evolució de la indústria 

agroalimentària a Lleida van molt més enllà de l’estricte àmbit del sector transformador, 

de la branca industrial. No oblidem tampoc que en aquest mateix context agroalimentari 

també hem de considerar l’elaboració de productes destinats al consum animal, la qual 

cosa fa encara més manifesta la forta relació que hi ha entre el sector agrari i industrial a 

les nostres contrades. És del tot imprescindible, doncs, que quan a Lleida parlem de la 

indústria agroalimentària implícitament posem dins del mateix sac l’agricultura i la 

ramaderia. El futur d’aquestes dues activitats està, en un gran percentatge, en mans de 

l’agroindústria. 
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Tanmateix, l’entorn competitiu en què es desenvolupa la indústria agroalimentària ha 

canviat de forma substancial; tant l’oferta com la demanda d’aliments ha i està 

experimentant, canvis qualitatius importants. Des de la demanda, en les societats més 

desenvolupades, l’alimentació representa un percentatge cada dia més petit respecte al 

total de despesa realitzada per les famílies com a conseqüència de l’augment de la renda 

disponible i del benestar. També, la baixa en el creixement vegetatiu de la població ha 

determinat que els mercats agroalimentaris es trobin cada cop més saturats. Des de 

l’oferta, és evident que estem immersos en una revolució tecnològica que ha permès el 

desenvolupament i la difusió massiva d’una gran varietat de productes utilitzant 

processos cada cop més complexos, malgrat no es coneguin, encara, els efectes que a 

llarg termini poden tenir sobre la salut i la seguretat dels consumidors. 

 

Tot i la importància d’aquest tipus d’indústria, el sector es troba en uns moments 

delicats. És en aquest moment quan la ciutat ha de ser capaç de liderar un procés que ha 

d’aportar garanties per superar els principals reptes del futur:  

 

1) El potencial agrari s’ha de recolzar no tant en el volum de producció, sinó en la 

qualitat de la mateixa (al marge del seu ús final, és a dir, si es consumirà en fresc 

o anirà a transformació industrial), en la capacitat d’innovació tecnològica, en la 

reducció del cost unitari de producció i en la penetració en els mercats interiors i 

exteriors. En síntesi, els nostres productes no han de ser productes de consum 

massiu, sinó de consum de valor, que cobreixi les necessitats dels segments més 

alts de renda del mercat. 

 

2) És molt convenient que la indústria agroalimentària seleccioni i introdueixi 

activitats d’alt valor afegit, anant més enllà de les activitats de primera 

transformació que han estat, fins ara, les que han tingut caràcter preferent. Tot i 

que hi ha alguna excepció en empreses i cooperatives grans, el cert és que 

s’hauria d’avançar en aquesta línia de generar activitats de segona transformació 

(productes lactis, com formatges i iogurts, aliments precuinats, foie gras, 

productes dietètics, etc.) com a condició prèvia per assolir una consolidació 

definitiva de la indústria agroalimentària. 
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3) La creació de marques de qualitat ha d’anar acompanyada d’uns controls 

(traçabilitat) i unes garanties clares i efectives (de cara al consumidor) de 

producte natural per tal de facilitar una bona promoció comercial. La garantia de 

qualitat pot ser fins i tot interessant en sectors tan castigats, per problemes 

sanitaris, com el de la carn bovina. 

 

4) La penetració comercial en els mercats exteriors s’ha mostrar fins ara molt 

difícil. No s’ha d’abandonar, però, aquest esforç continuat de penetració, 

d’arribada, als mercats internacionals, dins i fora de la UE. L’exportació és 

l’assignatura pendent del sector i no s’hi pot renunciar malgrat els preus i la 

demanda del mercat interior siguin estables i suficients. 

 

5) La concentració de les empreses del sector, mitjançant una organització 

intersectorial, permetria abordar aspectes que avui estan deixats de costat, com 

ara la definició de programes de R+D+I amb col·laboració amb l’Administració 

(aprofitar les economies d’escala que suposa el poder comptar amb el Parc 

Científic i Tecnològic Agroalimentari de Gardeny), marques i controls de 

qualitat, estratègies de comercialització exterior, presència firal, representació 

davant les administracions públiques, seguiment legislatiu, etc. 

 

1.2.4.3. Indústries creatives 

 

El concepte d’indústria creativa agrupa totes aquelles activitats que generen riquesa i 

llocs de treball per mitjà de l’explotació de la propietat intel·lectual. La prosperitat 

econòmica de certs països, l’augment del temps lliure disponible, la millora dels nivells 

educatius i l’augment del consum i dels productes culturals disponibles, ha afavorit un 

increment de la varietat de productes de base cultural.  

 

Habitualment les indústries creatives tendeixen a centrar-se en les ciutats amb un elevat 

volum de població i interrelacions. Ara bé, la proximitat de Lleida amb Barcelona, tant 

en temps com en quilòmetres, hauria de ser vista no només com una limitació al 

creixement de la ciutat, si no com una possibilitat per atreure determinades activitats 

productives, difícils de desenvolupar en les grans ciutats (manca d’espais adients, elevat 

cost de l’espai o costos derivats de la congestió, per citar alguns exemples). 
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Algunes de les indústries creatives susceptibles de poder desenvolupar-se a la ciutat es 

concentrarien en tres grans sectors: 

- Objectes físics transformats en productes culturals per un procés de producció: 

joies, vestits o mobles 

- Serveis sense aspectes materials: informació, simbòlics, turisme o publicitat en 

són exemples 

- Formes híbrides: elements físics que contenen informació: paper imprès o 

material gravat 

 

El desenvolupament del primer punt és el que presentaria majors dificultats, tot i que 

existeixen alguns exemples en l’àrea de Lleida que demostren la potencialitat. En aquest 

sentit volem fer referència a Rafart Gallery, a Almenar, que exposa pràcticament en 

exclusiva l’obra de l’escultor italià Lorenzo Quinn. No seria descabellat pensar que la 

tradició metal·lúrgica de Lleida  o la relativa proximitat amb zones amb artesania 

important de ceràmica (Verdú) o la pedra (la Floresta o Vinaixa), poguessin atreure 

tallers de producció de diversos artistes que podrien ser, al seu temps, la base d’altres 

sectors (disseny, interiorisme, moda...) 

 

A nivell de serveis sense aspectes materials, l’àrea disposa de diversos tallers de disseny 

(tant a Lleida -Tàngram3, Cr3ativa-, com en altres ciutats properes -Centre de Disseny 

Innova a Tàrrega-), d’empreses dedicades a la creació de pàgines web (Quadratí o 

Sentinia a Lleida) o a aspectes més convencionals, com l’interiorisme (M A Disseny 

d’Interiors SL a Lleida). Unes iniciatives que la proximitat a Barcelona o Saragossa 

podrien ajudar a desenvolupar. 

 

Finalment, pel que fa referència a les fórmules híbrides, l’àrea ja disposa d’empreses 

consolidades, especialment en el camp de l’edició. Els grups editors de premsa local 

podrien ser la base d’altres iniciatives. Igualment, Pagès editors ha demostrat la 

viabilitat d’iniciatives de caràcter cultural fora de Barcelona, amb llibres que han gaudit 

d’èxits importants, tant al mercat local com al llatinoamericà. 

 

Per tant, existeixen actuacions que demostren la viabilitat d’aquest tipus d’actuacions. 

Ara bé, aquestes iniciatives precisen d’un tractament, si cap, més personal que en els 

casos anteriors. Per aquest motiu, per potenciar aquestes apostes seria interessant 
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establir mecanismes que creessin relacions entre el agents creatius i els territoris. En 

aquest sentit, una de les millors vies podria ser l’aprofitament de les actuals fires 

existents en el territori. Per exemple, la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya 

com a element per crear indústries relacionades amb el sector audiovisual o l’Animac 

(Mostra internacional de cinema d’animació de Catalunya, de Lleida), en relació amb la 

indústria de l’animació, més en uns moments en que s’està a punt de finalitzar el 

Magical Media, el centre audiovisual ubicat al Parc Científic i Tecnològic de Gardeny. 

A més, aquesta tipologia d’indústries acostuma a adaptar-se amb relativa facilitat a 

espais que altres indústries descartarien (naus amb anys de servei, espais centrals...). Per 

tant, poden ser un bon instrument per donar nous usos a actuacions industrials del passat 

que correrien el risc de quedar desafectades.  
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2. ACTIVITAT ECONÒMICA I PLANEJAMENT 

 

2.1. El Pla Territorial Parcial de Ponent [Terres de Lleida] 

 

El Pla territorial Parcial de Ponent [terres de Lleida]15 (en endavant PTPP), és un dels 

set plans territorials parcials que desenvolupen el Pla territorial general de Catalunya. 

L’àmbit del Pla correspon a les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, 

la Segarra, el Segrià i l’Urgell. Tal i com s’esmenta en el Pla, la ciutat de Lleida es 

configura com la polaritat màxima indiscutible de l’occident català – que estén la seva 

influència més enllà dels seus propis límits administratius -, i les terres que l’envolten, li 

donen contingut i a les quals serveix. 

 

El PTPP té la voluntat de reforçar l’estructura funcional a partir de la base nodal amb la 

que defineix el territori de les Terres de Lleida. Amb aquest objectiu el Pla delimita uns 

sistemes plurimunicipals d’assentaments que, alhora, subdivideix en subsistemes quan 

ho creu adient. En concret, la ciutat de Lleida l’inclou en el que anomena Sistema 

Lleida, que, per la seva gran extensió i les característiques diferencials entre les seves 

parts, el Pla subdivideix en tres subsistemes i Lleida queda inclosa en l’anomenat 

subsistema Lleida: 

 

“[que]…inclou el municipi de Lleida i tota la seva corona de municipis 

segrianencs que formen la seva àrea d’influència màxima i més directa 

des del punt de vista funcional i més propera des del punt de vista físic, 

ja que se situen a dintre o a les immediacions de l’envolvent formada per 

l’autovia A-2 al nord i l’autopista AP-2 al sud, al corredor de la carretera 

N-240 en direcció a Osca o al de la carretera N-230, com també els 

municipis noguerencs confrontants que s’hi relacionen preferentment. 

Formen, doncs, aquest subsistema els municipis dels Alamús, 

Albatàrrec, Albesa, Alcanó, Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, 

Alguaire, Almacelles, Almenar, Alpicat, Artesa de Lleida, Aspa, 

Benavent de Segrià, Corbins, Gimenells i el Pla de la Font, Ivars de 

Noguera, Lleida, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, 

                                                 
15 Aprovat definitivament en data 24 de juliol de 2007, el PTPP es redacta d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 
de novembre, de política territorial. 
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Rosselló, Soses, Sudanell, Sunyer, Torrefarrera, Torre-serona, Torres de 

Segre, Vilanova de la Barca i Vilanova de Segrià.” 

Font: Pla Territorial Parcial de Ponent [Terres de Lleida], Memòria 5.47 

 

El present treball assumeix l’anomenat subsistema Lleida com la unitat d’anàlisi 

supramunicipal que sobrepassa l’estricte municipi de Lleida i amb el que interactua, no 

només des d’un punt de vista econòmic, sinó també demogràfic, social i funcional. 

Parlar i analitzar l’activitat econòmica de Lleida sota el prisma de l’urbanisme i del 

planejament urbanístic necessita d’una visió més àmplia i no acotada a una divisió 

administrativa que poc té a veure amb les dinàmiques econòmiques reals del territori. 

 

En aquest sentit, el present capítol avalua el planejament urbanístic municipal vigent de 

la ciutat de Lleida des del punt de vista de l’activitat econòmica, però amplia l’anàlisi 

per al conjunt de municipis que el PTPP inclou en aquest anomenat subsistema Lleida. 

 

2.1.1.Plànol sistema Lleida i subsistema Lleida 

 

El PTPP estableix les seves determinacions sobre la base de tres estratègies: la d'espais 

oberts, la d'assentaments urbans i la d'infraestructures de mobilitat. Pel que fa al 

subsistema Lleida podem destacar: 

 

- Pel que fa al Sistema Espais Oberts, en el subsistema Lleida el Pla inclou un conjunt 

d’espais de protecció especial d’interès natural inclosos en la Xarxa Natura 2000 

amb figura de protecció (els Vessants de la Noguera Ribagorçana, els Secans de la 

Noguera – Serra Llarga, els Plans de la Unilla, les Basses de Sucs i Alcarràs, el 

pantà de Utxesa, el Mas de Melons a Alfés, els Tossals de Torregrossa i 

l’Aiguaberreig Segre – Noguera Ribagorçana). 

 

A més a més, el Pla delimita en el subsistema Lleida una xarxa d’espais de valor 

natural i de connexió: l’Altiplà Alguaire-Almenar, els cultius de la Torre Ribera-

Moredilla, part de les Planes de Castelldans-Alfés-Aspa, una petita part dels secans 

de Sunyer-Sarroca, les Salades de Torres de Segre i  Alcarràs, la Plataforma 

Cerdera-Pantà de l’Arròs, la Mitjana d’Alcoletge i la Mitjana de Lleida, petita 

porció de l’espai fluvial del Segre sud, l’espai fluvial de la Noguera Ribagorçana a 
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Alfarràs-Ivars de Noguera i a Albesa, els Plans de la Figuera, la Plana d’Aspa, els 

Clamors de Vallmanya-Reguer del Cap-Sèquia de Raïmat, les connexions fluvials 

de la Plana, la connexió de l’horta de Lleida, reductes de vegetació natural i 

diferents zones humides de la Plana de Lleida, els turons i vessants de les planes 

d’Almacelles, el Tossal de les Cases, les Ribes del canal de Pinyana, els turons i 

marges de l’horta de Lleida i altres reductes de vegetació natural en sectors amb alta 

necessitat de protecció. 

 

- Pel que fa al Sistema Assentaments Urbans, el Pla aposta per potenciar el 

creixement de la ciutat de Lleida, derivat de la polaritat regional que representa, i 

dels municipis de caràcter subcomarcal d’Alcarràs, Alguaire, Almacelles i Almenar. 

 

- Pel que fa a les Infraestructures de Mobilitat, el Pla inclou: 

 

Propostes vinculades a la xarxa viària: El PTPP estableix com a noves actuacions en 

autopistes i autovies la nova autovia A-22 Lleida-Osca per Almacelles i les noves 

connexions est (Lleida-els Alamús) i oest (Lleida-Alcarràs) de la ronda sud de 

Lleida. 

 

Propostes d’actuacions vinculades a la xarxa ferroviària: corredors d’altes 

prestacions com el Corredor de l’Ebre (línia Lleida-Barcelona-frontera francesa) i el 

nou eix transversal ferroviari (ETF16) amb la connexió de l’actual línia Lleida i 

Almacelles amb l’aeroport d’Alguaire (tal i com recull el PITC17); línies 

convencionals com el nou accés ferroviari a l’aeroport de Lleida a Alguaire amb la 

previsió de dues estacions (al propi aeroport i al municipi d’Alpicat), la millora de la 

línia Lleida-la Pobla de Segur, l’acondicionament de la línia Lleida-Mollerussa-

Tàrrega-Cervera per tal de reforçar l’oferta de transport públic que ha de satisfer la 

demanda de mobilitat interna de l’àmbit; tres noves estacions sobre la línia Lleida-

Barcelona-frontera francesa (al sud-est de la ciutat de Lleida, entre la Bordeta i els 

Magraners, al sud-oest, en el possible futur límit de la ciutat de Lleida, i a l’oest, en 

una possible àrea futura de nova centralitat). 

                                                 
16 Amb estacions a Lleida, Mollerussa, Tàrrega-Vilagrassa i Cervera. 
17 Pla d’Infrastructures de transport de Catalunya 
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Propostes d’actuacions vinculades al sistema aeroportuari: El PTPP defineix 

l’aeroport d’Alguaire com el futur aeroport regional de les Terres de Lleida, nova 

infraestructura cridada a dinamitzar l’entorn socioeconòmic de la zona, confiant que 

generi activitat econòmica al seu entorn com ara la indústria associada al 

manteniment dels avions, les activitats logístiques derivades de la presència de vols, 

escoles de vol o serveis de missatgeria aèria. Aquesta actuació constitueix la primera 

construcció d’un aeroport per part de la Generalitat. 

 

Propostes d’actuacions vinculades a la disponibilitat de sòl com a actiu estratègic 

per al desenvolupament logístic: El PTPP atorga a les Terres de Lleida l’avantatge 

competitiu derivat d’una notable dotació en infraestructures per al transport de 

mercaderies i de la disponibilitat de sòl lliure. Malgrat la seva llunyania relativa 

respecte de Barcelona, l’àmbit de les Terres de Lleida ofereix un elevat potencial 

d’acollida per als desenvolupaments logístics. Així, fa alguns anys que va entrar en 

funcionament i s’està ampliant la central integrada de mercaderies (CIM) de Lleida, 

que funciona com a centre de transport per al tractament de mercaderies amb 

funcions de recepció, emmagatzematge, consolidació-desconsolidació i distribució. 

Pel que fa a terminals intermodals de mercaderies, connectades a les xarxes viària i 

ferroviària, actualment només n’existeix una d’operativa a les Terres de Lleida (la 

terminal de contenidors del Pla de Vilanoveta, a Lleida), però és evident que la 

planificació d’infraestructures singulars com l’eix transversal ferroviari o l’aeroport 

de Lleida a Alguaire representen un incentiu a la promoció de noves terminals i dels 

desenvolupaments logístics associats. Responent a criteris d’oferta, el Pla ha 

identificat una extensa àrea apta per al possible desenvolupament futur d’iniciatives 

d’activitat econòmica, delimitada per la proposta d’accés ferroviari a l’aeroport, el 

propi recinte aeroportuari i la nova via de connexió entre les futures autovies A-14 i 

A-22. Aquest espai, que gaudirà d’unes condicions òptimes d’accessibilitat a les 

xarxes viària i ferroviària, s’ha inclòs dintre del sòl de protecció territorial, atès el 

caràcter estratègic que està cridat a jugar per a la implantació d’aprofitaments 

logístics en sentit ampli. 
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Model territorial PTPP subsistema Lleida 

 

Font: Pla Territorial Parcial de Ponent [Terres de Lleida], Plànol A Model territorial 
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Estratègies PTPP Assentaments subsistema Lleida 

 

Font: Pla Territorial Parcial de Ponent [Terres de Lleida], Plànol B Estratègies de 

desenvolupament 

 

2.2.  El PDU de les àrees Residencials Estratègiques de Ponent [Terres de Ponent] 

 

En data 13 de març de 2009, per resolució del conseller de Política Territorial i obres 

Públiques, s’aprovà definitivament el Pla Director Urbanístic de les àrees residencials 

estratègiques de Ponent [Terres de Lleida]. Entre les sis àrees residencials estratègiques 
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que inclou el PDU, les àrees residencials estratègiques de la ciutat de Lleida i 

d’Almacelles resten incloses en el subsistema Lleida. 

 

L’objectiu d’aquest PDU és establir la programació de polítiques supramunicpals de sòl 

i habitatge, tot i garantint la solidaritat intermunicipal en l’execució de polítiques 

d’habitatge assequible i de protecció pública així com la suficiència i la viabilitat 

d’aquestes polítiques. Malgrat tenir una vocació clarament residencial, en tant que 

instrument urbanístic supramunicipal, creiem oportú analitzar ambdós sectors en tant 

que també incorporen sostre d’ús activitat econòmica en les seves diferents modalitats 

(terciari, comercial, equipaments, etc.) i que cal tenir en compte a l’hora d’avaluar els 

reptes econòmics del territori des del punt vista urbanístic. 

 

2.2.1. L’Àrea residencial estratègica Lleida18 

 

L’àmbit es troba situat al marge esquerra del riu Segre en el seu pas pel centre de 

Lleida, entre el barri de Cappont (a l’oest) i el polígon industrial El Segre. L’abast de 

l’àmbit comprèn una àrea agrícola, una part d’ella amb hivernacles, una zona amb 

terciari destinat a hotel i estació de servei, i unes construccions algunes d’elles 

residencials. Es tracta d’un sector discontinu composat per tres subàmbits anomenats 

SUP 8-9-23. El SUR 8 està delimitat al nord-est per la LAV Madrid-Barcelona-França, 

al nord oest per l’antiga carretera Nacional i al sud-est i sud-oest pel barri de La 

Bordeta. El SUR 9 delimita al nord-est per la LAV Madrid-Barcelona-França, al nord-

est pel carrer pont de Pardinyes, al nord-oest pel riu Segre i al sud pel traçat de les vies 

del tren. La superfície total de l’àmbit d’actuació és de 613.967 m2. 

 

Previ a l’aprovació del PDU, el PGOUM de Lleida aprovat en data 28 de desembre de 

2001, establia que la major part de sòl del SUR 8 i 9 era destinat a activitats terciàries i 

el SUR 23 a activitats logístiques. Tal i com s’esmenta en la Memòria de l’àrea 

residencial estratègica de Lleida, els objectius que persegueix són: 

 

• Generar un nou accés directe a Lleida a través d’un vial que connecti l’antiga 

Nacional amb l’estació del TGV i el centre històric de Lleida. 

                                                 
18 En data 23 de desembre de 2010 es constituï el Consorci Urbanístic de l’ARE de Lleida integrat en un 50% 
per l’Ajuntament de Lleida i en 50% per l’Incasòl. 
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• Produir un nou barri cèntric de qualitat que augmenti el parc d’habitatges de 

protecció oficial i lliures, i generi el sòl necessari per equipaments de proximitat i 

espais lliures com parcs, rambles i places integrades en el teixit residencial. 

• Col·locar en la cruïlla entre aquest nou vial i l’antiga Nacional uns grans paquets de 

comercial tal com preveia el PGOUM de Lleida i que donaran més centralitat a tota 

l’actuació. 

• Incloure l’ampliació de la Fira prevista per l’Ajuntament de Lleida. 

 

Paràmetres urbanístics àrea residencial estratègica Lleida 

 
Sòl 

(M2) 
% 

Sostre 
htge 
(M2) 

Sostre 
altres usos 

(M2) 

Total 
Sostre 
(M2) 

% 
Htges 
(N) 

Sistema general 
viari 

168.782 27,49% - - - - - 

Espais lliures 
públics 

94.107 15,33% - - - - - 

Equipament 
públic 

164.416 26,78% - - - - - 

Habitatge 
dotacional* 

2.749 0,45% - - - - 419 

Serveis Tècnics 7.285 1,19%% - - - - - 

Total Sistemes 437.339 71,23% - - - - 419 

Residencial 
lliure* 

71.103 11,58% 211.438 12.734 224.172 43% 1.806 

Residencial HPO 
RG 

18.592 3,03% 57.120 11.424 68.544 13% 762 

Residencial HPO 
RE 

7.999 1,30% 19.998 5.599 25.597 5% 266 

Residencial HPO 
PC 

11.037 1,80% 40.944 9.554 50.498 10% 431 

Residencial HPO 
HCC 

11.839 1,93% 38.880 9.072 47.952 9% 408 

Torres terciàries 3.822 0,62% - 26.754 26.754 5% - 

Centre Comercial 52.236 8,51% - 78.354 78.354 15% - 

Total Zones 176.628 28.77% 368.380 153.491 521.871 100% 3.673 

TOTAL 613.967 100,00% 368.380 153.491 521.871 - 4.092 

* Font: Pla Local d’Habitatge de Lleida  
** Les diferents claus urbanístiques que composen el sòl i sostre d’habitatge residencial 
lliure l’hem agrupat en un sol camp a fi i efecte de facilitar la comprensió del quadre. 
Font: Memòria ARE Lleida 
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Zonificació àrea residencial estratègica Lleida 

 

Font: Memòria ARE Lleida - Plànols 

 

2.2.2. L’Àrea residencial estratègica Almacelles 

 

L’àmbit de l’àrea residencial estratègica d’Almacelles es desplega al nord-oest del nucli 

d’Almacelles. Limita al nord amb el camí d’Esplugs i amb el límit del pla parcial “Era 

del comte”, al nord-oest amb el carrer Binéfar, amb el carrer de Melcior de Guàrdia i la 

Carretera de Sucs a l’est, amb la perllongació de l’Avinguda dels Esports, la del carrer 

de Binéfar i el camí de Ventafarines al sud, i amb la traça topogràfica d’un antic canal 

de reg a l’oest. 

 

L’àmbit de l’àrea residencial estratègica comprèn de manera parcial els sectors 2, 21, 23 

i una petita part del sector 22 classificats el POUM d’Almacelles com a sòl 

urbanitzable. El sector 2 es classifica al POUM com a SU delimitat, i els sectors 21, 22 i 

23 com a SU no delimitats. Tal i com s’esmenta en el memòria de l’ARE, es dóna la 

circumstàncies que, amb anterioritat a l’aprovació del POUM vigent, s’havia iniciat el 

desenvolupament urbanístic d’un polígon industrial mitjançant un Pla Parcial (“Era del 
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Comte) que abastava gran part dels sectors 2 i 21, una part del 23, i també, en la 

definició del límit sud-oest, una part del 22. 

 

A diferència de l’ARE de Lleida, l’ARE d’Almacelles té una vocació clarament 

residencial, l’objectiu de la qual es concentra en desenvolupar la retícula residencial 

pròpia del municipi a l’entorn de les dues avingudes estructuradores que creuen l’àmbit. 

 

Paràmetres urbanístics àrea residencial estratègica Almacelles 

 
Sòl 

(M2) 
% 

Sostre 
htge 
(M2) 

Sostre 
altres 
usos 
(M2) 

Total 
Sostre 
(M2) 

% 
Htges 
(N) 

Sistema general 
viari 

70.358 30,06% - -  - - 

Espais lliures 
públics 

31.626 13,51% - -  - - 

Equipament 
comunitari 

30.106 12,86% - -  - - 

Habitatge 
dotacional 

4.329 1,85% nd nd nd - nd 

Serveis Tècnics 2.134 0,91% - -   - - 

Total Sistemes 138.553 59,19% - - - - - 

Residencial lliure 50.928 21,76% 72.296 12.821 85.117 51,95% 694 

Residencial HPO 
RG 

11.001 4,70% 22.800 396 23.196 14,16% 304 

Residencial HPO 
RE 

3.291 1,41% 7.500 792 8.292 5,06% 100 

Residencial HPO 
PC 

8.439 3,61% 19.190 792 19.982 12,20% 202 

Residencial HPO 
HCC 

12.526 5,35% 20.995 4.065 25.060 15,29% 221 

Serveis/Recreatiu 9.330 3,99% - 2.200 2.200 1,34% - 

Total Zones 95.515 40,81% 142.781 21.066 163.847 100,00% 1.521 

TOTAL 234.068 100,00% 142.781 21.066 163.847 100,00% 1.521 

Font: Memòria ARE Almacelles 
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Zonificació àrea residencial estratègica Almacelles 

 

Font: Memòria ARE Almacelles - Plànols 

 

2.3. El PDU de l’Eix Transversal Ferroviari 

 

En data 8 de gener de 2010, el Conseller del llavors Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques, aprovà definitivament el Pla Director Urbanístic per a la concreció i 

delimitació de la reserva de sòl per a l’establiment de l’Eix transversal ferroviari [en 

endavant ETF]. 

Tal i com s’esmenta en el Pla Estratègic d’Infraestructures de Transport de Catalunya, 

l’ETF és una de les principals actuacions del país en matèria ferroviària. L’ETF es 

conceptualitza com una nova línia ferroviària de via doble, dissenyada per a trànsit mixt 

de mercaderies i d’alta velocitat per a viatgers que vol donar un servei ferroviari d’altes 

prestacions (amb una velocitat de 250 km/h pels serveis de viatgers i de 120 km/h pels 

de mercaderies) que connecti les ciutats de Lleida, Igualada, Manresa, Vic i Girona, 

amb un ramal entre Igualada i Martorell, que connecti amb Barcelona. Aquestes 

velocitats previstes han de permetre fer recorregut entre els extrems en un 1 hora i 20 

minuts quan la velocitat sigui alta. 
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Traçat planificat de l'ETF segons el PDU-ETF aprovat el gener de 2009 

    

Font: Pla Director Urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a 

l’establiment de l’Eix Transversal Ferroviari 

 

La infraestructura global, d’ample internacional (1.435 mm), consta d’un 254 km de 

longitud discontinua entre el ramal de l’aeroport d’Alguaire (±10 km) i la línia troncal 

entre Lleida i Girona d’uns 209 km, i el ramal a Igualada – Martorell d’uns 35 km. 

L’estimació pressupostària prevista en el PDU és de 6.500 milions d’euros incloent la 

penetració cap al port de Barcelona. Actualment aquesta inversió no té calendari previst 

d’execució, malgrat la previsió d’inauguració en el moment d’aprovació del PDU 

corresponent es fixava per al 2020. 
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L’Eix transversal ferroviari en el marc de la nova planificació infraestructural de 
Catalunya 

    

 

 

 

    

Font: Generalitat de Catalunya DPTOP, Secretaria per la mobilitat (juny 2005) 
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L’EFT, en el seu Tram 1 Aeroport d’Alguaire – Lleida – Cervera, d’uns 69 km 

aproximadament, es preveu trepitgi 4 municipis inclosos en el subsistema Lleida (Alguaire, 

Almacelles, Els Alamús, i Lleida).  

 

Tal i com s’esmenta en el Pla Director Urbanístic: 

 

“L’objectiu d’aquest tram és esdevenir una alternativa vàlida per al transport de 

mercaderies ferroviàries cap a l’oest de Catalunya i també per a connectar amb 

Barcelona. 

 

Degut a que la LAV Madrid – Barcelona no gaudeix de les característiques tècniques i 

funcionals per al transport de mercaderies, l’ETF haurà de connectar amb l’actual línia 

d’Ampla Ibèric, ampla que es preveu canviï cap a UIC, consolidant-se una xarxa 

ferroviària per al transport de mercaderies complementària a la xarxa UIC d’alta 

velocitat per a viatgers. 

 

Amb la voluntat de mantenir operativa la línia Renfe Manresa – Lleida, al disposar de 

característiques urbanes, s’adoptaria un canvi de tecnologia, de tren convencional a 

tren – tramvia, solució híbrida que preveu la circulació del material rodant a velocitats 

al voltant del 100 km/h en trams interurbans mentre manté les característiques de 

tramvia en el pas pels nuclis urbans. 

 

Aquesta nova línia de tren – tramvia resoldria les actuals mancances de serveis de la 

línia a la vegada que desenvolupa el rol d’aportador de viatgers a l’ETF i la LAV 

Madrid – Barcelona. Els 3-4 serveis diaris actuals passarien a freqüència que podrien 

arribar als 20 minuts en hora punta: una veritable solució per a la mobilitat local de les 

comarques de Ponent.” 

Font: Memòria PDU per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a 

l’establiment de l’Eix Transversal Ferroviari, pàgina 69 

 

Les estacions que es preveuen en la nova línia tren –tramvia es preveu siguin totes 

exclusivament per a viatgers (1 estació màxima per comarca i, en concret, a l’aeroport 



 

44 
 

d’Alguaire, a la l’estació actual de Lleida ciutat, a Golmés a proximitat immediata del nucli de 

Mollerussa, a Vilagrassa on es preveu ubicar l’estació intermodal del Pla d’Urgell i a Cervera, 

on es proposa l’estació de la Segarra). 

 

Pel que fa a les estacions de mercaderies, la ciutat de Lleida tindrà el seu PAET19 junt amb el 

sector logístic previst de Torre Blanca – Quatre Pilans. D’altre banda, la connexió Lleida – 

Aeroport d’Alguaire i part logística adjacent, es preveu es dugui a terme a través dels 

integradors del transport i les 200 ha, a les rodalies de l’aeroport previstes per a usos logístics. 

 

El PDU sintetitza els serveis del Tram 1 Aeroport d’Alguaire – Lleida – Cervera en: 

 

• Una relació ràpida entre capitals de comarques, 

• L’accés a l’aeroport d’Alguaire però també alternativament als de Girona i del Prat, 

• El pas de mercaderies, 

• Interconnexió amb els serveis locals tren – tramvia, i amb els trens de llarg recorregut a 

Lleida Pirineus. 

 

Des d’un punt de vista urbanístic, l’ETF se situa en un entorn vinculat a l’activitat econòmica 

(tant present com futura) al llarg de l’autovia A-2 des de Lleida fins a Cervera, i travessa 

municipis amb planejament urbanístic general aprovat recentment i amb una aposta clara pels 

polígons industrials i vinculats a l’activitat econòmica (Alguaire, Almacelles, Els Alamús, 

Tàrrega, Cervera, etc.). 

 

Pel que fa a les descripció del traçat, podem distingir 2 punts distints: 

 

• L’enllaç de l’aeroport d’Alguaire es planteja connectant-lo amb la línia de Saragossa al 

terme municipal d’Almacelles. Aquest accés donarà servei a la futura plataforma logística 

d’Almacelles a l’aeroport, situat als plans d’Almenar i Alguaire. 

• El traçat de l’ETF Lleida – Cervera comença a l’oest de la de Lleida, a nivell de PAET del 

futur sector logístic de Torre Blanca – Quatre Pilans. Un cop creua el torrent de la Femosa 

i el canal auxiliar d’Urgell més pel nord tot i esquivant pel sud el sector Mas de Melons – 

                                                 
19 Punt d’Estacionament i Avançament de Trens. 
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Alfés inclòs al PEIN. Es dirigeix cap al Pla Vensilló i canvia de direcció cap al nord-est 

direcció a Sidamón que esquiva per l’oest, fins saltar l’autovia A-2 i retroba la mateixa 

traça discorrent en paral·lel de l’A-2. 

 

Diagrama sintètic ETF ciutat de Lleida 

 

Font: Memòria PDU per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a l’establiment  

de l’Eix Transversal Ferroviari, pàgina 74 

 

2.4. El PDU de l’Aeroport d’Alguaire 

 

En data 2 de novembre de 2006 s’aprovà el Pla Director Urbanístic de l’Aeròdrom de Lleida 

Alguaire delimitant un total de 3.338.738 m2 de superfície subjectes a Pla Especial. D’aquesta 

superfície total, 183,64 ha. fan referència a la Zona de serveis i 92,60 ha. fan referència a 

l’àrea de reserva de desenvolupament de les instal·lacions aeroportuàries (veure plànol 

següent). 
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PDU de l’Aeroport d’Alguaire (àmbit de delimitació) 

 

 Àrea de reserva desenvolupament instal·lacions aeroportuàries (92,60 ha.) 
 Zona de Servei (183,64 ha) 

Font: PDU de l’Aeròdrom de Lleida - Alguaire, Plànol Parcel·les afectades Zona de servei i 

Àrea de reserva. 

 

El PDU defineix un Sistema General Aeroportuari estructurat en dues grans àrees 

homogènies: el subsistema de moviment d’aeronaus (conté els espais i superfícies emprats per 

les aeronaus en els seus moviments d’aterratge, en vol, circulació en rodament i 

estacionament) i el subsistema d’activitats aeroportuàries (conté les infraestructures, 

instal·lacions i edificacions que completen, dins de l’a`àmbit aeroportuari, el procés 

d’intercanvi modal entre el transport aeri i el sistema terrestre, garantint la seva eficàcia 

funcional i la qualitat del servei). 

 

Pel que fa al subsistema d’activitats aeroportuàries, el PDU estableix una superfície estimada 

de 17’94 Ha, que es distribueixen en: 
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• Zona de passatger: integra les infraestructures, instal·lacions, edificacions i serveis 

relacionats amb el tràfic de passatgers, des del seu accés a l’àmbit aeroportuari, fins el seu 

embarcament a l’aeronau. Superfície estimada: 6’45 Ha. 

• Zona de càrrega: conté les infraestructures, instal·lacions, edificacions i serveis destinats al 

transport aeri de mercaderies. Superfície estimada: 0’65 Ha. 

• Zona de serveis: conté les infraestructures, instal·lacions, edificacions i serveis, destinats a 

l’atenció i gestió tècnica de l’aeroport. Superfície estimada: 4’15 Ha. 

• Zona d’aviació general: integra les infraestructures, instal·lacions, edificacions i serveis 

destinats a activitats relacionades amb el transport aeri d’aeronaus no comercials, 

aerotaxis, aviació privada i esportiva, i altres serveis. Superfície estimada: 0’53 Ha. 

• Zona de proveïment energètic: integra les instal·lacions, escomeses, elements terminals, 

xarxes de distribució de les infraestructures energètiques i bàsiques, i altres serveis, 

necessaris per al funcionament de l’aeroport. Superfície estimada: 2’73 Ha. 

• Accessos: infraestructures necessàries per a connectar les diferents zones funcionals de 

l’aeroport entre elles i amb l’exterior. Superfície estimada: 3’43 Ha. 

 

El PDU no realitza en aquest desenvolupament previsible una designació específica per a la 

Zona industrial que, apart de manifestar que ha de ser modular per a permetre les ampliacions 

adequades al ritme del creixement de la demanada, es descriu com segueix: Zona industrial 

integra les infraestructures, instal·lacions, edificacions i serveis destinats a l’atenció i 

manteniment de les aeronaus20. 

 

La construcció de l’Aeroport es planteja en dues Fases diferenciades. En una primera Fase, 

amb una inversió prevista de 72 mil·lions d’euros i ja executada, l’aeroport és de clau OACI 

3C, comptant amb una pista d’una longitud física de 2.500 m. de longitud i 45 d’amplada. En 

una segona Fase, amb una inversió prevista de 17 mil·lions d’euros (avui ja licitada i adjudicat 

l’avantprojecte – veure imatge següent), l’aeroport ja serà de clau 4D, quan la longitud de la 

pista s’hagi ampliat als 3.000 m. 

Efectivament, l’avantprojecte d’ampliació de l’aeroport contempla una nova terminal (7300 

m2 enfront dels 1306 m2 actuals), l’ampliació de la plataforma i de l’aparcament, vials i 

accessos. D’aquesta manera, la infraestructura podrà oferir nous serveis pròpiament 

                                                 
20 Pla Director de l’Aeròdrom de Lleida – Alguaire, memòria pàgina 2. 
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aeroportuaris, així com habilitar espais per a oci i comerç, amb l’objectiu de promoure 

l’activitat a l’aeroport durant tots els dies de la setmana. Aquesta ampliació contempla els 

equipaments necessaris per a acollir vols fora de l’espai comú Schengen, amb duana i control 

de passaport. 

 

Plànol nova terminal i ampliació zona de serveis aeroport Lleida - Alguaire 

 

Font: DPTOP, setembre 2010 

 

Pel que fa referència al PTPP, aquest delimita un àmbit que qualifica de Reserva estratègica al 

voltant de l’Aeroport Lleida – Alguaire. Aquesta àrea, d’una superfície estimada de 200 ha, 

destinada al desenvolupament d’activitat de recerca, logística, industrial i l’agroindustria 

complementària a la dinàmica aeroportuària, queda regulada per l’article 4.3 de les Normes 

d’ordenació territorial del Pla. En concret en el seu apartat c) s’esmenta: 

 

“c) Àrees de sòl associades a infraestructures 

 

El Pla assenyala en els plànols, dins els sòls de protecció territorial, reserves 

estratègiques per a possibles àrees de sòl associades a les xarxes 

d’infraestructures de mobilitat (aeroportuàries, logístiques, ferroviàries, de 

servei viari, intercanviadors nodals, ...). 
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Les àrees de sòl d’infraestructures de mobilitat assenyalades pel Pla seran, en 

el seu cas, motiu de concreció funcional, de delimitació precisa i de reserva de 

sòl en el planejament i els projectes sectorials específics i en el planejament 

urbanístic que les comprengui en el seu àmbit. 

 

Quan es portin a terme les modificacions del Pla a què fa referència l’apartat 5 

de l’article 1.12, per a incorporar les determinacions dels plans sectorials 

aprovats que tinguin incidència en el territori, les àrees d’infraestructures 

determinades per aquests plans passaran a integrar-se també a les 

determinacions del Pla, amb el grau de precisió addicional que, en el seu cas, 

l’escala més detallada pot exigir.” 

Font: Normes Ordenació Territorial PTPP, pàgina 35 

 

Aquest àmbit, tal i com es mostra en el plànol següent, té per objecte ocupar l’interior del 

perímetre determinat pel bucle ferroviari d’accés a l’aeroport i la nova carretera d’accés a 

l’àrea logística i bypass amb les futures autovies Lleida – Vielha (A-14) i Lleida – Osca (A-

22). Aquesta reserva de caire estratègic, destinada a activitats aeroportuàries i zona d’activitat 

logística, converteix a les Terres de Lleida, segons el propi PTPP, en l’àmbit que pot acollir la 

major part de les reserves de superfície d’activitat logística del conjunt de Catalunya fins a un 

horitzó llunyà. 

 
Reserva estratègica delimitada pel Pla Territorial Parcial de Ponent [Terres de Lleida] 

 

 Reserva estratègica 

Font: Pla Territorial Parcial de Ponent [Terres de Lleida], Plànol H Espais oberts, 

assentaments i actuacions d’infraestructures 
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Accessibilitat viària i ferroviària 

 

L’accessibilitat viària a l’aeroport es fonamenta en el que el PDU anomena futura Autovia 

Lleida – Frontera Francesa (A-14), actual N-230, que passa prop de l’extrem sud-est i costat 

est de l’emplaçament. El PTPP proposa una nova via estructurant primària que doni accés a la 

terminal prevista tot connectant la futura autovia A-14 amb la futura autovia A-22 (Lleida-

Osca), actualment en execució i que ha de substituir funcionalment l’actual N-240 per als 

itineraris de mig i llarg recorregut. 

 

En l’apartat de ferrocarrils, el PPTP proposa dotar l’aeroport d’accés ferroviari per mitjà d’un 

nou traçat que, aprofitant l’actual línia que uneix Lleida amb Almacelles, desviant-la abans 

d’arribar a aquesta darrera població cap a l’aeroport i arribant soterrat a la terminal de 

passatgers prevista. Deixant enrere aquesta nova estació a l’aeroport, el traçat continuarà el 

seu descens fins confluir amb la línia Lleida-Almacelles a un punt situat entre la urbanització 

Buenos Aires i el nucli urbà d’Alpicat (amb una nova estació de ferrocarril i que a dia d’avui 

no disposa de servei ferroviari): 

 

“Com a factor positiu, aquesta configuració deixa obertes múltiples 

possibilitats d’explotació del servei, que van des de la llançadora directa entre 

Lleida i l’aeroport fins a la integració de les dues noves estacions (Alpicat i 

aeroport) en un eventual servei de tren-tramvia o rodalies que es pogués 

implantar al nucli de Lleida i que, pel seu extrem oriental, arribés fins a 

Almacelles o fins i tot s’endinsés a la Franja de Ponent i més enllà, ja que fins 

a Montsó la distància fins a l’aeroport de Lleida a Alguaire és menor que la 

que hi ha fins al d’Osca a Monflorite. En total, l’itinerari d’anada i tornada a 

Lleida passant per l’aeroport tindria al voltant de 40 km de longitud, dels quals 

23,5 Km serien de nova implantació. A més, en proximitat a l’aeroport, tant 

per a evitar afeccions a les operacions aeronàutiques com per a facilitar la 

integració de l’estació a la terminal de viatgers, es proposa un tram soterrat 

d’uns 7,0 km de longitud. Les condicions del terreny permeten un traçat de 

radi mínim 1.200 m en via principal (que es veuria reduït fins a 550 m en 
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algun ramal d’enllaç) i uns pendents màxims que en cap cas superarien el 

15‰.” 

Font: Pla Territoral Parcial de Ponent [Terres de Lleida], Memòria 6.30 

 

Actualment, la xarxa ferroviària es composa de tren convencional línia Lleida – Almacelles i 

de tren d’Alta Velocitat AVE Madrid Lleida – Barcelona sense connexió directa amb 

l’aeroport21. 

 

Mitjançant transport públic, els operadors d’autocars Gamón i Griñó, fan el trajecte entre 

Lleida i l’aeroport en uns 30 minuts i estan sincronitzats amb els horaris d’arribada i sortida de 

l’aeroport. L’aeroport també disposa d’un servei de lloguer de cotxes i d’una parada de taxis. 

 

A més a més, en el Pla d’Aeroports, Aeròdroms i Heliports 2009 – 2015, s’esmenta que 

l’aeroport preveu estar connectat amb el futur eix Transversal Ferroviari, amb parada a les 

seves instal·lacions, línia ferroviària prevista per al trànsit mixt de passatgers i mercaderies 

sinèrgica amb l’activitat aeroportuària. 

 

2.4.1.- Les previsions de tràfic 

 

Les previsions de tràfic de l’aeroport es divideixen en previsions de tràfic de passatgers i 

previsions de tràfic de mercaderies. Pel que fa a les previsions de tràfic de passatgers el PDU 

delimita l’àrea d’influència de l’aeroport per estimar el potencial de passatgers que genera 

l’àmbit. Tal i com mostra el plànol següent, l’àrea d’influència de l’aeroport limita al sud-est 

amb Vilafranca del Penedès, a l’est amb Cervera, al nord amb Pont de Suert, al nord oest més 

enllà de la ciutat de Barbastro i al sud-oest més enllà de la ciutat de Fraga22. Aquesta àrea 

d’influència es delimita sota el supòsit de la construcció e les dues autovies a Oscà i Frontera 

francesa, amb la possibilitat de captar tràfic amb origen o destí a les zones del nord, 

actualment sense possibilitat de transport aeri com Barbastro, Monzón, Pont de Suert, etc. 

 

 

                                                 
21 El PDU preveia que, l’any 2010, les actuacions més importants finalitzades fossin la transformació en Autovia de 
les carreteres carreteres N-230 (Lleida – Frontera Francesa) i N-240 (Lleida – Oscà). 
22 Totes aquestes poblacions tenen accés a l’aeroport en un temps inferior a una hora. 
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Àrea d’influència Aeroport Lleida - Alguaire 

 

Font: PDU de l’Aeròdrom de Lleida - Alguaire, Annex 02 – pàgina 13. 

 

Comptabilitzant només aquestes poblacions, quin nombre d’habitants és superior a 5.000, es 

tenen, en un cercle de 50 km de radi centrat en l’aeroport, 222.883 habitants l’any 2004 (dades 

referents al PDU) i 258.294 habitants en data 1 de gener 2010.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Aquestes xifres disten molt de les publicades pel DPTOP l’abril de l’any 2008 on, potencialment, l’aeroport podria 
donar servei a 980.000 habitants en la seva àrea d’influència (en 10 anys, aquesta xifra es preveia que pogués 
arribar als 3 milions d’habitants sobretot per la millora de les comunicacions que aproparien població a l’aeroport). 
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Municipis de més de 5.000 habitants en l’àrea d’influència de l’aeroport 

Lledia – Alguaire 

 

Província 

  (Nom) 

1 de gener 2004 

          (N) 

1 de gener 2010 

         (N) 

Lleida Lleida             119.935           137.387 

Balaguer Lleida               14.540 16.766 

Tàrrega Lleida               13.999             17.189 

Mollerussa Lleida 11.087 14.733 

Borges Blanques Lleida 5.425 6.049 

Alcarràs Lleida 5.027 8.029 

Total població província Lleida 170.013 200.153 

Fraga Osca 13.035 14.539 

Binéfar Osca 8.786 9.407 

Monzón Osca 15.457 17.115 

Barbastro Osca 15.592 17.080 

Total població província Osca 52.870 58.141 

Total població àrea influència - 222.883 258.294 

Font: INE 

 

L’atracció dels diferents tràfics per part de l’aeroport es poden resumir en: 

 

• Tràfic de Passatgers, basat principalment en un tràfic Regular Regional, en base a 

segments domèstics en els que el tren d’alta velocitat no és competitiu, i d’un tràfic 

Regular de més llarg abast, amb destí a ciutats relativament properes de la Unió Europea, 

així com un tràfic No Regular quin emissor és l’àrea d’influència de l’Aeroport i el seu 

destí són enclavaments turístics (costes i platges). 

• Tràfic d’aviació general, corporativa i esportiva. 

 

i, en menor importància: 

 

• Tràfic de Mercaderies: Pel que fa al tràfic de mercaderies, el propi PDU, estima que el 

tràfic de mercaderies generat en l’aeroport serà un subproducte del transport de passatgers 

de component regular, ja que per les característiques físiques de l’aeroport preimposades, 
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aquest serà incapaç d’acollir aeronaus de càrrega que facin rendible econòmicament el 

transport purament de càrrega24. 

 

La Zona de Mercaderies, en la línia expressada en els anteriors punts, estarà composta en 

els primers anys de funcionament de l’aeroport per senzilles instal·lacions i amb una 

superfície de tractament ajustada als tràfics esperats, amb la possibilitat de poder establir 

posteriorment un Centre de Càrrega Aèria, amb edificis modulars de les companyies en 

primera línia, i un edifici Central en Segona línia, on s’ubicaran els serveis d’administració 

i duanes. 

 

Pel que fa a aquests tràfic de mercaderies, en una primera fase l’aeroport oferirà serveis de 

transport de mercaderies de tipus mitjà, com ara paqueteria, missatgeria, productes 

peribles i terciaris. 

 

La captació de la majoria d’aquest tràfic es basa en el desenvolupament dels enllaços 

mencionats en l’anterior paràgraf, és a dir la unió de ciutats on tant la carretera com el 

ferrocarril d’alta velocitat o convencional no siguin competitius respecte al mode aeri.  

 

Tal i com ja s’esmenta en el PDU, 

 

“…la incertesa sobre la impulsió d’aquests enllaços, que en gran mesura 

depenen de la política comercial dels explotadors i del recolzament dels 

governs regionals, unit a la competència que suposen l’existència propera dels 

aeroports de Reus i Saragossa aconsellen una inversió inicial prudent, lo que es 

tradueix en minimitzar el desenvolupament de les infraestructures 

aeroportuàries necessàries per al funcionament de l’Aeroport, procurant la seva 

modularitat per a permetre el seu creixement compassat al del tràfic.” 

Font: PDU de l’Aeròdrom de Lleida - Alguaire, Annex 06 – pàgina 4. 

 

 

                                                 
24 PDU de l’Aeròdrom de Lleida - Alguaire, Annex 04 – pàgina 4. 
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Les previsions de tràfic estimades pel PDU s’adjunten en la taula següent. Mitjançant la 

utilització de models socioeconòmics del tipus potencial recomanats per l’OACI25, el PDU 

calcula les previsions de tràfic per a dos escenaris. El contrast d’aquestes estimacions amb les 

primeres dades reals de tràfic de passatgers durant el primer any de funcionament de 

l’aeroport (61.769 passatgers any 2010, dels que 52.236 corresponen a aviació comercial, i 

4.533 corresponen a aviació general), manifesten una realitat per sota de les expectatives que 

s’adjuntaven en el PDU l’any 2006. Aquestes desviacions s’han confirmat també pel passat 

any 2011. Eren molt exagerades les xifres manejades pel PDU. Més endavant, en el subcapítol 

7.2, és fa una anàlisi de la situació real. 

 

Previsió tràfic aeroport 

 Passatgers Aeronaus Mercaderies Tm 

Optimista    

2008 252.900 7.590 1.560 

2010 284.875 8.550 1.757 

2015 377.899 11.341 2.331 

2020 457.041 13.716 2.819 

Pessimista    

2008 245.894 7.380 1.517 

2010 267.270 8.021 1.649 

2015 323.902 9.721 1.998 

2020 377.256 11.322 2.327 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades PDU de l’Aeròdrom de Lleida - Alguaire, Annex 04 
– Previsions de tràfic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Organización de Aviación Civil Internacional. 
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Nombre de passatgers comercials primer any funcionament aeroport Lleida – Alguaire 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat 

de Catalunya) febrer 2011 

 

El sostre per al tràfic aeri, o el que és el mateix, la màxima capacitat de la instal·lació 

aeroportuària a ple rendiment, segons el PDU, es resumeix en: 

 

• Moviments d’aeronaus en hora punta    90 op./hora 

• Moviments d’aeronaus en dia tipus    700 op./dia 

• Moviments d’aeronaus anuals     210.000 op./any 

• Moviments passatgers-any     25.000.000 pax./any 

• Moviments passatgers en dia tipus    80.000 pax./dia 

• Moviments passatgers en hora tipus    10.500 pax./dia 
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Destinacions operatives durant any 2010 (% pax. Per destinacions) 

Frankfurt-Hahn
32%

Milà-Bergamo
31%

Mallorca
37%

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat 

de Catalunya) febrer 2011 

 

Impacte econòmic de l’Aeroport de Lleida - Alguaire 

 

En relació amb l’impacte socioeconòmic del nou aeroport de Lleida – Alguaire, el PDU 

manifesta que aquest es considera positiu, i indica els beneficis següents: 

 

• Pel sector turístic el nou aeroport, per la seva situació propera a Lleida capital, podrà 

atendre el turisme generat tant en la comarca de Segrià com de tota la província de Lleida, 

formant part de la xarxa de comunicacions que permet una gran mobilitat per tota la 

Comunitat Catalana. La construcció d’aquest nou aeroport potenciarà, no solament el 

desenvolupament plantejat per a alguna d’aquestes zones, sinó que possibilitarà la obertura 

de nous mercats europeus que actualment no estan arribant a la zona. 
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• Per al sector industrial i de negocis, el nou aeroport garantirà, mitjançant els seus serveis 

aeris, que la de Lleida tingui una autèntica xarxa intermodal del transport. La ubicació 

proposada per a l’aeroport assegura la connexió viària i ferroviària amb els principals pols 

socioeconòmics (Madrid, Zaragoza, Barcelona). 

• Per al sector agrícola i pesquer, el nou aeroport pot ser la oportunitat per cercar nous 

horitzons a la producció de la regió. Avui ja és una realitat, que part de la producció 

hortofrutícola del Mediterrani s’està exportant als Estats Units i Canadà en avió. 

 

Es pot parlar, endemés, dels beneficis induïts del nou aeroport que són aquells que es generen 

en la regió com a conseqüència de l’efecte multiplicador sobre la economia regional dels 

impactes directes i indirectes. Aquests beneficis induïts tindran especial importància en el 

desenvolupament urbanístic i turístic, i en el desenvolupament econòmic de l’eix Zaragoza – 

Lleida - Barcelona.  

 

En data abril 2008, i segons dades del DPTOP tota l’activitat associada al trànsit de 

passatgers, s’estima generarà de forma directa i indirecta uns ingressos globals de mitjana de 

47,4 MEUR cada any, 60 nous llocs de treballs directes i 900 nous llocs de treball indirectes. 

Aquest impacte en l’economia local es produirà: 

 

• De manera directe: amb activitats relacionades amb les operacions de l’aeroport. D’acord 

amb les previsions de trànsit de passatgers l’any i tenint en compte una despesa de 60 

euros per visitant i 2 dies d’estada de mitjana, l’impacte anual directe serà de 23,7 MEUR. 

• De manera indirecte: amb els ingressos generats en la cadena de subministraments dels 

proveïdors de béns i serveis de l’aeroport  

• De manera induïda: amb els efectes produïts com a conseqüència de la despesa de sous 

dels empleats directes i indirectes a la zona de l’aeroport. 

 

Últimes actuacions per dinamitzar l’aeroport de Lleida - Alguaire 

 

L’aeroport de Lleida-Alguaire va començar a operar en data febrer 2010 amb dues rutes 

comercials de la companyia Vueling: París-Orly i Palma de Mallorca. El mateix dia en que si 

inauguren aquests vols comercials acaba el concurs per a la gestió del aeroport sense cap 



 

59 
 

oferta sobre la taula. Posteriorment, el mes d’abril, es van afegir dues noves destinacions de 

l’aerolínia Ryanair, Frankfurt-Hahn i Bergamo-Orio al Serio. 

 

Durant els mesos d’estiu de l’any 2010, la companyia Air Nostrum es va afegir a l’aeroport de 

Lleida-Alguaire amb vols a Eivissa i Menorca. 

 

En data 30 de octubre de 2010 la companyia Vueling va posar en funcionament el vol 

setmanal Lleida-Barcelona. L’objectiu, era facilitar les connexions amb altres destinacions 

nacionals i internacionals que oferia la companyia des de l’aeroport de Barcelona - El Prat. 

L’ocupació mitjana d’aquest vol ha estat al voltant del 5% per aquest motiu aquesta connexió 

es cancel·la en data 1 de març de 2011. 

 

En data gener 2011 hi havia sis destinacions funcionant amb un total de 22 vols setmanals 

entre divendres i diumenge de cada setmana. De moment, els vols haurien de fer-se dins 

l’espai Schengen, que inclou la majoria de països de la UE i alguns més, ja que no necessiten 

controls fronterers. La legislació espanyola només permet als aeroports catalogats d’interès 

general tenir connexions fora de l’espai Schengen. 

 

La companyia Pyrenair, després de operar des del 23 de gener noves rutes des de Madrid i 

Vigo, juntament amb Vueling i Ryanair, deixa d’operar a l’aeroport durant el primer semestre 

de 2011.  

 

Actualment només Air Nostrum opera amb els vols estivals a Menorca i Eivissa. A dia d’avui, 

s’especula amb la ratificació immediata per part del Consell de Ministres de la modificació de 

la normativa que actualment impedeix una aduana que permeti a l’aeroport enllaçar amb 

països fora de l’espai Shengen i, en els darrers mesos Aeropots de Catalunya confirma la 

presència de la companyia britànica Tomas Cook, que treballa per al tour operator Neilson, 

que podria aportar 16.000 esquiadors al Pirineu. D’altre banda, sembla que tres tour operators 

russos més (Vremia Tours, Ascent Travel i Ancodes) també han mostrat interès. Tanmateix, a 

dia d’avui, es tracta de notícies en mitjans de comunicació encara per confirmar 

definitivament. 
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En data 4 de febrer de 2011, El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ha 

anunciat la creació d’una Taula Estratègica per a l’impuls de l’aeroport de Lleida – Alguaire. 

La Taula programa d’un seguit d’actuacions que ajudin a dinamitzar l’aeroport: 

 

• L’entrada de noves companyies comercials que operin des de l’aeroport més enllà de les 

ubicades ja a Catalunya. 

• L’aliança amb diferents sectors per tal de fomentar l’aeroport d’Alguaire per a la càrrega 

aèria, manteniment d’avions, logística i altres alternatives de negoci que puguin aparèixer 

a l’entorn del mateix aeroport. 

• Potenciar projectes de formació. 

• Fomentar l’aviació general (aviació privada, de negocis i turística, esportiva, treballs aeris, 

inspecció i emergències). 

• Concessió de l’aeroport a un gestor aeroportuari. 

• Donar una solució a les necessitats dels nous operadors turístics previstos pel proper 

hivern. 

 

2.5. El sòl d’activitat econòmica en el subsistema urbà de Lleida 

 

Elaboració d'una base de dades sobre el sòl d’activitat econòmica classificat en l’actual 

subsistema de Lleida pendent d’execució o en fase de tramitació (només a Lleida cpital) 

 

L'estudi que es presenta en aquestes pàgines són els resultats dels treballs orientats a analitzar 

les possibilitats del futur creixement econòmic de Lleida mitjançant la recollida, 

sistematització i anàlisi de la informació disponible sobre el potencial de sòl destinat a 

activitats econòmiques al subsistema de Lleida. 

 

2.5.1. Metodologia seguida 

 

Les pàgines següents presenten la metodologia utilitzada, explica com hem construït la base 

de dades i exposa els criteris emprats per recollir la informació i per al seu tractament 

posterior. 
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Amb aquest objectiu hem dissenyat una detallada base de dades, en la qual s'han sistematitzat 

els nombrosos camps que a continuació s’exposen: 

 

� Nom polígon/sector 

� Descripció 

� Règim Jurídic sòl 

� Municipi 

� Codi 

� Comarca 

� Superfície Total 

� Superfície Sòl privat 

� Clau 

� Descripció clau 

� Superfície neta comercial 

� Superfície neta terciària 

� Superfície neta logística 

� Superfície neta industrial 

� Superfície altres usos 

� Total 

 

� Edificabilitat 

� Sostre comercial 

� Sostre terciari 

� Sostre logístic 

� Sostre industrial 

� Sostre altres usos 

� Sostre preexistent 

� Sostre Total 

 

 

 

 

� Equipaments 

� Espais Lliures / Zones Verdes 

� Reserva Domini Públic / Vialitat / 

Aparcaments 

� Sistema Hídric 

� Serveis Tècnics i altres 

� Total Cessions 

 

� Sistema actuació urbanística 

� Grau de consolidació 

� Agenda 

� Data Aprovació Planejament 

General 

� Data Aprovació Modificació 

Planejament General 

� Data Aprovació Planejament 

Derivat 

� Registre Planejament Urbanístic 

Catalunya 

� Font 



 
 

Aquests paràmetres són els que integren tota la informació detallada de la base de 

dades. 

 

Un dels punts de partida d'aquesta anàlisi ha estat el disseny d'una base de dades sobre 

el sòl d’activitat econòmica programat al subsistema de Lleida. L'objectiu de construir 

aquesta base de dades era conèixer amb més detall l’oferta de sòl industrial existent avui 

dia i les possibilitats de creixement futur de Lleida i dels termes municipals que integren 

el seu subsistema per la influència que poden representar sobre l’evolució futura. 

 

Seguint les consideracions efectuades, cal indicar en primer lloc que la selecció dels 

sectors i/o polígons que configuren la base per a l'estudi s'ha realitzat sota un criteri 

d'inclusió, és a dir, que hem inclòs tots aquells sectors o polígons d’activitat econòmica 

que acomplien determinades condicions. 

 

Els criteris que hem tingut en compte al llarg del procés i sobre els quals se sustenta el 

resultat final de la base de dades són els següents: 

 

1. Marc temporal: Tota la informació que conté la base de dades es fonamenta sobre la 

base dels instruments de planejament urbanístic vigent dels trenta-un municipis que 

formen l’univers de l’estudi. 

 

En un altre ordre de coses, però cal aclarir que aquesta base de dades es nodreix 

mitjançant la informació recollida als expedients urbanístics consultats a través dels 

registres i fonts oficials, com el Registre de planejament urbanístic de Catalunya, els 

registres urbanístics dels sites oficials dels Ajuntaments, el Mapa urbanístic de 

Catalunya i per últim, els informes de la ponència tècnica de la Comissió 

d’Urbanisme de Lleida. 

 

En aquest sentit, han estat objecte d’estudi els instruments de planejament general, 

de planejament derivat i llurs modificacions del conjunt de municipis que formen el 

subsistema de Lleida. 
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2. Marc geogràfic: La base de dades és una compilació d’informació exclusivament de 

naturalesa urbanística i només dels trenta-un municipis que formen el subsistema de 

Lleida. 

 

3. Rellevància: Hem identificat i inclòs a la base de dades tots els sectors i polígons 

considerats rellevants en termes del seu impacte potencial sobre el creixement 

industrial del subsistema de Lleida (nous polígons industrials, etc.). La incorporació 

del criteri de rellevància té com a objectiu discriminar aquells polígons en sòl urbà 

consolidat i no consolidat que no conformen nous creixements industrials i que es 

configuren com a petites actuacions en sòls urbans (PMU’s i PAU’s). 

 

4. Ús industrial: El criteri d’inclusió és que l’ús previst predominant sigui industrial o 

d’activitat econòmica (terciari, logístic, etc). En aquest sentit, l'aplicació del criteri 

és bastant estricta. Així, polígons en sòl urbà destinats a ús residencial que comptin 

amb usos industrials amb caràcter residual (poca rellevància) no han estat inclosos 

en cap cas. 

 

5. Exclusivitat/solapament: La present base de dades inclou alguns expedients de 

planejament urbanístic de naturalesa supramunicipal. En aquests casos, per evitar 

solapament i duplicitats, hem optat per computar la superfície del sector només al 

municipi que aglutina més percentatge de sostre. 

 

6. Grau de consolidació: També hem tingut en compte el grau de consolidació actual 

de l’edificabilitat màxima programada segons la normativa urbanística vigent, a fi 

de poder recollir la màxima informació quant a rellevància del sector o polígon 

respecte el conjunt de sostre d’activitat econòmica existent. En aquest sentit, les 

fonts consultades per introduir aquest registre han estat el Mapa urbanístic de 

Catalunya, l’aplicació Google Earth i la plataforma de la Seu electrònica de la 

Direcció General del Cadastre. 

 

Així, el camp relatiu al sostre edificat (o preexistències compatibles) s’ha obtingut a 

partir dels m2 construïts d’ús industrial o compatible declarats a la Direcció General 

del Cadastre. Cal assenyalar que en aquells casos que ens ha resultat força complicat 
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conèixer l’estat de consolidació, hem estimat un % aproximat a partir del visionat 

del sector o polígon a l’aplicació Google Earth i al Mapa urbanístic de Catalunya. 

 

Atès aquest altre criteri d’inclusió, no hem considerat rellevants, i per tant no estan 

inclosos a la base de dades, els sectors i/o polígons (ja siguin en sòl urbà com en sòl 

urbanitzable) que ja han esgotat el sostre màxim permès d’acord amb les normes 

urbanístiques reguladores en vigor. 

 

Des del punt de vista de la precisió de les dades, cal fer algunes consideracions 

complementàries: 

 

7. Exactitud i consistència: La present base de dades presenta els paràmetres 

urbanístics previstos als corresponents instruments de planejament urbanístic 

aprovats. Qualsevol error que pugui presentar la descripció dels registres mostrats té 

origen en la seva font. 

 

8. Discrepàncies: Davant les possibles discrepàncies detectades durant la fase de 

recollida de la informació, hem optat per seguir un criteri conservador; això és, 

davant d’una incongruència entre els diferents paràmetres urbanístics previstos a un 

expedient, hem adoptat un criteri de prudència agafant la menor superfície entre els 

resultats raonables. Per exemple, si resultat de l’aplicació de l’índex edificabilitat 

bruta (IEB) per la superfície total, el sostre resultant era menor que aplicant l’índex 

edificabilitat neta (IEN) per la superfície de zona, el criteri emprat és sempre el de 

menor sostre. 

 

9. Mancances: La informació disponible també presenta sovint algunes mancances 

sobre variables força significatives –com ara la distribució de la superfície entre 

zones i sistemes, l’índex d’edificabilitat brut o net, el pla d’etapes, etc.–, que poden 

incidir sensiblement en les conclusions finals. 

 

No obstant això, malgrat les limitacions que ens hem trobat en l'aproximació 

efectuada, en aquests casos hem abordat l’anàlisi a partir de la regulació prevista a 

l’instrument de planejament urbanístic general amb caràcter supletori o de la 

informació expressada al Mapa urbanístic de Catalunya, cosa que ens ha permès en 
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determinats casos identificar finalment els elements més significatius. Tanmateix, 

existeixen camps on la informació no està disponible que hem identificat amb les 

sigles ND (no disponible). 

 

En el seu conjunt, amb l'aplicació dels esmentats criteris, la base de dades, una vegada 

completada, ha assolit finalment un total de 84 registres distribuïts entre un total de 25 

municipis, tots ells identificats i documentats. 

 

D’altra banda, els municipis que no s’han introduït a la base de dades, tot i inscriure’s 

en el subsistema de Lleida, són: Albesa, Alfarràs, Aspa, Ivars de Noguera, Gimenells i 

Pla de la Font i Montoliu de Lleida. La raó que sustenta la seva exclusió 

fonamentalment seria que, d’una banda, no incorporen sectors i/o polígons per a 

activitats econòmiques pendents de consolidació o, bé, que aquests a més de situar-se 

sòl urbà també es troben 100% edificats. 

 

Polígons i sectors d’activitat econòmica pendents de desenvolupar i/o consolidar 
[Subsistema urbà Lleida per municipis a 31/12/2011] 

Municipi 

Nombre 

(N) 

Sup. 

total bruta 

(M2) 

Sostre 

total 

(M2) 

Sostre total pendent de 
desenvolupar i/o consolidar 

(M2) 

Alamús, els 3 509.053,01 254.526,51 250.674,51 

Albatàrrec  1 242.732,00 121.366,00 120.166,00 

Alcanó 2 12.214,90 9.800,00 9.800,00 

Alcarràs  6 900.850,80 469.510,89 429.819,88 

Alcoletge 1 25.800,34 19.350,26 19.350,26 

Alfés 2 139.159,00 76.537,45 76.537,45 

Alguaire 7 2.630.471,00 1.588.101,20 1.552.021,66 

Almacelles 6 1.449.105,90 869.370,56 853.390,56 

Almenar 1 213.320,74 71.749,94 57.446,94 

Alpicat 1 156.453,00 93.871,80 78.356,80 

Artesa de Lleida  1 174.585,50 86.957,84 79.758,19 

Benavent del Segrià 2 347.014,60 201.049,53 201.049,53 

Corbins 5 681.221,02 342.066,56 340.652,56 

Lleida 14 10.316.543,09 3.915.829,72 3.729.879,72 

Portella, la 4 105.591,00 63.354,60 63.354,60 

Puigverd de Lleida 1 86.300,00 60.410,00 60.410,00 

Rosselló 4 538.815,00 321.470,40 321.470,40 

Soses 1 316.628,50 221.639,95 183.229,95 

Sudanell 2 83.981,00 41.990,50 41.990,50 

Sunyer 1 8.360,80 4.774,00 2.889,00 

Torrefarrera 2 536.819,00 345.140,06 324.427,19 

Torres de Segre 14 1.270.712,09 794.549,37 781.574,38 

Torre-serona 1 92.610,00 42.700,47 31.337,47 

Vilanova de la Barca 1 316.920,00 190.152,01 173.996,01 

Vilanova de Segrià 3 196.457,00 132.701,60 132.701,60 

Total general 86 21.351.719,29 10.338.971,20 9.916.285,15 

     

Lleida (Sector Torreblanca - Quatre Pilans) 1 7.032.800,00 2.676.290,00 2.676.290,00 

     

Total general sense Torreblanca - Quatre Pilans 85 14.318.919,29 7.662.681,20 7.239.995,15 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 
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Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 

 
 

Si ens fixem ara en el detall dels usos urbanístics previstos en aquest sostre d’activitat 

econòmica, es manifesta clarament la preponderància del sostre d’ús industrial en tots 

els municipis del subsistema urbà Lleida amb l’única excepció del municipi de Lleida 
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(únicament municipis com Torres de Segre, Torrefarrera i Rosselló incorporen usos 

alternatius com el sostre comercial, el sostre terciari i sostre d’altres activitats). 
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En aquest sentit, Lleida s’erigeix com l’únic municipi que aflora una diversitat d’usos 

urbanístics diversos (comercial, terciari, logístic, industrial i altres). Aquest ventall 

d’usos no es veu alterat pel sector Torreblanca-Quatre Pilans. En aquest sentit, afegir el 

sector Torreblanca-Quatre Pilans en el còmput global té incidència en la magnitud de 

sostre potencial en termes quantitatius però altera poc el pes relatiu de cadascun dels 

usos previstos. 

 

Analitzar el règim jurídic del sòl de cadascun dels polígons i sectors objecte de treball 

ens pot donar una primera pinzellada de la previsió de desenvolupament en el temps 

sota criteris de temporalitat del sostre d’activitat econòmica potencial en el subsistema 

urbà Lleida. En aquest sentit (i estandaritzant nomenclatura dispersa entre els diferents 

municipis) un 66% del sostre pendent de desenvolupar i/o consolidar respon a sectors 

urbanitzables (delimitats i no delimitats) i tan sols un 6% del sostre pendent de 

desenvolupar té el caràcter de sòl urbà (consolidat i no consolidat). 

 

Pel que fa a àmbits encara avui amb una classificació de sòl no urbanitzable, 

representen un 28% del sostre total pendent de desenvolupar en el subsistema Lleida. 

Aquests sòls es configuren com a àmbits que han estat en el seu moment o són a dia 

d’avui apostes estratègiques futures encara en fase de tramitació administrativa (és el 

cas de Torreblanca-Quatre Pilans i el Parc Territorial Alcalde Pons - Les Basses). 

 

Polígons i sectors d’activitat econòmica pendents de desenvolupar i/o consolidar 
[Subsistema urbà Lleida per règim jurídic del sòl a 31/12/2011] 

Règim Jurídic sòl 

Nombre 

(N) 

Sup. 

total bruta 

(M2) 

Sostre 

total 

(M2) 

Sostre 

total pendent de 

desenvolupar i/o 

consolidar 

(M2) 

SAU 11 1.562.790,50 897.660,77 846.227,11 

SAUD 5 986.349,52 563.706,51 523.882,51 

SNU 3 7.303.900,02 2.695.140,00 2.695.140,00 

SUC 1 5.048,90 4.030,00 4.030,00 

SUD 41 6.568.185,29 3.803.103,62 3.701.555,29 

SUNC 12 818.080,17 634.587,34 572.294,26 

SUND 3 1.341.077,00 793.969,20 793.969,20 

U 1 149.123,00 65.687,00 41.969,00 

UBLE 9 2.617.164,89 881.086,77 737.217,77 

Total general 86 21.351.719,29 10.338.971,20 9.916.285,15 

     

Lleida (Sector Torreblanca - Quatre Pilans) 1 7.032.800,00 2.676.290,00 2.676.290,00 

     

Total general sense Torreblanca - Quatre Pilans 85 14.318.919,29 7.662.681,20 7.239.995,15 

SAU = Sòl Apte per urbanitzar / SAUD = Sòl Apte per Urbanitzar Delimitat / SNU = Sòl No Urbanitzable / SUC = Sòl Urbà Consolidat / SUD = Sòl 
Urbanitzable Delimitat / SUNC = Sòl Urbà No Consolidat / SUND = Sòl Urbanitzable No Delimitat / U = Urbà / UBLE = Sòl Urbanitzable. 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 
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Pel que fa a Lleida, mitjançant el PGOUM aprovat definitivament l’any 2003 i altres 

plans urbanístics generals, conté 11 sectors i polígons destinats a activitat econòmica 

com a ús principal o complementari (l’ARE Lleida per exemple) i 2 àmbits més 

actualment classificats com a sòl no urbanitzable però amb voluntat de destinar-los a 

activitat econòmica (Torreblanca-Quatre Pilans i el Parc Territorial Alcalde Pons - Les 

Basses)26.  

 

D’aquests 13 àmbits, 5 tenen a dia d’avui figura de planejament derivat aprovada 

definitivament i representen un 49% del total de sostre potencial segons planejament 

vigent en el municipi. És a dir, un 51% del sostre d’activitat econòmica potencial 

previst en el PGOUM o en el PDU de l’ARE Lleida encara resta pendent de tramitació 

urbanística (si tinguéssim en compte els àmbits avui encara en sòl no urbanitzable, 

aquest percentatge s’ampliaria al 85%, equivalent a 3.328.455,26 m2). 

 

                                                 
26 Si, a més a més, tinguéssim en compte la proposta que, en el seu dia va fer la Diputació de Lleida relativa 
al polígon Les Canals II, el nombre total sumaria 14. 
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2.5.2. Quadre sòl activitat 

 

En la taula de la pàgina següent s’adjunta un resum sintètic dels sectors i polígons 

objecte de treball per al conjunt del subsistema Lleida. 



Polígons i sectors d’activitat econòmica pendents d e desenvolupar i/o consolidar al subsitema de Lleid a [expedients urbanístics objecte de treball a 31/1 2/2011] 

Nom polígon/sector Descripció Règim Jurídic sòl Municipi 

Sup. Total 

(M2) 

Sup. Sòl privat 

(M2) Descripció clau IEB 

Sostre 

Comercial 

(M2) 

Sostre 

Terciari 

(M2) 

Sostre 

Logístic 

(M2) 

Sostre 

Industrial 

(M2) 

Sostre 

Altres 

(M2) 

Sostre 

Total 

(M2) 

Grau 

De 

Consolidació 

(%) 

Sostre 

Total Potencial 

Pendent de 

Consolidar 

(M2) 

SUD 6 Pla parcial industrial del SUD 06 SUD Alamús, els 146.295,33 75.414,33 ND 0,50 - - - 73.147,67 - 73.147,67 0,00% 73.147,67 

SUD 5 Sector industrial delimitat al POUM ("La Serreta") SUD Alamús, els 328.824,42 ND ND 0,50 - - - 164.412,21 - 164.412,21 0,00% 164.412,21 

SUD 7 Sector industrial delimitat al POUM SUD Alamús, els 33.933,26 ND ND 0,50 - - - 16.966,63 - 16.966,63 22,70% 13.114,63 

SAU 6 Pla parcial del sector industrial SAU 6, Pla Dolé SAU Albatàrrec  242.732,00 110.942,00 Indústria: Tipologia aïllada 0,50 - - - 121.366,00 - 121.366,00 0,99% 120.166,00 

PAU - 1 Cooperativa del Camp SUC Alcanó 5.048,90 3.849,70 ND 0,80 - - - 2.373,00 1.657,00 4.030,00 0,00% 4.030,00 

PAU - 2 Sector septentrional del camí dels Plans de Torres SUNC Alcanó 7.166,00 5.490,00 ND 0,80 - - - 1.123,00 4.647,00 5.770,00 0,00% 5.770,00 

SUDI 4 Pla parcial urbanístic del sector industrial Erm de Viganya SUD Alcarràs  34.481,13 24.258,61 Zona indust. 2, amb subzon.: 2 (aïllada) i 2a (entre mitgeres) 0,70 - - - 24.136,79 - 24.136,79 50,00% 12.068,40 

SUDI 1 Pla parcial urbanístic del SUDI-1 "Partida Torrent" SUD Alcarràs  66.546,42 32.718,33 Ús predominant: Industrial 0,50 - - - 33.273,21 - 33.273,21 33,33% 22.182,14 

SUDI 2 Sector urbanitzable delimitat industrial 2 (delimitat al POUM) SUD Alcarràs  107.669,00 ND ND 0,50 - - - 53.834,50 - 53.834,50 10,48% 48.194,50 

SUDI 3 Sector urbanitzable delimitat industrial 3 (delimitat al POUM) SUD Alcarràs  404.754,00 ND ND 0,50 - - - 202.377,00 - 202.377,00 0,00% 202.377,00 

SUDI 5 Sector urbanitzable delimitat industrial 5 (delimitat al POUM) SUD Alcarràs  93.948,00 ND ND 0,50 - - - 46.974,00 - 46.974,00 0,00% 46.974,00 

Sector industrial Lo Tossalet Roig Pla Parcial del sector industrial Lo Tossalet Roig SUNC Alcarràs  193.452,25 129.619,44 ND 0,56 - - - 108.915,39 - 108.915,39 10,00% 98.023,85 

SAU I5 MMP NN.SS. i avanç del PP industrial al polígon industrial "Alcoletge Nord" UBLE Alcoletge 25.800,34 16.741,90 Zona industrial en SAU 0,75 - - - 19.350,26 - 19.350,26 0,00% 19.350,26 

SAU - 1 - SAU Alfés 79.811,00 ND Industrial 0,55 - - - 43.896,05 - 43.896,05 0,00% 43.896,05 

SAU - 2 - SAU Alfés 59.348,00 ND Industrial 0,55 - - - 32.641,40 - 32.641,40 0,00% 32.641,40 

SUBnd - Lo Braç Major - B Lo Braç Major - B  SUND Alguaire 62.062,00 ND Industrial 0,60 - - - 37.237,20 - 37.237,20 0,00% 37.237,20 

SUBnd - Plans de Dalt Plans de Dalt SUND Alguaire 1.172.245,00 ND Industrial 0,60 - - - 703.347,00 - 703.347,00 0,00% 703.347,00 

SUBnd - Llevant antiga N-230-B Llevant antiga N-230-B SUND Alguaire 106.770,00 ND Mixt (Industrial / Residencial) 0,50 - - - 21.354,00 32.031,00 53.385,00 0,00% 53.385,00 

SUBd - 08 SUBd - 08 "Pla parcial urbanístic sector d'activitats Tabac" ("Torre de Tabac") SUD Alguaire 1.016.397,00 660.658,05 Zona d'activitats industrials, terciàries i logístiques 0,60 - - - 609.838,20 - 609.838,20 0,00% 609.838,20 

SUBd - 09 SUBd - 09 "Pla parcial urbanístic sector d'activitats Lo braç major" SUD Alguaire 83.367,00 54.188,55 Zona d'activitats industrials, terciàries i logístiques 0,60 - - - 50.020,20 - 50.020,20 9,85% 45.094,20 

PA-TI-32 PA-TI-32 Polígon d'Actuació Partida de Tabac SUNC Alguaire 102.479,00 79.405,00 Zona d'Indústria aïllada tipus 2 0,80 - - - 81.983,00 - 81.983,00 38,00% 50.829,46 

PMU-11 PMU-11 Pla de Millora Industrial Tabac SUNC Alguaire 87.151,00 41.832,48 Zona d'Indústria aïllada/entre mitgeres 0,60 - - - 52.290,60 - 52.290,60 0,00% 52.290,60 

SUBd-11 SUBd-11 SUD Almacelles 50.342,09 ND Indústria (categories 1ª, 2ª i 3ª) 0,60 - - - 30.205,25 - 30.205,25 0,00% 30.205,25 

SUBd-12 SUBd-12 SUD Almacelles 326.474,54 ND Indústria (categories 1ª, 2ª i 3ª) 0,60 - - - 195.884,72 - 195.884,72 0,00% 195.884,72 

SUBd-13 SUBd-13 SUD Almacelles 336.586,12 ND Indústria (categories 1ª, 2ª i 3ª) 0,60 - - - 201.951,67 - 201.951,67 0,00% 201.951,67 

SUBd-14 SUBd-14 SUD Almacelles 537.703,15 ND Indústria (categories 1ª, 2ª i 3ª) 0,60 - - - 322.528,91 - 322.528,91 0,00% 322.528,91 

SUBd-15 SUBd-15 SUD Almacelles 151.500,00 ND Indústria (categories 1ª, 2ª i 3ª) 0,60 - - - 90.900,00 - 90.900,00 12,54% 79.501,00 

SUBd-16 SUBd-16 SUD Almacelles 46.500,00 ND Indústria (categories 1ª, 2ª i 3ª) 0,60 - - - 27.900,00 - 27.900,00 16,42% 23.319,00 

PP - 5 Pla Parcial Industrial número 5 d'Almenar SUD Almenar 213.320,74 123.131,47 ND 0,34 - - - 71.749,94 - 71.749,94 19,93% 57.446,94 

PP - 2 Pla Parcial del sector apte per urbanitzar número 2 (Plà del Monsó) SAU Alpicat 156.453,00 105.842,82 Indústria, comercial i usos terciaris 0,60 - - - 93.871,80 - 93.871,80 16,53% 78.356,80 

SAU I1 Pla parcial urbanístic en l'àmbit del sector SAU I1 SAU Artesa de Lleida  174.585,50 98.388,71 ND 0,50 - - - 86.957,84 - 86.957,84 8,28% 79.758,19 

PMU-1 (antic PE-1) PMU-1 (antic Pla especial número 1, PE-1 [industrial]) SUNC Benavent del Segrià 59.216,60 29.085,33 Indústria 0,50 - - - 28.370,73 - 28.370,73 0,00% 28.370,73 

SAU-10 Sector apte per urbanitzar número 10, SAU - 10 SAU Benavent del Segrià 287.798,00 ND Indústria 0,60 - - - 172.678,80 - 172.678,80 0,00% 172.678,80 

UA 2 Unitat d'Actuació Nª 2 en Sòl Urbà delimitada a la memòria de les NSP 1996 i del T.R. NSP 2005 SUNC Corbins 11.500,00 ND Zona industrial 0,80 - - - ND - ND ND ND 

SAU 1 SAU 1 Industrial delimitat a les NSP 1996 i al TR NSP 2005 SAUD Corbins 31.700,00 ND Zona industrial 0,60 - - - 19.020,00 - 19.020,00 0,86% 18.856,00 

SAU 5 Pla parcial industrial al Camí de Gibillí SAUD Corbins 78.933,00 55.065,00 ND 0,55 - - - 43.502,55 - 43.502,55 2,87% 42.252,55 

SAU 6 Modificació puntual de les NSP a l'àmbit del sector "Pla de Jibillí" ("Pla del Coll del Rei") SAUD Corbins 498.997,27 424.147,68 ND 0,50 - - - 249.498,64 - 249.498,64 0,00% 249.498,64 

SAU 7 Modificació puntual de les NSP a l'àmbit del sector "Pla de Jibillí" SAUD Corbins 60.090,75 51.077,14 ND 0,50 - - - 30.045,38 - 30.045,38 0,00% 30.045,38 

SUR11 Ctra. Tarragona 1 UBLE Lleida 273.485,97 160.443,76 Activitats Logístiques 0,40 3.771,23 5.551,91 68.779,74 31.275,71 0,00 109.378,59 31,25% 75.196,59 

SUR 27 Ctra. Barcelona 1 UBLE Lleida 198.697,00 0,00 ND 0,40 0,00 0,00 0,00 79.478,80 0,00 79.478,80 10,50% 71.136,80 

SUR28 Torre Ribera 1 UBLE Lleida 421.467,00 286.352,00 Activitats Logístiques 0,40 0,00 0,00 131.187,98 0,00 9.009,60 140.197,58 57,84% 59.101,58 

SUR34 Minipolígon Les Canals U Lleida 149.123,00 65.687,00 Planejament aprovat 0,44 0,00 0,00 0,00 65.687,00 0,00 65.687,00 36,11% 41.969,00 

SUR35 Ctra. Barcelona 2 UBLE Lleida 362.893,00 213.217,34 Urbanització Industrial 0,40 0,00 0,00 0,00 144.575,68 0,00 144.575,68 0,00% 144.575,68 

SUR17 Rufea Segre UBLE Lleida 434.789,62 189.991,14 Activitats Logístiques 0,40 0,00 0,00 173.915,85 0,00 0,00 173.915,85 11,64% 153.666,85 

SUR41 Ctra. Tarragona 2 UBLE Lleida 151.747,56 101.670,87 Urbanització Industrial 0,40 0,00 0,00 60.699,02 0,00 0,00 60.699,02 0,00% 60.699,02 

SUR36 Sistemes Mangraners UBLE Lleida 134.317,40 0,00 Infrastructures ND ND ND ND ND ND ND 0,00% 0,00 

Sector Torreblanca - Quatre Pilans1 Sector Torreblanca - Quatre Pilans SNU Lleida 7.032.800,00 3.198.643,00 Sector d'Activitats Econòmiques (SAE) + Àrea Logística (AL) 0,38 0,00 207.208,00 617.969,00 1.208.598,00 642.515,00 2.676.290,00 0,00% 2.676.290,00 

Polígon Industrial Les Canals II Proposta Diputació Lleida SNU Lleida ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00% 0,00 

PE-4 industrial Pla Especial número 4 ("Cros") SUNC Lleida 135.511,54 79.235,11 Industrial urbana 1,05 0,00 0,00 0,00 142.623,20 0,00 142.623,20 0,00% 142.623,20 

SUR43 Parc Territorial Alcalde Pons - Les Basses SNU Lleida 271.100,02 41.069,98 ND 0,07 12.000,00 6.850,00 0,00 0,00 0,00 18.850,00 0,00% 18.850,00 

SUR 8/9/23 ARE de l'àmbit de Ponent (Terres de Lleida) UBLE Lleida 613.967,00 176.628,00 ND 0,85 126.737,00 26.754,00 0,00 0,00 0,00 153.491,00 0,00% 153.491,00 

PMU Estació Pla Millora Urbana de l'Estació SUNC Lleida 136.643,98 23.472,50 Zona d'activitat terciària 1,10 24.000,00 68.758,00 0,00 0,00 57.885,00 150.643,00 12,19% 132.280,00 

SAU 4 Pla parcial urbanístic del sector industrial SAU-4 "Industrial accés sud" SUD Portella, la 30.014,00 21.270,00 Zona d'indústria aïllada 0,60 - - - 18.008,40 - 18.008,40 0,00% 18.008,40 

SAU 5 SAU 5. "Industrial accés Nord" SUD Portella, la 14.474,00 ND Zona d'indústria aïllada 0,60 - - - 8.684,40 - 8.684,40 0,00% 8.684,40 

SAU 6 SAU 6. "Residencial accés Nord" SUD Portella, la 10.023,00 ND Zona d'indústria aïllada 0,60 - - - 6.013,80 - 6.013,80 0,00% 6.013,80 

SAU 7 SAU 7. "Camí del cementiri" SUD Portella, la 51.080,00 ND Zona d'indústria aïllada 0,60 - - - 30.648,00 - 30.648,00 0,00% 30.648,00 

SAU – 2 Sector de Pla Parcial Industrial número 2 SAU Puigverd de Lleida 86.300,00 46.440,00 Creixement industrial 0,70 - - - 60.410,00 - 60.410,00 0,00% 60.410,00 

1 El Ple de l'Ajuntament de Lleida, en sessió de data 22.12.2010, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la Modificació Puntual del PGOU del sector Torreblanca - Quatre Pilans amb una superfície total de 2.456.453 m2 i un sostre total 
igual a 1.473.871,80 m2. 

 
Continua pàgina següent 



Polígons i sectors d’activitat econòmica pendents de desenvolupar i/o consolidar al subsitema de Lleida [expedients urbanístics objecte de treball a 31/12/2011] 

Nom polígon/sector Descripció Règim Jurídic sòl Municipi 

Sup. Total 

(M2) 

Sup. Sòl privat 

(M2) Descripció clau IEB 

Sostre 

Comercial 

(M2) 

Sostre 

Terciari 

(M2) 

Sostre 

Logístic 

(M2) 

Sostre 

Industrial 

(M2) 

Sostre 

Altres 

(M2) 

Sostre 

Total 

(M2) 

Grau 

De 

Consolidació 

(%) 

Sostre 

Total Potencial 

Pendent de 

Consolidar 

(M2) 

SUD-3 Terciari SUD Rosselló 83.736,00 ND Terciari 0,60 - 50.241,60 - - - 50.241,60 0,00% 50.241,60 

SUD-4 Pla parcial urbanístic del sector SUD-4 Miralbó, per a usos industrials SUD Rosselló 283.866,00 168.501,00 Zona de magatzems, subzona d’edificació aïllada tipus 1 0,59 - - 168.501,00 - - 168.501,00 0,00% 168.501,00 

SUD-5 Industrial SUD Rosselló 133.533,00 ND Industrial 0,60 - - - 80.119,80 - 80.119,80 0,00% 80.119,80 

SUD-6 Industrial SUD Rosselló 37.680,00 ND Industrial 0,60 - - - 22.608,00 - 22.608,00 0,00% 22.608,00 

SAU Partida les Planes Pla parcial del polígon industrial Les Planes de Soses i d'Alcarràs SAUD Soses 316.628,50 215.550,60 ND 0,70 - - - 221.639,95 - 221.639,95 17,33% 183.229,95 

SUBd-01 LUQSA SUBd-01 "Sector Tossal de Montclús" SUD Sudanell 41.755,00 31.316,25 ND 0,50 - - - 20.877,50 - 20.877,50 0,00% 20.877,50 

SUBd-04  SUBd-04 "Sector Els Plans de Dalt" SUD Sudanell 42.226,00 25.335,60 ND 0,50 - - - 21.113,00 - 21.113,00 0,00% 21.113,00 

PAU - 7 Pista de Torres - Cooperativa del Camp SUNC Sunyer 8.360,80 6.403,60 ND 0,57 - - - 4.390,00 384,00 4.774,00 39,48% 2.889,00 

SAU-3b Pla Parcial urbanístic ampliació polígon La Raconada SUD Torrefarrera 17.066,00 7.725,00 ND 0,45 - - - 7.679,70 - 7.679,70 50,00% 3.839,85 

SAU 15 Pla parcial urbanístic del sector SAU 15, Les Comes i Raconada SUD Torrefarrera 519.753,00 300.700,00 ND 0,65 38.614,05 - - 298.846,31 - 337.460,36 5,00% 320.587,34 

PMU-3 PMU-3 "El Vall del Miret" SUNC Torres de Segre 11.902,00 11.326,00 Zona industrial 0,96 - - - 11.425,92 - 11.425,92 0,00% 11.425,92 

PAU-10 PAU-10 SUNC Torres de Segre 8.780,00 7.208,00 Zona industrial 0,99 - - - 8.649,60 - 8.649,60 0,00% 8.649,60 

PAU-15 Antic PPU a l'àmbit de Vilanova de Remolins a la cruïlla de la carretera N-II i l'accès al municipi SUNC Torres de Segre 55.917,00 32.165,00 Zona industrial 0,70 - - - 39.141,90 - 39.141,90 0,00% 39.141,90 

SUD-5 Tinguda I SUD Torres de Segre 41.647,00 25.382,00 ND 0,61 - - - 9.424,00 16.026,00 25.450,00 0,00% 25.450,00 

SUD-7 Aigua Salts SUD Torres de Segre 25.027,09 14.514,09 ND 0,73 - - - 13.448,08 4.901,77 18.349,85 70,71% 5.374,86 

SUD-8 Cooperativa SUD Torres de Segre 22.697,00 13.883,00 Industrial restringit 0,60 - - - 13.618,20 - 13.618,20 0,00% 13.618,20 

SUD-9 Camí dels Monjos SUD Torres de Segre 73.887,00 44.580,00 Desenvolupament industrial 0,70 - - - 51.720,90 - 51.720,90 0,00% 51.720,90 

SUD-10 Coll de Vinganya SUD Torres de Segre 76.800,00 45.777,00 Desenvolupament industrial 0,70 - - - 53.760,00 - 53.760,00 0,00% 53.760,00 

SUD-11 Erms Marrats i Venturet SUD Torres de Segre 189.061,00 111.884,00 Desenvolupament industrial 0,60 - - - 113.436,60 - 113.436,60 0,00% 113.436,60 

SUD-12 Pla de les Trotes I SUD Torres de Segre 167.082,00 113.915,00 Desenvolupament industrial 0,60 - - - 100.249,20 - 100.249,20 0,00% 100.249,20 

SUD-13 Saladar I SUD Torres de Segre 93.261,00 59.982,00 Desenvolupament industrial 0,60 - - - 55.956,60 - 55.956,60 0,00% 55.956,60 

SUD-15 Pla de les Trotes II SUD Torres de Segre 70.496,00 40.777,00 Desenvolupament industrial 0,60 - - - 42.297,60 - 42.297,60 0,00% 42.297,60 

SUD-16 El Saladar II SUD Torres de Segre 57.205,00 32.570,00 Desenvolupament industrial 0,60 - - - 34.323,00 - 34.323,00 0,00% 34.323,00 

SUND-01 Entre autovia N-II i els sectors SUD del polígon industrial de Torres SUD Torres de Segre 376.950,00 226.170,00 Desenvolupament industrial 0,60 - - - 226.170,00 - 226.170,00 0,00% 226.170,00 

SAU 3 Pla parcial urbanístic del SAU 3 d'ampliació del polígon industrial SAU Torre-serona 92.610,00 53.375,59 Zona urbana industrial 0,46 - - - 42.700,47 - 42.700,47 26,61% 31.337,47 

SAU 1 (Text refós) Pla parcial urbanístic del sector SAU-1 polígon industrial Vila Park SAU Vilanova de la Barca 316.920,00 190.272,00 ND 0,60 - - - 190.152,01 - 190.152,01 8,50% 173.996,01 

SAU - I - 1 SAU-I-1. Text refós de les NN.SS. de planejament SAU Vilanova de Segrià 35.618,00 ND Desenvolupament industrial. Intesitat 1 (en filera) i 2 (aïllada) 0,80 - - - 28.494,40 - 28.494,40 0,00% 28.494,40 

SAU - I - 2 SAU-I-2. Text refós de les NN.SS. de planejament SAU Vilanova de Segrià 30.615,00 ND Desenvolupament industrial. Intensitat 2 (aïllada) 0,80 - - - 24.492,00 - 24.492,00 0,00% 24.492,00 

SAU - I - Indulleida Pla parcial urbanístic del sector d'Indulleida. SUD Vilanova de Segrià 130.224,00 99.644,00 ND 0,61 - - - 79.715,20 - 79.715,20 0,00% 79.715,20 

TOTALS       21.351.719,29 8.604.933,97   0,60 205.122,28 365.363,51 1.221.052,59 7.778.376,46 769.056,37 10.338.971,20   9.916.285,15 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 
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3.- ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 

3.1. Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) 

 

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida aspira a ser el gran pol de 

referència de la ciutat, de Catalunya i del sud d’Europa en matèries relacionades amb la 

innovació i la transferència de coneixement entre el món empresarial i l’entorn científic 

i acadèmic, amb una especialització en el sector agroindustrial. Fundat per la Universitat 

de Lleida i l’Ajuntament de Lleida i localitzat al Turó de Gardeny, es va constituir 

formalment l’any 2005, tot i que el gran salt quantitatiu i qualitat es va realitzar a partir 

de l’any 2009, quan es va acabar la renovació del gruix dels edificis i diverses empreses 

van començar a ocupar els diversos espais. Per tant, a l’hora de valorar les diverses 

xifres referides al PCiTAL hem de tenir present dos aspectes fonamentals. En primer 

lloc, que ens trobem davant una institució relativament jove, en creixement, tant 

d’espais com de llocs de treballs creats. I en segon lloc, que es tracta d’una institució 

que prioritza acollir majoritàriament personal altament qualificat; per tant, malgrat que 

les xifres totals de llocs de treballs puguin semblar quantitativament modestes, 

qualitativament resulten d’alt valor afegit. 

 

Pel que fa al pressupost, el PCiTAL gestionava, l’any 2010 7.900.920,75 €. Ara bé, el 

gruix d’aquesta xifra procedia d’aportacions de les administracions. Aquest fet s’entén 

si es té present que el Parc es troba en procés de construcció, perquè és en aquest 

moment quan s’està fent el gruix de la inversió en edificis, maquinària i instal·lacions. 

Sembla difícil que en un futur, un cop acabada la construcció dels diversos edificis, es 

pugui mantenir aquesta estructura d’ingressos i despeses. 

 

A setembre de 2011 treballaven al PCiTAL 1.100 persones i es preveia que en breu es 

podria assolir, gràcies a la incorporació de cinc noves empreses, la xifra de 1.500 

professionals. Aquestes xifres representen uns increments anuals importants. L’any 

2006 treballaven al Parc unes 400 persones, l’any 2007, unes 500 persones, l’any 2008 

unes 550, el 2009, any en el que va tenir lloc un gran salt en nombre de llocs de treball, 

800 i el 2010 s’assolien valor pròxims a 1.000 treballadors. A més, com hem comentat 

anteriorment, el gruix de mà d’obra ocupada, i també el col·lectiu que percentualment 

més creix, són els treballadors qualificats. 
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Evolució dels treballadors del centre en funció del seu grau d’estudis 

 

Font: Memòria 2010 - PCiTAL 

 

Aquest volum de treballadors es repartia, l’any 2011, en 62 empreses que ocupaven 

24.500 m² operatius i 69.000 m² d’equipaments al servei de la recerca. Aquestes dades 

representen un augment constant en el nombre d’empreses instal·lades al parc, tal i com 

es recull en el gràfic següent. A més, la superfície disponible hauria d’augmentar en 

breu amb l’obertura de nous equipaments, com el nou centre dedicat a la producció 

audiovisual Magical,  
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Evolució del nombre d’empreses del Parc 

 

Font: Memòria 2010 - PCiTAL 

 

No disposem de dades que permetin caracteritzar el perfil de les empreses implantades 

al parc l’any 2011, però sí que es pot extreure diversa informació a través de les dades 

disponible a les memòries del Parc, especialment referents a l’any 2009. 

 

Així, una primera informació que podem extreure d’aquestes dades és que, en línies 

generals, al Parc hi ha un predomini de les microempreses, enteses com a unitats 

empresarials amb menys de deu treballadors. La informació es presenta a continuació. 

 

Caracterització de les empreses del PCiTAL per grandària 

 2009 2010 

< 10 treballadors (microempresa) 27 38 

< 50 treballadors (empresa petita) 8 13 

< 250 treballadors (empresa mitjana) 5 6 

> 250 treballadors (gran empresa) 0 0 

Font: Elaboració pròpia a partir de Memòria 2009 i 2010 - PCiTAL 

 

Aquesta primera taula condiciona la lectura de la informació de les característiques de 

les diverses empreses, que presentem tot seguit: 
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Caracterització de les empreses del PCiTAL (2009) 

(entre parèntesis, nombre d’empreses de la mostra) 

Nombre d’empreses: 45 

Nombre de treballadors totals: 746 (40) 

Facturació total: 78.414.994 € (26) 

 

Mitjana any d’inici d’activitat de les empreses: 2002 (42) 

Mitjana treballadors per empresa: 18’65 (40) 

Mitjana facturació per empresa: 3.015.961 € (26) 

 

Dades sense tenir present les empreses amb més de 100 treballadors 

Mitjana any d’inici d’activitat de les empreses: 2002 (40) 

Mitjana treballadors per empresa: 13’26 (38) 

Mitjana facturació per empresa: 1.536.600 € (25) 

Font: Elaboració pròpia a partir de Memòria 2009 - PCiTAL 

 

Com es pot observar, la variació en els paràmetres anteriors, si extraiem les dues 

empreses amb més de 100 treballadors que hi havia instal·lades l’any 2009, és 

considerable. Aquest fet ens porta a poder caracteritzar dos grans grups d’empreses 

presents al Parc. En primer lloc, empreses majoritàriament locals i les de nova creació, 

que es troben en una fase inicial de consolidació. I en segon lloc, empreses ja 

consolidades, normalment de fora de la ciutat, que atretes per les facilitats que ofereix el 

Parc, decideixen instal·lar-s’hi. Aquest és el cas de les dues empreses amb més de 100 

treballadors, Ros Roca Envirotec, SL, filial de l’empresa de Tàrrega i Indra Software 

Labs, filial de la multinacional espanyola. 

 

Pel que fa a sectors d’activitat del Parc, la majoria d’empreses es dediquen a les noves 

tecnologies (35%), seguides de les empreses de serveis (31%). Les empreses que 

ofereixen tecnologia per a l’agricultura representen l’11%, les que es dediquen a la 

tecnologia per a la indústria el 9% i les de construcció el 7%. Així mateix, un 7% de les 

empreses es dediquen de forma exclusiva al R+D+I. 
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Sectors d'activitat de les empreses del PCiTAL (2009) 

Serveis Tecnologia per l'agricultura

Tecnologia per a la indústria Construcció 

Noves tecnologies R+D
 

Font: Elaboració pròpia a partir de Memòria 2009 - PCiTAL 

 

Aquesta distribució empresarial no es correspon, no obstant, amb la distribució de llocs 

de treball per sectors d’activitat; el 73% dels llocs de treball del Parc són en indústries 

dedicades a noves tecnologies (en bona mesura per la inclusió en aquest grup de les 

dues empreses amb més de 100 treballadors). Segueixen, a molta distància, les empreses 

de serveis (9%) i les dedicades exclusivament al R+D+I (6%). El pes de l’ocupació en 

la resta de sectors és limitat. 
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Treballadors del PCiTAL per sectors d’activitat (2009) 

Serveis Tecnologia per l'agricultura

Tecnologia per a la indústria Construcció 

Noves tecnologies R+D
 

Font: Elaboració pròpia a partir de Memòria 2009 - PCiTAL 

 

En definitiva, podem assenyalar que la recerca conforma una part important de 

l’activitat del parc, ja que no només les empreses dedicades a R+D+I desenvolupen 

aquesta funció, si no que un bon nombre de les restants empreses dediquen una part 

molt rellevant de la seva activitat a recerca i desenvolupament. En aquest sentit, resulta 

il·lustratiu el fet que el Parc signés, durant l’any 2010, 10 convenis de col·laboració en 

matèria d’R+D+I+i per part de centres i empreses com INNOPAN, MAQCENTRE, 

NVAX Digital o Eguren Solucions SL. 

 

Un altre camp en el qual el Parc desenvolupa una important tasca és en el de la creació 

de noves empreses. Actualment, el parc disposa de quatre vivers d’empresa en 

funcionament i un cinquè, en projecte. Concretament, aquests vivers són els següents: 

 

- Viver Generalista: Centre Empresarial d’iniciatives 

- Viver TIC per emprenedors Tecnològics (TIC/CPD) 

- INCUBA: Per iniciatives de Spin-off universitàries 

- Viver Formació Professional: dedicat específicament a emprenedors de cicles 

formatius 
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- Viver per empreses i projectes audiovisuals, relacionat amb el nou edifici 

Magical, actualment en projecte. 

 

En conjunt, aquests vivers acullen unes 60 empreses – projectes d’emprenedoria, en què 

treballen uns 200 emprenedors. Tot i que algunes d’aquestes empreses no es troben 

directament implantades a Lleida, es pot considerar que aquesta és una eina fonamental 

per a la consolidació d’un teixit industrial propi de la ciutat, que fins a un cert punt, no 

depengui d’inversions temporals que poden relocalitzar-se passat un temps. 

 

En aquest sentit, hem d’apuntar que el PCiTAL treballa amb una xarxa de seus 

territorials, dedicades en bona mesura a vivers, algunes de les quals estan en 

funcionament i altres previstes, a Vielha, Tàrrega, Solsona, Tremp, les Borges 

Blanques, la Seu d’Urgell i Organyà. Aquesta xarxa pot ajudar a potenciar el teixit 

tecnològic de l’àrea de Lleida, fet que pot crear sinèrgies importants i en definitiva, 

reforçar el teixit industrial de la ciutat. 

 

En aquesta mateixa línia de reforç de l’activitat del Parc, hem de destacar la 

internacionalització d’algunes de les seves activitats. Més enllà de les relacions que 

poden engegar les diverses empreses que hi tenen la seva seu, el Parc manté intercanvis 

comercials amb països com Brasil, Mèxic, els Estats Units o Aràbia Saudita.  

 

A nivell de futur, tot sembla indicar que el Parc científic hauria de seguir creixent, tant 

en nombre d’empreses, com en treballadors i facturació. En aquest sentit, és il·lustratiu 

que l’any 2011 s’apunti la incorporació en breu de diverses empreses com la 

multinacional alemanya GFT, dedicada als serveis de tecnologia de la informació, que 

començaria amb 40 treballadors i es preveu que generi 150 llocs de treball; l’empresa 

Agrofood, dedicada a la programació en el sector de pinsos, que generaria 6 llocs de 

treball, Axeb Biotechnologia (4 treballadors) i ILNOVA disseny industrial, 

especialitzada amb mecatrònica (12 treballadors). 

 

Ara bé, malgrat que és previsible que el PCiTAL segueixi creixent, és poc provable que 

ho faci en el mateix ritme que ha mantingut en els primers anys de vida. En bona 

mesura, el creixement del parc dependrà de la capacitat inversora per tirar endavant 

nous equipaments, fet que sembla qüestionable a curt termini. Actualment, una bona 
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part de la superfície disponible està ocupada, pel que la incorporació de noves empreses 

a la seu de Lleida sembla difícil. Ara bé, la doble aposta del Parc per consolidar a la 

ciutat empreses de base tecnològica foranes, juntament amb l’impuls, a través dels 

vivers, d’empreses locals de nova creació, pot generar un escenari interessant a mitjà i 

llarg termini.  

 

3.2. Universitat de Lleida 

 

La Universitat de Lleida és, per volum de pressupost i de personal, un dels principals 

agents econòmics de la ciutat. L’any 2011 la seva plantilla oficial la composaven 1.456 

treballadors i el seu pressupost aprovat era de 91.728.183 €.  

 

En línies generals, l’augment del nombre de treballadors que ha experimentat la 

Universitat en els darrers anys ha estat important. Entre els cursos 1998/1999 i 

2009/2010 hi ha hagut un augment pràcticament constant dels llocs de treball en els tres 

grans grups de personal. El personal docent i investigador a temps complert ha 

augmentat un 27%, el personal docent i investigador a temps parcial s’ha més que 

doblat i el personal d’administració i serveis ha augmentat un 85%. Aquesta situació ha 

fet que el personal directament relacionat amb la UdL hagi passat de 877 treballadors a 

1.456 (un augment del 66%). 
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Font: Memòries de la Universitat de Lleida dels respectius cursos 
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Hem de precisar que la situació laboral dels treballadors de la Universitat és 

extremadament variada, ja que les xifres anteriors engloben figures diverses com 

personal funcionari, laboral, eventual, professors emèrits, entre altres. 

 

A més, també és necessària una segona precisió. Les dades anteriors només fan 

referència al personal de plantilla, però seria un error considerar aquesta xifra com el 

volum de treballadors que ocupa la Universitat. Per la seva activitat, la Universitat 

també gestiona un conjunt variables de contractes de recerca, considerats d’obra i 

servei. Aquest volum de contractes oscil·la en funció d’aspectes com el nombre de 

convenis amb altres entitats que existeixen en cada moment, les necessitats de recerca o 

la disponibilitat pressupostària. A mode il·lustratiu, el setembre de 2011 existien 73 

contractes d’aquest tipus. 

 

Finalment, no hem de passar per alt que també existeix un volum important de beques 

concedides a estudiants. Per més que no puguem considerar aquesta vinculació com un 

contracte laboral, és evident que representen un ajut important per determinades 

persones, normalment estudiants, i com a tal cal tenir-les present. En total, a setembre 

de 2011, existien 80 beques de col·laboració i 18 beques d’introducció a la recerca. A 

més, els diversos departaments de la Universitat també oferien diverses beques 

relacionades amb projectes, però no hem pogut quantificar a quantes persones 

beneficiaven. 

 

Aquest volum de treballadors faria referència, únicament, als que ocupa directament la 

pròpia Universitat. L’impacte indirecte que es genera és molt més important, tant en 

volum econòmic com en llocs de treball. Així ho recull el llibre la Universitat de Lleida 

en la ciutat i el territori, publicat l’any 2010. En aquesta publicació, que parteix de 

dades de l’any 2007, Joan Pere Enciso, Mariona Farré, Mercè Sala i Teresa Torres, 

professors del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida, 

analitzaven l’impacte econòmics de la Universitat. Per l’actualitat de les dades i el seu 

interès considerem adient incloure’n un resum. 

 

Així, s’apuntava que la despesa corrent de la Universitat de Lleida únicament en el 

municipi de Lleida se situava en 108.113.000€, als quals caldria afegir 5.220.000€ 

d’inversió. A més, el personal de la Universitat generarien una despesa de 18.831.000€ i 
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els seus estudiants 29.738.000€. El sector més beneficiat seria la construcció, amb un 

37% de les despeses, seguit del comerç amb el 30% i altres serveis, en un 17%. A més, 

hem de tenir present que el bé que elabora la Universitat és un bé de consum final, sense 

necessitat d’utilitzar, significativament, inputs intermediaris, però sí amb un alt 

contingut de valor afegit.  

 

Així mateix, el sector universitari té una forta capacitat d’arrossegament sobre d’altres 

sectors, que contribueixen a la creació de llocs de treball. L’important volum de despesa 

genera un impacte sobre l‘ocupació, que l’estudi quantifica en 1.688 llocs de treball, 

dels quals 1.486 provindrien de la Universitat. La resta, 202 llocs de treball, es 

distribuirien en diversos sectors, tal i com es representa en el següent gràfic. 

 

Impacte sobre l’ocupació. Llocs de treball generats (exceptuant els universitaris) 

37,50%

18,20%

16,60%

5,40%

4,20%

3,80%

3,20%

11,30%

Comerç Construcció
Altres serveis Transports i comunicacions
Prod. Metàl·lics Hosteleria i restauració
Serveis financers i empreses Altres sectors

 

Font: Enciso, Farré, Sala & Torres (2010) “L’impacte econòmics de la Universitat de 
Lleida” a Bellet, C. (2010) La Universitat de Lleida en la ciutat i el territori Lleida, 
Edicions de la Universitat de Lleida 
 

Les dades que ofereix l’estudi referents al 2007 es poden comparar a les que oferia un 

treball similar, dels mateixos autors, referit a l’any 1996. En aquell moment es deia que 
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l’impacte sobre l’ocupació de la Universitat era de 1.288 persones. Per tant, la capacitat 

de la Universitat de Lleida de crear llocs de treball ha augmentat en els darrers anys, 

demostrant una forta capacitat de generar impactes induïts. A més, també hem de tenir 

present l’intangible, difícilment quantificable, que suposa la Universitat en la creació de 

nous llocs de treball gràcies a la formació que dóna als seus alumnes.  

 

A nivell de futur, tot sembla indicar que es poden establir dues etapes. A curt termini tot 

és de preveure un estancament en el nombre de llocs de treball directes que genera la 

Universitat, obligat per la situació econòmica actual. Ara bé, a mitjà termini l’augment 

provable dels alumnes, que produirà l’increment de la població en edat d’accedir a 

estudis universitaris, sembla que hauria de portar a una necessitat de creació de noves 

places docents (la tendència dels cursos acadèmics 2007-2008 a 2009-2010 mostra un 

augment dels alumnes matriculats en centres propis d’un 7% anual). Així mateix, la 

important aposta feta en els darrers anys per la investigació, per exemple amb el 

Campus d’Excel·lència internacional Iberus o el Parc Científic i Tecnològic 

Agroalimentari, hauria de comportar un augment del personal dedicat a la recerca. 

 

3.3. Turisme 

 

La consciència turística de la ciutat de Lleida s’ha desenvolupat de forma bastant recent, 

pel que el nombre de negocis i serveis avançats dedicats al turisme no és, en la majoria 

de camps, excessivament important. No hem de passar per alt que el Patronat Municipal 

de Turisme de Lleida es va crear l’any 1994, i que la primera oficina de turisme 

municipal va obrir les seves portes l’any 1998.  

 

Malgrat aquestes dades, la ciutat de Lleida rep anualment uns volums de turistes 

relativament elevats. Concretament, 169.207 persones van passar almenys una nit en els 

hotels de la ciutat durant l’any 2010. D’aquestes persones, el 16% eren estrangers. En el 

mateix any, el total de pernoctacions va ser de 246.244. El grau d’ocupació dels hotels 

se situa entre el 24’6% del desembre i el 42’8% de l’octubre. L’estada mitjana per 

visitant és entre 1’39 dies al juliol i 1’63 dies al juny. 
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Principals dades referides a l’ocupació hotelera (2010) 

 Gener Febrer  Març Abril  Maig  Juny  

TOTAL VISITANTS QUE HAN 

PERNOCTAT EN HOTELS  11.300 12.074 13.393 14.314 14.537 12.769 

- Total visitants residents a l'estranger 

que han pernoctat en hotels  1.274 1.927 1.791 2.011 2.522 2.041 

- Total visitants residents a Espanya que 

han pernoctat en hotels 10.026 10.147 11.602 12.303 12.015 10.728 

TOTAL PERNOCTACIONS 

HOTELERES  17.020 18.741 19.028 20.615 21.048 20.749 

- Total pernoctacions hoteleres residents 

a l'estranger  2.128 2.814 2.768 3.023 3.692 3.823 

- Total pernoctacions hoteleres residents 

a Espanya 14.892 15.927 16.260 17.592 17.356 16.926 

GRAU MIG OCUPACIÓ/habitacions  30% 39,30% 37,20% 40,60% 38,90% 41,40% 

ESTÀNCIA MITJANA  1,5 dies 1,55 dies 1,42 dies 1,44 dies 1,45 dies 1,63 dies 

       

 Juliol  Agost  Setembre  Octubre  Novembre  Desembre  

TOTAL VISITANTS QUE HAN 

PERNOCTAT EN HOTELS  16.134 13.453 17.906 17.560 14.321 11.446 

- Total visitants residents a l'estranger 

que han pernoctat en hotels  2.393 2.375 3.389 2.842 2.154 1.653 

- Total visitants residents a Espanya que 

han pernoctat en hotels 13.741 11.078 14.517 14.718 12.167 9.793 

TOTAL PERNOCTACIONS 

HOTELERES  22.454 19.494 22.454 26.816 20.150 17.675 

- Total pernoctacions hoteleres residents 

a l'estranger  3.267 3.198 5.326 4.811 3.688 2.779 

- Total pernoctacions hoteleres residents 

a Espanya 19.187 16.296 23.104 22.005 16.462 14.896 

GRAU MIG OCUPACIÓ/habitacions  42% 34,90% 42,60% 42,80% 33,40% 24,60% 

ESTÀNCIA MITJANA  

1,39 

dies 1,45 dies 1,59 dies 1,53 dies 1,41 dies 1,54 dies 

Font: Turisme de Lleida 
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Amb aquestes dades de partida es pot extreure que els treballadors del sector purament 

turístic de la ciutat són relativament escassos. No obstant, les dades estadístiques 

disponibles impedeixen establir amb detall les característiques pròpies del sector. En 

conseqüència, hem de recórrer a les dades generals relatives al número d’afiliats a la 

Seguretat Social que publica regularment l’Observatori del Treball de la Generalitat de 

Catalunya. Segons aquestes dades, el nombre de treballadors del sector hauria 

experimentat un lleu descens, tal i com es mostra en la taula següent: 

 

CCAE-

2009 Activitat Econòmica 2011 2010 2009 2008 

            

55 Serveis d’allotjament 186 217 235 257 

56 Serveis de menjar i begudes 2.315 2.530 2.298 2.413 

7 Activitats de lloguer 163 173 216 316 

79 
Agències viatges i operadors 
turístics 69 75 80 94 

           
  Total 2.733 2.995 2.829 3.080 

Font: Observatori del Treball. Dades a 30 de juny de l’any respectiu  

 

Ara bé, sobre les dades anteriors hem de fer un seguit de matisacions importants. En 

primer lloc, les xifres que hi apareixen fan referència a sectors relacionats amb el 

turisme, però que també són utilitzats, àmpliament en el cas de Lleida, per la població 

local en el seu dia a dia. Així, per exemple, les agències de viatge i operadors turístics 

presents a Lleida es dediquen, bàsicament, a facilitar els viatges dels lleidatans, pel que 

seria més adient considerar-ho com a serveis que no pas com a turisme. Un altre matís, 

els serveis de menjar i beguda engloben el total existent a la ciutat, pel que en la majoria 

d’aquests establiments el gruix de l’activitat es dedica a l’oci dels locals, més que no pas 

al turisme dels forans. 

 

El segon matís que hem d’incorporar fa referència a la temporalitat que tendeix a afectar 

el sector turístic. Com es pot observar en la taula següent, segons les dades disponibles, 

el sector turístic a Lleida no tindria una estacionalitat excessiva. De fet, com ja 

mostraven les dades de visitants que han pernoctat en hotels lleidatans, no existeixen 

grans variacions en les xifres. No obstant, tal i com hem apuntat en l’anterior apartat, les 
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dades referents a l’evolució anual estan afectades pel fet que en la seva majoria, els 

treballadors inclosos en aquests sectors no treballa en el sector turístic pròpiament, sinó 

en serveis a la població local. 

 

Evolució de l’ocupació al llarg del 2010 

CCAE-
2009 

Activitat 
Econòmica 

31 
març 

30 
juny 

30 
setembre 

31 
desembre   

Mitjana 
any 2010 

55 
Serveis 

d’allotjament 
213 217 215 199  211 

56 
Serveis de menjar 

i begudes 
2.697 2.530 2.609 2.617  2613 

77 
Activitats de 

lloguer 
183 173 172 185  178 

79 
Agències viatges i 
operadors turístics 

72 75 71 66  71 

 Total 3.165 2.995 3.067 3.067  3.074 
Font: Observatori del Treball. 

 

Per tant, es fa difícil establir quin és el volum de població que treballa actualment en el 

sector turístic de la ciutat de Lleida, però el podríem situar en un eventual màxim 

d’entorn de 3.000 persones. Aquesta xifra és difícil que augmenti en un futur, 

especialment si es té present que en els darrers anys ja s’ha produït a la ciutat un 

augment important del nombre d’hotels, especialment en establiments de 4 i 5 estrelles 

(aquells que generen més ocupació). 

 

Parc hoteler de la ciutat de Lleida 

 

1 

estrella  

2 

estrelles  

3 

estrelles  

4 

estrelles  

5 

estrelles  

Total 

hotels 

Total 

places 

 nombre places nombre places nombre places nombre places nombre places   

2010 9 522 6 464 3 394 6 855 1 80 25 2.315 

2008 10 528 6 464 3 394 6 855 0 0 25 2.241 

2006 11 560 7 498 3 394 5 757 0 0 26 2.209 

2004 13 717 8 521 4 573 3 461 0 0 28 2.272 

2002 15 770 9 593 3 467 2 345 0 0 29 2.175 

2000 14 667 9 593 3 467 2 345 0 0 28 2.072 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Malgrat aquest fet, hem d’apuntar que existeixen una sèrie de potencialitats a la ciutat, 

que poden incidir de forma positiva en el desenvolupament del turisme i en 

conseqüència, en el nombre de llocs de treball creats en el sector. 

 

En primer lloc, hi ha la consolidació de la ciutat com a espai de congressos. L’any 2010 

es van celebrar a la ciutat 131 congressos, un 20% més que el 2009. La creació de la 

Llotja, que actua com a palau de congressos i que permet acollir celebracions amb més 

assistents que l’antic palau de vidre de Fira de Lleida pot contribuir a augmentar el 

turisme de negocis a la ciutat i, en conseqüència, el de treballadors del sector. 

 

En segon lloc, existeixen diversos projectes socials i culturals, amb una component 

turística, que podrien ajudar a consolidar els visitants motivats per l’oci: el futur Museu 

de la Ciència i el Clima de Lleida, el Museu del Ferrocarril, la nova seu del Museu 

Morera, la col·lecció de la Fundació Sorigué, la consolidació del Turó de la Seu Vella o 

la pròpia programació cultural de la Llotja són algunes d’aquestes activitats 

 

Finalment, també podem assenyalar les potencialitats de l’aeroport de Lleida. Malgrat 

que actualment el volum de trànsit de passatgers que pot assolir l’aeroport a mitjà o 

llarg termini és una incògnita, no es pot descartar que en un futur pugui jugar un paper 

rellevant en el desenvolupament turístic de la ciutat. 

 

3.4. Cultura i patrimoni 

 

Actualment no existeix un registre unificat dels treballadors del sector cultural a nivell 

de Lleida. L’única dada a la qual es pot recórrer per conèixer els treballadors d’aquest 

sector són les dades relatives al número d’afiliats a la Seguretat Social. Si ens basem en 

les dades que publica regularment l’Observatori del Treball de la Generalitat de 

Catalunya, el nombre de treballadors del sector hauria experimentat la següent evolució: 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

CCAE-
2009  

 Activitat 
Econòmica  2011 2010 2009 2008 

            

18 
Arts gràfiques i 
suports enregistrats  128 178 180 206 

58 Edició  222 232 234 297 

59 
Cinema i vídeo; 
enregistrament de so  115 109 126 128 

60 Ràdio i televisió  69 74 73 80 

91 
Biblioteques i 
museus  22 22 24 26 

        
   Total  556 615 637 737 

Font: Observatori del Treball. Dades a 30 de juny de l’any respectiu 

 

Com es pot observar en el gràfic anterior, les dades mostren un clar descens en el 

nombre de treballadors del sector (quasi el 25% menys de treballadors en quatre anys). 

Aquest descens també es pot llegir en clau positiva, ja que mostra com es possible que 

augmentin, en un futur, els treballadors d’aquest camp. 

 

Ara bé, la classificació anterior deixa fora un bon nombre de treballadors relacionats, 

directa o indirectament, amb el sector de la cultura. Per aquest motiu hem considerat 

adient realitzar una recerca directa, preguntant als principals actors culturals de la ciutat 

el volum de treballadors que mou el sector. Per fer-ho hem realitzat un buidat dels 

agents culturals de Lleida, principalment a partir de tres fonts; el registre d’equipaments 

elaborat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en el Pla 

d’Equipaments Culturals de Catalunya; Lleida interactiva, directori d’empreses, activitat 

econòmica i serveis de l’Ajuntament de Lleida i les pàgines web dels diversos gremis.  

 

A continuació, oferim les principals dades de llocs de treball, agrupades per sectors. 

Hem de matisar, però, que les dades obtingudes només fan referència als treballadors 

relacionats amb el propi sector cultural. No inclouen, per tant, personal de neteja, 

seguretat o manteniment.  

 

3.4.1. Arxius 

 

Lleida disposa en l’actualitat de 10 arxius inclosos en el Sistema d’Arxius de Catalunya. 

La majoria d’aquests arxius són responsabilitat de l’administració (7). La resta d’arxius 
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són titularitat del Bisbat de Lleida (2) i del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – 

Delegació de Lleida (1). En total, en els diversos arxius de la ciutat hi treballen 25 

persones. 

 

En el camp dels arxius, en els darrers anys s’ha realitzat un important esforç de creació i 

modernització d’aquests equipaments. Això fa que sigui previsible que a curt termini no 

hi hagin augments significatius de les plantilles dedicades a aquest sector. 

 

3.4.2. Biblioteques 

 

L’any 2011 Lleida disposa de 24 biblioteques. Ara bé, la majoria d’aquests centres són 

de caràcter especialitzat i no estan oberts al públic: biblioteques de centres sanitaris, 

centres penitenciaris, departaments de l’administració o col·legis oficials. Aquestes 

biblioteques acostumen a ser gestionades per personal inclòs en la pròpia organització 

de l’administració, pel que és difícil resseguir. Aquest fet limita el nombre de 

biblioteques amb personal dedicat exclusivament a aquesta funció a 5 centres, on 

treballen un total de 80 persones. Hem de precisar, no obstant, que dos centres 

capitalitzen el gruix dels treballadors; la Biblioteca pública de Lleida, amb 24 

treballadors i la Universitat de Lleida, amb 48 treballadors. 

 

En el camp de les biblioteques, tampoc sembla que hi hagi d’haver un canvi important 

en la contractació en les institucions existents. El gran canvi en aquest sector pot venir si 

finalment, tal i com es demana des de diversos sectors, l’Ajuntament de Lleida impulsa 

un pla de biblioteques municipals. Aquesta decisió podria suposar un increment 

important del volum de població que treballa en aquest camp. 

 

3.4.3. Museus, espais d’art, patrimoni arquitectònic i arqueològic 

 

A nivell de museus, la ciutat de Lleida disposa de sis centres museístics oberts de 

manera regular al públic. En aquests centres hi treballen un total de 48 persones. 

 

L’apartat de museus és el camp on es pot produir uns canvis més importants. 

Actualment, la ciutat de Lleida té diversos projectes museístics, públics i privats, en 

marxa, tot i que el seu grau de concreció és molt divers: el Museu de la Ciència i el 
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Clima de Lleida, el Museu del Ferrocarril, el Museu de la Ciutat, la nova seu del Museu 

Morera, la col·lecció de la Fundació Sorigué o la consolidació del Servei d’Atenció als 

Museus dins del Museu de Lleida. Si aquests projectes tiren finalment endavant el 

volum de treballadors d’aquest sector s’incrementarà enormement. Ara bé, hem de 

precisar que en el context econòmic actual sembla complicat que alguns d’aquests 

projectes tirin endavant. 

 

3.4.4. Teatre, auditoris i espais especialitzats 

 

La ciutat disposa, actualment, de diversos equipaments culturals dedicats al teatre, la 

música o els espectacles. La majoria d’aquests espais són de titularitat pública (el 

personal d’aquestes institucions està inclòs dins del personal de l’Institut Municipal 

d’Acció Cultural). Els teatres privats o de gestió privada de la ciutat (la Llotja i el teatre 

Principal) donen feina a 16 persones. Hem descartat incloure el personal que treballa en 

altres espais, com per exemple les diverses sales de concert, ja que no era possible 

discriminar els treballadors del sector cultural dels que treballaven en tasques 

relacionades amb la restauració. 

 

Novament, aquest sector no sembla que hagi d’experimentar la incorporació de cap nou 

gran agent que alteri la situació actual. Ara bé, a mitjà termini, la consolidació de 

l’oferta dels dos grans teatres de la ciutat podria generar un augment dels llocs de 

treball. 

 

3.4.5. Administracions 

 

Com a capital d’una àrea important, Lleida centralitza alguns serveis territorials de 

diverses administracions. Això fa que el volum de treballadors que l’administració 

dedica al sector cultural sigui important. Concretament, hem comptabilitzat 155 

persones que treballen a l’Institut Municipal d’Acció Cultural, als Serveis Territorials 

del Departament de Cultura o a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (àrea de cultura de la 

Diputació de Lleida). Aquesta xifra no inclou el personal d’aquestes administracions 

que treballen en altres equipaments (biblioteques, teatres...). 
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Com en altres sectors, les restriccions pressupostàries actuals semblen impossibilitar un 

augment significatiu del nombre de treballadors en aquest camp. 

 

3.4.6. Arts plàstiques 

 

Segons el Gremi de Galeries d’Art de Catalunya, la ciutat disposa actualment de dues 

galeries d’art on hi treballen 13 persones. A més, la ciutat disposa de diverses sales 

d’exposicions on hi treballen 4 persones més. Igualment, existeix un conjunt de sales de 

titularitat pública, el personal de les quals està inclòs en l’apartat dedicat a 

l’administració. No sembla que a curt termini hi hagi cap canvi rellevant en aquest 

sector. 

 

3.4.7. Cinema 

 

La ciutat disposa actualment de tres cinemes. Per un dels cinemes no ha estat possible 

accedir al nombre de treballadors (Cinemes Lauren). En els altres dos espais hi 

treballaven un total de 10 persones. A més, el teatre Principal també projecta pel·lícules 

(el personal s’ha inclòs dins dels treballadors del teatre). Els canvis experimentats en el 

món de les sales de cinema en els darrers anys, han suposat un fort descens en el 

nombre de treballadors en aquest camp. Actualment, no sembla que hi hagi interès en 

instal·lar un nou cinema a la ciutat. Ara bé, no es pot descartar que en un futur, 

especialment si tira endavant algun dels projectes relacionats amb l’oci que es preveuen, 

hi hagi canvis en la situació actual. 

 

3.4.8 Llibreries 

 

El Gremi de Llibreters de Catalunya assenyala que actualment Lleida disposa de 8 

llibreries, a les quals caldria afegir la llibreria Abacus. En conjunt, en aquestes llibreries 

hi treballen 54 persones. Dues de les llibreries, Caselles i Abacus, concentren el gruix 

dels treballadors. 

 

En el passat Lleida disposava d’un nombre de llibreries superiors. No podem descartar, 

per tant, que en el futur apareguin nous negocis i augmenti l’ocupació dins d’aquest 

àmbit, especialment si s’instal·la a la ciutat alguna filial d’una gran grup. 
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3.4.9. Editorials 

 

Segons el Gremi d’editors, la ciutat disposa d’una única editorial, Pagès. Existeixen 

altres editorials, per exemple Edicions de la Universitat de Lleida, que no formen part 

del Gremi. Aquest fet dificulta conèixer el volum de treballadors d’aquest sector. 

Comptant les dues editorials anteriors, la ciutat tindria 33 treballadors. A més, Lleida 

disposa d’altres editorials, de menor grandària, que poden esdevenir relativament 

importants a mitjà termini. 

 

3.4.10. Premsa i comunicació 

 

La premsa de Lleida la conformen tres grans grups; Segre, la Mañana i Bon dia. Els dos 

primes grups tenen, a més de diaris, altres empreses relacionades amb el món de la 

comunicació (televisions, ràdio, impremtes, entre altres). En conjunt, aquests tres grups 

ocupen, a Lleida ciutat, 305 persones. 

 

A nivell de mitjans audiovisuals, a més de les televisions que depenen de grups dedicats 

a la premsa, Lleida disposa de delegacions de Televisió de Catalunya i de Televisió 

espanyola, on treballen 15 persones de manera fixa i 12 subcontractats. Pel que fa a les 

ràdios, a la ciutat hi tenen a seva seu o una representació 8 emissores de ràdio, on 

treballen 48 persones i 13 col·laboradors.  

 

Finalment, a nivell de productores audiovisuals, la ciutat disposa d’una vintena de 

productores, amb 35 treballadors. És a dir, la grandària d’aquestes empreses és bastant 

limitada. Aquesta situació pot canviar a partir de la posada en funcionament de l’edifici 

Magical, dedicat a la producció audiovisual, al PCiTAL. 

 

3.4.11. Arts escèniques i festivals 

 

La ciutat de Lleida disposa de 9 companyies teatrals professionals. La majoria 

d’aquestes companyies es dediquen a espectacles infantils. En total, hem aconseguit 

dades de 6 companyies, on treballen 29 persones de manera fixa i fins a 40 persones 

més de manera eventual. A aquestes persones s’hi poden afegir les que treballen al 
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Centre de Titelles i a festivals com l’Animac, que sumarien 13 persones més. No 

disposem de les dades de la Mostra de Cinema llatinoamericà. 

 

3.4.12. Treballadors compte propi  

 

La informació anterior recull el gruix dels treballadors culturals existents a la ciutat de 

Lleida. Ara bé, té una limitació, i és que no presenta dades sobre el volum de 

treballadors per compte propi del sector cultural a la ciutat. Per aquest motiu hem 

considerat adient complementar la informació dels treballadors assalariats amb la dels 

treballadors autònoms d’una ciutat fins a un cert punt comparable, almenys en volum de 

població, amb Lleida, com és Tarragona ciutat. Concretament, hem realitzat un buidat 

dels creadors que figuren en el “Territoris creatius - Espai virtual dels creadors del 

Camp de Tarragona”. Un espai creat pels Serveis Territorials del Departament de 

Cultura, amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili. Aquest espai, de caràcter 

voluntarista, recull els creadors que han nascut, treballen o resideixen a les comarques 

del Camp de Tarragona i que tenen un mínim d’un treball publicat, exposat, representat, 

interpretat o de treball executat en públic. Les dades de creadors que presenta són les 

següents: 

 

Arts escèniques 10 

Arts visuals  62 

Literatura  20 

Música   22 

 

3.4.13. Recapitulació 

 

Com hem apuntat anteriorment, les dades oficials referents al sector cultural a Lleida 

pateixen d’una certa omissió de determinats treballadors, comptabilitzats en altres 

camps. Per aquest motiu considerem com a valor més fiable el que hem obtingut a 

través de diverses enquestes i que resumim a continuació. 

 

 

 

 



 

94 
 

Treballadors del sector cultural a Lleida, 2011 

Àrea Treballadors 

Arxius 25 

Biblioteques 80 

Museus 48 

Teatre, auditoris i espais 
especialitzats 

16 

Administracions 155 

Galeries d'art 13 

Cinema 10 

Llibreries 54 

Editorials 33 

Premsa 305 

Televisió 27 

Ràdio 48 

Productores 35 

Arts escèniques 81 

Treballadors compte propi* 114 

  

Total 1.044 

* Estimació. Font: Elaboració pròpia.  

 

Per tant, considerem que actualment el sector cultural de Lleida ciutat ocupa un mínim 

d’un miler de persones. A més, aquest sector, com hem apuntat anteriorment, té 

capacitat per augmentar en un futur, especialment si es consoliden algunes iniciatives i 

empreses culturals que actualment estan iniciant la seva trajectòria. 

 

3.5. El comerç en el teixit urbà consolidat 

 

La ciutat de Lleida ha estat tradicionalment, i segueix sent, el gran centre comercial de 

la província. La distància existent respecte a altres grans centres comercials, com 

podrien ser Barcelona, Tarragona o Saragossa havia comportat en el passat un cert 

monopoli del comerç urbà, que s’havia traduït en un comerç poc dinàmic. Al mateix 

temps, el relativament baix volum de població de l’àrea havia fet que la majoria de 
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grans empreses comercials no s’instal·lessin a la ciutat. Aquesta situació va començar a 

canviar als anys noranta, quan les millores en les comunicació van facilitar la compra en 

altres ciutats. Paral·lelament, les grans cadenes comercials es van començar a instal·lar a 

la ciutat de Lleida. L’exemple més il·lustratiu fou Pryca. Aquest canvi va suposar un 

salt important en el comerç de la ciutat, que es va haver de modernitzar per fer front a 

aquesta nova conjuntura. Actualment podem considerar que la ciutat té una capacitat 

d’atreure residents en una isocrona de 45 minuts per uns 410.000 habitants. Aquestes 

dades representaven l’any 2004 una activitat comercial de 128 milions d’euros, amb 

unes fugues comercials de residents a la ciutat que es valoraven en 11 milions d’euros27. 

 

El comerç de la ciutat s’ha implantat, predominantment, en el teixit urbà consolidat. 

Aquest fet ha ajudat a enfortir les relacions de la pròpia ciutat així com a la cohesió 

interna de diversos barris. Dins de la ciutat existeixen diverses zones que concentren el 

gruix del comerços de la ciutat. 

 

El nucli principal de comerç de la ciutat és l’articulat entorn a l’eix comercial. Es tracta 

d’una zona que agrupa els comerços dels carrers Alcalde Costa, Sant Antoni, Blondel, 

Major, plaça Sant Joan, Portaferrissa, Carme i Magdalena. En els últims anys aquest 

espai s’ha perllongat cap als extrems, especialment cap als carrers Pi i Maragall i 

Acadèmica. La zona concentra una forta especialització en l’equipament per a persones 

i equipament de la llar. L’eix presenta una convivència entre superfícies petites i 

mitjanes (Cortefiel, Miró o Casa), així com un mix entre comerç familiar i franquícies 

de grans empreses. El comerç d’aquesta àrea s’agrupa en una dinàmica associació, a la 

qual pertanyen 242 comerços, que es promocionen com el centre comercial per a 

vianants mes llarg d’Espanya (3.5km), tot posant un especial èmfasi en la situació a 

l’aire lliure, la posició central i les aproximadament 15.000 persones que transiten per la 

zona diàriament28. 

 

El segon gran espai comercial de la ciutat és la coneguda com a Zona Alta. També 

presenta una forta concentració en equipaments de la llar, així com una convivència 

amb un comerç de proximitat i un comerç especialitzat (joieries, botigues de roba de 

marca i productes delicatessen). La recent reforma de la plaça Ricard Vinyes, que ha 

                                                 
27 Ajuntament de Lleida (2005) Atles comercial de Lleida Lleida, Ajuntament de Lleida 
28 www.eixcomerciallleida.com 
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incorporat el nou aparcament, ha de contribuir a eliminar una de les mancances de la 

zona i reforçar-ne la seva centralitat. 

 

A part d’aquestes grans zones comercials, determinats espais de la ciutat concentren 

volums comercials importants: 

• Zona al voltant dels centres comercials Carrefour i Unipreus. La implantació 

d’aquestes dues grans superfícies comercials, de 5.529 i 2.470 m² 

respectivament, unit al comerç de proximitat existent, ha generat un nucli 

comercial potent en la zona oest de la ciutat. Aquest espai respon a les 

necessitats dels veïns de l’entorn més immediat, però també representa un focus 

per a clients de tot l’àmbit d’influència de Lleida. El previsible futur trasllat del 

centre comercial Carrefour a un altre emplaçament de la ciutat pot condicionar 

l’actual potencialitat d’aquesta àrea. 

• L’entorn del Clot de les Granotes, amb un comerç majoritàriament alimentari, es 

dirigeix majoritàriament als habitants d’una de les àrees més densament 

poblades de la ciutat. En les zones amb una accessibilitat més alta, sobretot 

passeig de Ronda, també trobem establiments especialitzats en complements per 

a la llar. 

• Carrer Lluís Companys - Passeig de Ronda i voltants. Acull comerç de 

proximitat que satisfà les necessitats d’una altra de les zones més densament 

poblades de Lleida; el barri de Templers - Escorxador així com bona part dels 

barris pròxims d’Universitat i Mariola, que disposen, com veurem més endavant, 

d’una oferta comercial limitada. 

• Voltants del mercat de Balafia, bàsicament dedicat a satisfer les necessitats 

d’alimentació de la població local. 

 

Malgrat aquesta presència força repartida del comerç urbà, existeixen una sèrie de zones 

en les quals la presència d’equipaments comercials està per sota de la mitjana de la 

ciutat29. Es tracta majoritàriament de barris situats en espais allunyats dels eixos 

                                                 
29 Per Barris Nord, Marge Esquerra i Ronda-Gardeny, dades basades en els resultats de l’Atles comercial 
de Lleida. Aquestes dades les hem complementar amb el Centre Històric. Les dades de l’Atles només 
feien referència als grans districtes de la ciutat. Per aquest motiu no apareixia com a tal el Centre Històric, 
que englobava l’eix comercial. En el present treball hem considerat adient incloure’l com a zona 
diferenciada. 
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comercials tradicionals, com són la zona de Barris Nord, la del Marge Esquerra o la de 

la Mariola, als quals caldria afegir el Centre Històric.  

 

En els dos primers espais existeix una oferta comercial bàsicament de proximitat, 

concentrada entorn al carrer doctora Castells en el cas del marge esquerra i el carrer 

Barró de Maials als Barris Nord. En ambdós casos és previsible que la futura 

consolidació dels espais recentment urbanitzats augmenti el pes comercial de la zona, 

tot i que caldrà estar atent a la seva evolució.  

 

A la Mariola i del Centre Històric, els condicionants constructius i socials d’aquests 

espais han comportat en els darrers anys una pèrdua de comerços. 

 

En el cas concret de la Mariola, conflueixen dos aspectes importants. En primer lloc, en 

una part important del barri, la dels blocs Joan Carles, la tipologia constructiva no 

permetia instal·lació de comerços. Aquesta problemàtica s’ha intentat solucionar en els 

recentment amb l’adequació de diversos baixos per activitats comercials gràcies al Pla 

de Barris impulsat per l’Ajuntament de Lleida i la Generalitat de Catalunya. Els quatre 

locals adequats fins l’any 2011 es troben actualment ocupats per diversos comerços de 

proximitat, que demostren la viabilitat d’aquest procés. Pel que fa a la zona de la 

Mariola més propera a Gardeny, havia tingut una presència de petit comerç de 

proximitat. En els darrers anys, els canvis en les estructures de població i les dificultats 

derivades de l’orografia han fet que l’activitat comercial en aquest espai estigui en una 

certa regressió. Un procés al qual caldrà estar atent per intentar evitar. 

 

Una situació similar és la del centre històric (excloent l’eix comercial). Malgrat els 

esforços realitzar en les últimes dècades per part del govern municipal englobats, en els 

darrers anys, pel Pla de Barris, la presència de comerç en el centre històric de la ciutat 

ha pràcticament desaparegut. Únicament persisteixen en aquesta àrea algun petit 

comerç. Aquesta situació ha comportat que per al gruix de la població aquest espai hagi 

perdut funcionalitat i no existeixin activitats capaces d’exercir com a element 

cohesionador del barri. En aquesta zona caldria seguir amb l’aposta decidida per 

facilitar la instal·lació de comerços. Una política complexa i de llarga durada necessària 

si es vol reintegrar aquest barri a l’ús quotidià i l’imaginari col·lectiu de la ciutat. 
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3.5.1. Altres formes de venda dins del teixit urbà 

 

L’oferta comercial sedentària privada conviu a la ciutat amb altres formes de venda. En 

primer lloc, els mercats municipals. Després d’una etapa regressiva, que va comportar el 

tancament de diversos mercats (mercat del Pla, de Santa Teresa o de la Bordeta), 

recentment s’ha apostat per la rehabilitació dels equipaments encara existents, 

especialment els mercats de Fleming i de Cappont. La renovació física d’aquests 

equipaments ha comportat una millora de les taxes d’ocupació i de l’activitat comercial. 

 

Menció especial mereix el mercat del Pla, en procés de rehabilitació per acollir nous 

usos en el que s’anomenarà “El Rebost del Pla”. Concretament, es preveu que l’antic 

mercat es transformi en un espai de promoció i divulgació dels productes alimentaris 

amb denominació d’origen de Lleida. També ha d’acollir espais de venda i de 

degustació de productes autòctons. 

 

Igualment, existeixen diversos mercats ambulants, amb una llarga tradició i que 

congreguen volums importants de població. Ocasionalment, una part d’aquests visitants 

procedeixen de l’àrea d’influència de Lleida pel que aquests mercats contribueixen a 

reforçar el paper central de la ciutat. Actualment, aquests mercats són bàsicament dos: 

• El mercat dels dijous al Camp d’Esports, dedicat majoritàriament a 

equipaments de la persona i la llar i amb una petita part d’alimentació. Acull 

entorn a 200 parades. 

• El mercat dels dissabtes a Barris Nord, dedicat a equipaments de la persona i la 

llar (una mica menys de 200 parades) i a la fruita i verdura (unes 70 parades) 

 

A més, la ciutat acull els diumenges el mercadet de la Rambla Ferran, dedicat al 

col·leccionisme i a les antiguitats (entorn a 40 parades). Per últim, el primer diumenge 

de cada mes té lloc a la plaça de Sant Joan el mercat de l’hort a taula, dedicat a 

productes alimentaris de qualitat i proximitat (entorn 30 parades). Aquest últim mercat 

és el de creació més recent i gaudeix d’una bona acceptació, tot contribuint a dinamitzar 

un espai, l’eix comercial, que els caps de setmana tenia un volum d’activitat limitat. 
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3.5.2. El comerç fora del teixit urbà 

 

Aquesta distribució històrica del comerç en els espais clarament urbans consolidats s’ha 

vist modificada en els darrers anys per l’aparició de noves activitats comercials en les 

àrees de nova urbanització i entorn a les vies d’accés a la ciutat.  

 

Històricament, els comerços fora del teixit urbà tendien a ser, únicament, aquells 

dedicats a empreses d’automoció, de carburants i de materials per a la construcció. Unes 

instal·lacions que requerien d’àmplies parcel·les i de bona accessibilitat, factors que no 

sempre es podien trobar en els espais urbans consolidats. Aquest sectors es 

complementaven amb la presència d’activitats més de caràcter agrícola, com per 

exemple els vivers. En els darrers anys aquesta activitat, tradicionalment lligada amb 

l’agricultura, ha augmentat a costa de perdre la producció i transformar-se en espais 

dedicats a la venda majoritàriament de cara a la jardineria (Jardiland). 

 

La presència de superfícies mitjanes fora del teixit urbà consolidat ha estat especialment 

visible en els municipis de l’entorn de Lleida. Torrefarrera, Alpicat o Alcoletge, per 

posar alguns exemples, han apostat clarament per un model d’implantació comercial 

allunyat del teixit urbà, més pensat en termes de fàcil accessibilitat que no pas per 

afavorir la cohesió del propi municipi. Així, en la darrera dècada han proliferat 

equipaments dedicats al mobiliari, els electrodomèstics, els complements per a la llar o 

els concessionaris de cotxes. Actualment, els principals espais de concentració 

d’equipaments comercials fora del teixit urbà consolidat però dins del terme municipal 

de Lleida són els següents: 

• Espais comercials de nova construcció en zones d’expansió de la ciutat. La 

relativament recent urbanització de nous espais ha comportat la implantació de 

noves activitats comercials en aquestes àrees. Dins d’aquesta tipologia trobaríem 

el supermercat Aldi o la Sirena a la zona d’expansió d’Agrònoms o dels 

supermercats Caprabo o Decathlon de l’Avinguda Miquel Batllori. Malgrat que 

és indubtable que aquestes zones necessiten un cert comerç i el fet fins i tot 

positiu que aquest comerç es trobi a proximitat, no hem de passar per alt que la 

majoria d’aquestes instal·lacions s’han implantat en aquests espais per servir una 

població que va més enllà de la més propera i per treure, d’aquesta manera, 

rèdits de la bona accessibilitat d’aquests espais. A més, la solució arquitectònica 
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elegida en la majoria de casos, la construcció aïllada, dificulta la fàcil integració 

dins del teixit urbà d’aquestes activitats. No obstant és de preveure que a mitjà 

termini, quan avanci la ocupació de les respectives zones, aquests espais 

passaran a integrar-se al teixit urbà de la ciutat. 

• Polígon de la Creu del Batlle: Situat sobre la carretera de Saragossa, acull un 

polígon de caràcter comercial amb un nombre limitat de grans superfícies com 

Wala, Muebles la Fábrica, Farrús i associats o Mecanocamp, que podem 

considerar com referents del sector.  

• Àrea de Vallrufea. Es tracta d’una àrea situada al costat de la zona d’Instituts, 

projectada des de l’any 2008 i que diverses tramitacions han deixat en pausa fins 

l’any 2012. Tot i que formalment la seva implantació es realitzarà en un espai 

que forma part de la trama urbana de Lleida, en termes d’accessibilitat i de 

mobilitat es pot considerar com un espai comercial fora del teixit urbà. Les 

previsions són que en un futur immediat s’iniciï la seva construcció, pel que 

caldrà estar atent a la seva evolució i a les repercussions que genera. 

• Polígon Neoparc: s’hi han implantat diversos equipaments comercials que basen 

la seva estratègia en els preus baixos (Lidl i Aldi). La localització d’aquests 

equipaments comercials en aquest punt és un bon exemple de la necessitat d’una 

millora en la gestió de les implantacions de comerços fora del nucli urbà. No 

hem de perdre de vista que es tracta d’un polígon situat a l’encreuament entre les 

carreteres de Madrid i la de Tarragona, a tocar de la futura variant sud de Lleida 

i al costat de l’única estació ferroviària de mercaderies de la província. És, per 

tant, un dels punts que presenta una connectivitat i unes possibilitats intermodals 

més elevades de província. En conseqüència, ens podem demanar si l’activitat 

que permet extreure els majors rendiments d’aquest espai és l’elegida. 

• Implantacions aïllades en les vies d’accés i els polígons industrials. Es tracta 

majoritàriament d’equipaments de caràcter majorista, molts dels dels quals tenen 

una necessitat important d’espai i de moviment de vehicles que fan perfectament 

comprensible i desitjable la seva implantació fora del teixit urbà. En altres casos, 

com per exemple en els referents als concessionaris de cotxes o a alguns 

supermercats, es podria qüestionar la necessitat d’implantar en aquests espais 

activitats que de forma habitual s’han desenvolupat (i encara se segueixen 

desenvolupant) en l’espai urbà consolidat. 
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En conjunt, com desenvoluparem al final de l’apartat, seria desitjable una millora en 

l’ordenació d’aquests espais per evitar una excessiva dispersió del comerç, que de 

seguir amb la tendència a implantar-se en el accessos a la ciutat pot generar un 

col·lapse. Idealment caldria apostar per una ordenació i regulació conjunta de l’àrea, que 

plantegés un repartiments equilibrat dels costos i beneficis, una certa compensacions 

entre municipis que evités la proliferació fragmentada actual. Una iniciativa sens dubte 

complexa, però que dotaria de coherència el conjunt de l’oferta comercial de l’àrea. 

 

3.6. El risc de les “strada mercato” 

 

El concepte de “strada mercato”, d’origen italià, serveix per fer referència a la 

progressiva transformació de les vies d’accés als principals nuclis de població en espais 

que acullen tot tipus d’activitat comercial: concessionaris de cotxes, espais dedicats a la 

venda de mobles, grans superfícies o restaurants de menjar ràpid, entre altres. Aquest és 

un procés que en altres països en va iniciar fa uns anys, però que a Lleida ciutat encara 

no està excessivament generalitzat. La progressió de les “strada mercato” pot ser vista 

com un risc per al bon funcionament dels diversos sistemes urbans, ja que la seva 

implantació en les diverses vies d’accés genera una sèrie de costos importants. 

 

En primer lloc, hi ha un innegable augment de la mobilitat; el cotxe esdevé obligatori 

per realitzar la compra. Aquest fet genera costos ambientals importants, a més d’un 

augment de la congestió de les vies d’accés al municipi. Igualment, com a conseqüència 

d’aquest fet, les activitats comercials implantades en les posicions centrals perden 

competitivitat de cara a captar clients forans, ja que la congestió generada per les 

activitats instal·lades a la perifèria fa que augmenti el temps necessari per arribar a la 

posició central. 

 

En segon lloc, la congestió de les vies d’accés tradicionals tendeix a obligar a la creació 

de nou viari, amb els costos econòmics que aquest fet genera per uns beneficis que 

majoritàriament van al sector privat. 

 

Finalment, la superposició d’activitat terciària en diversos polígons pot generar que, fins 

a un cert punt, les activitats industrials entrin en competència amb les activitats 
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terciàries, que per la seva pròpia natura generalment poden pagar preus superiors als que 

pagarien les activitats de caràcter industrial. En l’àrea de Lleida comencen a proliferar 

aquestes superposicions d’usos. A Alcarràs, a la zona del polígon Revés, ja fa temps que 

es va consolidar una oferta comercial basada en productes tèxtil. Igualment, a Golmés, 

la implantació del supermercat Caprabo podria entrar en aquesta lògica. El major volum 

de trànsit que tendeixen a generar les activitats terciàries es tradueix en problemes de 

trànsit, que poden restar competitivitat a les activitats productives o logístiques. 

Naturalment, certes activitats terciàries sí que tenen el seu espai en els polígons 

industrials, en tant que serveis complementaris. Gasolineres, restaurants, bars o 

aparcaments (i els seus serveis relacionats) són algunes de les activitats gràcies a les 

quals els polígons guanyen eficàcia i serveis complementaris. Fins i tot, puntualment, és 

positiu que algunes activitats puguin arribar a prestar servei en franges horaris que vagin 

més enllà de les tradicionalment ocupades per l’activitat pròpiament empresarial. Ara 

bé, s’hauria d’evitar la implantació d’activitats terciàries o de serveis en espais allunyats 

dels nuclis urbans consolidats. Insistim en el fet que amb algunes poques excepcions, la 

majoria d’aquestes activitats, que actualment tendeixen a desenvolupar-se en polígons 

industrials, han tingut tradicionalment cabuda (i encara en tenen), en els nuclis 

consolidats. 

 

3.7. El comerç en el teixit urbà consolidat com a benefici per a la ciutat 

 

La presència de les activitats comercials en els nuclis urbans consolidats resulta 

altament positiu per al desenvolupament de les ciutats. El comerç, quan se situa en 

entorns consolidats, té diversos beneficis directes i indirectes per a la ciutadania en 

general, tal i com analitzarem a continuació.  

 

En primer lloc, el comerç pot jugar un rol sociabilitzador important. La superposició en 

la trama urbana del comerç pot ajudar a fomentar les interrelacions ciutadanes; crear 

punts de trobada i de diàleg que difícilment, per un problema d’escales, es poden donar 

en els grans centres comercials. Una bona mostra d’aquest fet és la tradició lleidatana 

dels seixanta d’anar “del moro a l’àngel”, pels passejos que es feien i que transcorrien 

entre una petita estàtua que existia a l’entorn de la plaça de Sant Joan (el moro, 

desapareguda) a una altra escultura en forma d’àngel situada a l’avinguda de Blondel. 

Aquesta tradició encara perviu amb el tradicional passeig dels dissabtes “pel carrer 
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Major”, que actua sovint com a punt de trobada no només de la població lleidatana, sinó 

de la seva àrea d’influència. La diferència entre “anar a passejar” per l’eix comercial de 

la ciutat i “anar a comprar” a un centre comercial és, per tant, evident. 

 

En segon lloc, la implantació del comerç en l’espai consolidat genera un major 

aprofitament de l’espai públic; en altres paraules, s’optimitza l’ús d’aquest espai. El 

comerç contribueix a donar vida a l’espai urbà, a generar sensació de seguretat, i a 

justificar unes inversions importants en matèria d’urbanisme i de manteniment. Una 

comparació de la visita a qualsevol urbanització o espai urbà sense comerç, on l’espai 

públic pràcticament només serveix per al trànsit en cotxe, amb un espai amb comerç 

urbà, on l’espai públic acull no només la funció de trànsit, sinó la de compra, passeig i 

oci, resulta il·lustrativa de la millora que suposa el comerç. 

 

En tercer lloc, el comerç de proximitat resulta a nivell mediambiental més sostenible. La 

possibilitat de realitzar les compres a diari, sense necessitat de l’ús del cotxe, té uns 

beneficis importants en termes de disminució de la contaminació i de la congestió. És 

cert que en alguns moments s’afirma que els canvis en els hàbits de compra van en 

favor de la realització d’una gran compra al mes enlloc de la compra diària. Ara bé, ens 

hauríem de preguntar si realment aquests hàbits són fruit del canvi de mentalitats o bé 

una imposició derivada de la proliferació d’espais únicament residencials on l’acte de 

realitzar la compra requereix, forçosament, un desplaçament.  

 

Naturalment, els beneficis descrits anteriorment no han de tancar la porta a la 

possibilitat de creació de grans centres comercials. Els grans centres comercials poden 

existir, ara bé, els beneficis de la seva localització en la trama urbana consolidada són 

superiors als costos que generen (bàsicament certa congestió en els accessos i l’augment 

de la inversió inicial que requereix l’equipament). Els centres comercials Carrefour 

(5.529 m²), Esclat (2.511 m², per bé que en dues plantes) o la relativament recent 

reforma de diversos baixos comercials situats entre els carrers Unió i Manuel del 

Palacio per crear un ampli supermercat Mercadona, amb aparcament inclòs, demostren 

la viabilitat d’implantar comerços de mes de 1.000 m² en espais urbans consolidats. Ara 

bé, caldria una certa previsió d’aquesta possibilitat en el moment de dissenyar les 

diverses ocupacions que permetessin, de forma prioritària, instal·lar noves superfícies 

comercials en el teixit urbà. 
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Un matís a les dades anteriors és que hem de reconèixer que es pot considerar utòpic 

que tota la ciutat, sense distinció, hagi de tenir algun tipus de comerç en els seus baixos. 

L’experiència dels darrers anys mostra les dificultats que té el comerç per instal·lar-se 

en espais perifèrics o amb densitats baixes. Aquesta situació és un fet. Ara bé, això no 

s’hauria de traduir, de forma sistemàtica, en un sacrifici dels baixos comercials a favor 

de l’habitatge. Seria aconsellable que cada zona de la ciutat disposés d’algun carrer o 

conjunt de carrers que acollís una espai comercial de proximitat. Les experiències 

realitzades en la darrera dècada a les zones d’expansió de Barris Nord o la impulsada 

recentment al barri de la Mariola, comentada anteriorment, mostren com aquesta 

alternativa és viable. En aquest sentit, fins i tot es podria arribar a tantejar, si els estudis 

previs ho demostren viable, la possibilitat d’incorporar nous mercats municipals en les 

àrees d’expansió de la ciutat. Uns espais que haurien de jugar un rol de motor, d’impuls 

inicial en moments en que la massa de ciutadans residents potser no justificaria altres 

formes de comerç, tot contribuint a crear uns moviments comercials que a mitjà termini 

impulsessin la creació d’espais comercials en l’entorn. 

 

3.8. Reptes de futur 

 

Per últim hem d’apuntar que malgrat que en línies generals es tendeix a considerar el 

comerç de Lleida com modern i adaptat30 (i que no entrarem a valorar els serveis que 

s’ofereixen, només les localitzacions), existeixen una sèrie de reptes als quals caldrà 

estar atent de cara al planejament futur de la ciutat. 

 

En primer lloc hem de ser conscients que la millora de les comunicacions, així com un 

increment de l’oferta comercial de les grans ciutats de l’entorn (per exemple, amb la 

incorporació de el Corte Inglés a Tarragona) pot obligar Lleida a reforçar la seva oferta. 

En conseqüència, caldrà preveure nous espais per activitat comercial, tot procurant que 

aquests espais s’integrin en el teixit urbà consolidat i que no entrin en conflicte amb les 

àrees comercials ja existents. 

 

En segon lloc, s’haurà d’estar atent també a l’evolució del fenomen migratori. 

L’arribada en els darrers anys d’un volum important de població d’altres contextos ha 

                                                 
30 Ajuntament de Lleida (2005) Atles comercial de Lleida Lleida, Ajuntament de Lleida 
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comportat la incorporació a la ciutat de col·lectius que poden precisar de noves 

estructures comercials. Respectant sempre les normatives bàsiques existents, seria 

positiu tenir consciència d’aquestes necessitats per enriquir el teixit comercial de la 

ciutat. 

 

En tercer lloc, caldrà gestionar les posicions comercials emergents. L’expansió que ha 

experimentat la ciutat en la darrera dècada ha generat la incorporació al teixit urbà de 

nous espais que caldrà mantenir i incorporar, progressivament, a l’oferta comercial de la 

ciutat. Les polítiques actives que afavoreixin la ocupació d’aquests espais seran 

benvingudes. 

 

Finalment, s’haurà de tenir present que l’evolució en les formes de venda en l’espai 

públic fan necessària una inversió activa per part de les institucions públiques en 

aquests espais. Les actuacions de millora de l’espai públic, la transformació en espais 

per a vianants de determinants espais, la creació de zones verdes de descans o la 

necessitat d’una bona accessibilitat i d’aparcament, ja desenvolupades en els darrers 

anys amb actuacions importants entorn a l’eix comercial, passeig de Ronda o l’entorn de 

la plaça Ricard Vinyes, haurien de continuar en els propers anys. Només d’aquesta 

manera es podrà seguir gaudint dels avantatges que actualment suposa el comerç en el 

teixit urbà de la ciutat, al mateix temps que s’amplien aquests avantatges als nous espais 

de la ciutat. 
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4.- L’ACTIVITAT ECONÒMICA AL SUBSISTEMA URBÀ DE LLEIDA A PARTIR 
DE L’IAE 
 

El present treball ha elaborat una base de dades a partir de la matrícula de l’Impost 

Activitats Econòmiques [en endavant IAE] dels municipis que conformen l’actual 

subsistema de Lleida en data 31 de desembre de 2011. 

 

Mitjançant la recollida, sistematització i anàlisi de la informació disponible sobre el 

nombre d’activitats econòmiques al subsistema de Lleida, el present capítol avalua la 

tipologia d’activitats econòmiques que consten a la matrícula d’IAE a partir de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas [CNAE] de l’any 2009. L'objectiu 

d’aquesta base és conèixer amb més detall la qualitat de l’activitat econòmica existent 

avui dia al territori objecte d’estudi a partir del nombre d’activitats. És a dir, en cap cas 

aquest exercici pretén analitzar el pes econòmic de les activitats sinó elaborar una 

fotografia en data present del nombre d’activitats actualment tenen adreça comercial de 

l’activitat als municipis que configuren el subsistema urbà Lleida. 

 

4.1. Metodologia de confecció de la base de dades 

 

Els criteris d’estandardització de les diferents bases rebudes de cadascun dels municipis 

i que hem tingut en compte al llarg del procés, i sobre els quals se sustenta el resultat 

final de l’explotació, són: 

 

• Criteri localització territorial de l’activitat: Tota la informació que conté la base de 

dades conté les activitats amb adreça de l’activitat en cada municipi considerat. En 

cap cas s’ha tingut en compte el domicili fiscal com a criteri d’ubicació. 

• Criteri detall de l’activitat: La multiplicitat d’activitats econòmiques i el detall dels 

epígrafs màxim de 4 dígits superava l’objectiu de la present anàlisi. En aquest cas el 

nivell de detall s’ha abordat sota criteris de Seccions amb 21 grups distints 

d’activitats: 

 

A – Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 

B – Indústries extractives 

C – Indústries manufactureres 
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D – Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 

E – Subministrament d’aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i  

descontaminació 

F – Construcció 

G – Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 

H - Transport i emmagatzematge 

I – Hostaleria 

J – Informació i comunicacions 

K - Activitats financeres i d’assegurances 

L – Activitats immobiliàries 

M – Activitats professionals, científiques i tècniques 

N – Activitats administratives i serveis auxiliars 

O – Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 

P – Educació  

Q – Activitats sanitàries i de serveis socials 

R – Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 

S – Altres serveis 

T – Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les  

llars que produeixen béns i serveis a ús propi. 

U – Organismes extraterritorials 

 

• Criteri de no repetició: Un mateix subjecte passiu pot tenir vàries activitats donades 

d’alta en una mateix adreça comercial. Amb la finalitat d’evitar duplicacions, la 

present base de dades no inclou aquelles activitats econòmiques que, tenint el 

mateix subjecte passiu, tenia una activitat econòmica repetida a 3 dígits (Grups). 

• Criteri rellevància: Aquelles activitats que en les distintes matrícules d’IAE no 

incloïen adreça de l’activitat econòmica s’han eliminat de la base de dades 

definitiva. Aquestes activitats responen a activitats vinculades a l’activitat principal i 

tenen el caràcter de magatzems, etc. 

 

• Criteri d’equivalència: El treball de 30 municipis amb les seves matrícules d’IAE 

corresponents ha obligat a l’equip redactor a establir uns criteris d’equivalència 

entre activitats econòmiques moltes vegades amb descripcions distintes. A partir de 

la classificació CNAE de l’any 2009, l’Equip Redactor ha establert criteris 
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d’equivalència que, en alguns casos, ha resultat conflictiu. Tanmateix, tenint en 

compte una base de dades global amb pràcticament 16.000 registres, els possibles 

conflictes d’equivalència queden diluïts en un univers d’estudi tan voluminós. 

 

4.2. Anàlisi dels resultats.  

 

Finalitzada l’explotació de les matrícules i analitzats els resultats ens hem trobat amb la 

poca validesa de molts dels mateixos que ens impedeix poder formular qualsevol tipus 

de síntesi i/o conclusions. Probablement l’error rau en la manca de depuració de les 

dades que figuren en les matrícules. Des de la reforma de l’IAE de 2002, amb entrada 

en vigor el 2003, el padró resta, en nombre de subjectes passius, reduït 

considerablement ja que les persones físiques i les jurídiques amb una xifra neta de 

negocis inferior al milió d’euros estan exemptes. Això suposa que no es pugui treballar 

amb les dades del padró perquè són una part mínima dels establiments i activitat que hi 

ha al municipi, la qual cosa ens obliga a treballar amb la matrícula que si hi figuren o hi 

han de figurar tots.  

 

Evidentment, una matrícula que no té efectes recaptadors pot arrastrar errors perquè el 

titular no sol·licita la seva correcció i, per tant, romanen en l’esmentada matrícula. Si 

que el subjecte passiu presentarà les reclamacions pertinents per solucionar els errors 

que hi pugui haver en el padró (que sí té efectes recaptadors) però no, com diem, en la 

matrícula. Això molt probablement fa que per treballar amb les matricules haurien de 

ser depurades. Tanmateix, l’explotació de l’IAE no és del tot imprescindible, a partir de 

l’anàlisi del mercat de treball, cotitzacions a la Seguretat Social i autònoms, hem 

obtingut resultats suficients com per poder saber quins sectors són els punters a Lleida, 

quines activitats concentren una major part de la producció i quins poden jugar un paper 

rellevant en la Lleida del futur. En el capítol 9 de conclusions resta palès el que estem 

dient. 

 

Si, malgrat la seva inutilitat, hem acabat incloent els quadres i mapes elaborats és per 

tenir constància de les dades que hi ha i perquè no ha estat fàcil elaborar tota la 

informació a partir d’uns formats informàtics no del tot homogenis. El poder obtenir uns 

quadres homogenis ens ha suposat el dedicar-hi bastantes hores que ens semblava no 
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havien de passar del tot desapercebudes; és aquesta la causa i motiu d’incorporar 

l’explotació de les matrícules en el treball. 

 

Tant sols un apunt final pel que fa a la ciutat de Lleida. D’acord amb els mapes i 

quadres que s’acompanyen i amb les reserves que s’han de fer degut a les 

contradiccions resultants i ja comentades, l’activitat en sòl urbà consolidat es concentra 

a Pardinyes (25005), Zona Alta (25006) i Eix Comercial (25007), la diferència més 

notable a favor d’aquesta última són les activitats administratives. Creiem que el major 

nombre d’activitats en el codi postal 25001 (Cap Pont, Bordeta, Mangraners, Avda. 

Exercit, Alcalde Costa, etc.) és degut molt més a la gran extensió del codi que no a una 

densitat d’activitats en comparació amb les altres àrees esmentades, malgrat tinguem 

que considerar, un cop més, els possibles errors que hi poden haver en la base de dades 

treballada. 

 

La font per l’elaboració dels quadres de la pàgina següent ha estat, tal com ja s’ha 

apuntat, les matrícules de l’IAE dels ajuntaments respectius.    

 

 

CP IDENTIFICADOR 

25001 LLEIDA 

25002 LLEIDA 

25003 LLEIDA 

25004 LLEIDA 

25005 LLEIDA 

25006 LLEIDA 

25007 LLEIDA 

25008 LLEIDA 

25111 RAÏMAT 

25113 SUCHS/SUQUETS 

25190 EXTENSIÓ POLÍGON MECANOVA 

25191 EXTENSIÓ POLÍGON INDUSTRIAL SEGRE 

25192 HORTA VALLCALENT-CTRA SARAGOSSA 

25193 TORRES DE SANUÍ 

25194 BUTSÈNIT / RUFEA 

25195 LLÍVIA 

25196 GUALDA 

25197 CTRA AERÒDROM 

25198 AUTOVIA LLEIDA OSCA 

25199 LLEIDA 
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NOMBRE D'ACTIVITATS ANY 2011 CIUTAT DE LLEIDA PER SECCIÓ CNAE I CODI POSTAL

CODI N R K L M Q A S G F P I B C J E D H

DESCRIPCIÓ

ACTIVITATS 
ADMINISTRATIVES I 
SERVEIS AUXILIARS

ACTIVITATS 
ARTISTIQUES, 

RECREATIVES I 
D'ENTRETENIMENT

ACTIVITATS 
FINANCERES I 

D'ASSEGURANCES
ACTIVITATS 

IMMOBILIÀRIES

ACTIVITATS 
PROFESSIONALS, 

CIENTÍFIQUES I 
TÈCNIQUES

ACTIVITATS 
SANITÀRIES I DE 

SERVEIS SOCIALS

AGRICULTURA, 
RAMADERIA, 

SILVICULTURA I 
PESCA ALTRES SERVEIS

COMERÇ A L'ENGRÓS I AL 
DETALL; REPARACIÓ DE 
VEHICLES DE MOTOR I 

MOTOCICLETES CONSTRUCCIÓ EDUCACIÓ HOSTALERIA
INDUSTRIES 
EXTRACTIVES

INDUSTRIES 
MANUFACTURERES

INFORMACIÓ I 
COMUNICACIONS

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA; 
ACTIVITATS DE SANEJAMENT, 

GESTIÓ DE RESIDUS I 
DESCONTAMINACIÓ

SUBMINISTRAMENT 
D'ENERGIA ELÈCTRICA, 

GAS, VAPOR I AIRE 
CONDICIONAT

TRANSPORT I 
EMMAGATZEMATGE TOTAL NOMBRE ACTIVITATS

25001 3% 3% 5% 4% 7% 3% 0% 10% 38% 5% 2% 14% 0% 5% 1% 0% 0% 1% 100% 1.736

25002 4% 2% 8% 3% 13% 6% 0% 9% 34% 3% 2% 10% 0% 3% 1% 0% 0% 1% 100% 1.320

25003 3% 1% 5% 4% 11% 7% 0% 13% 30% 4% 4% 11% 0% 3% 1% 0% 0% 1% 100% 1.150

25004 3% 3% 4% 3% 9% 7% 0% 12% 34% 3% 2% 16% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 100% 824

25005 3% 2% 4% 4% 5% 3% 0% 11% 38% 6% 2% 14% 0% 6% 1% 0% 0% 1% 100% 1.676

25006 4% 2% 8% 5% 14% 8% 0% 11% 30% 3% 3% 10% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 100% 1.678

25007 7% 2% 9% 3% 22% 4% 0% 8% 31% 3% 2% 7% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 100% 1.466

25008 4% 2% 4% 4% 10% 6% 0% 11% 35% 3% 3% 13% 0% 3% 1% 0% 0% 1% 100% 897

25111 0% 3% 7% 3% 0% 0% 0% 10% 40% 0% 3% 27% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 100% 30

25113 0% 0% 3% 0% 3% 5% 11% 11% 37% 3% 3% 13% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 100% 38

25190 7% 1% 0% 2% 2% 0% 1% 7% 54% 5% 1% 1% 0% 13% 0% 0% 0% 7% 100% 153

25191 5% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 7% 52% 3% 1% 5% 0% 16% 0% 0% 0% 5% 100% 709

25192 3% 4% 0% 0% 7% 1% 10% 22% 25% 3% 6% 7% 0% 11% 0% 0% 0% 1% 100% 72

25193 4% 4% 0% 4% 14% 0% 11% 7% 18% 7% 21% 4% 0% 0% 0% 0% 4% 4% 100% 28

25194 2% 3% 2% 2% 3% 0% 4% 6% 52% 0% 0% 13% 1% 12% 0% 0% 0% 0% 100% 100

25195 0% 6% 0% 2% 5% 1% 4% 5% 42% 7% 0% 9% 0% 16% 0% 0% 0% 2% 100% 85

25196 3% 4% 4% 2% 6% 5% 5% 7% 42% 2% 0% 10% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 100% 127

25197 3% 3% 3% 0% 6% 0% 6% 10% 39% 10% 0% 6% 0% 10% 0% 3% 0% 0% 100% 31

25198 4% 2% 2% 7% 22% 15% 0% 9% 18% 5% 0% 15% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 100% 55

25199 4% 0% 7% 3% 25% 3% 0% 12% 17% 6% 3% 13% 0% 4% 0% 0% 0% 3% 100% 69

TOTAL 4% 2% 5% 3% 11% 5% 0% 10% 35% 4% 2% 11% 0% 4% 1% 0% 0% 1% 100% 12.244  
NOMBRE D'ACTIVITATS ANY 2011 CIUTAT DE LLEIDA PER SECCIÓ CNAE I CODI POSTAL

CODI N R K L M Q A S G F P I B C J E D H

DESCRIPCIÓ

ACTIVITATS 
ADMINISTRATIVES I 
SERVEIS AUXILIARS

ACTIVITATS 
ARTISTIQUES, 

RECREATIVES I 
D'ENTRETENIMENT

ACTIVITATS 
FINANCERES I 

D'ASSEGURANCES
ACTIVITATS 

IMMOBILIÀRIES

ACTIVITATS 
PROFESSIONALS, 

CIENTÍFIQUES I 
TÈCNIQUES

ACTIVITATS 
SANITÀRIES I DE 

SERVEIS SOCIALS

AGRICULTURA, 
RAMADERIA, 

SILVICULTURA I 
PESCA ALTRES SERVEIS

COMERÇ A L'ENGRÓS I AL 
DETALL; REPARACIÓ DE 
VEHICLES DE MOTOR I 

MOTOCICLETES CONSTRUCCIÓ EDUCACIÓ HOSTALERIA
INDUSTRIES 

EXTRACTIVES
INDUSTRIES 

MANUFACTURERES
INFORMACIÓ I 

COMUNICACIONS

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA; 
ACTIVITATS DE SANEJAMENT, 

GESTIÓ DE RESIDUS I 
DESCONTAMINACIÓ

SUBMINISTRAMENT 
D'ENERGIA ELÈCTRICA, 

GAS, VAPOR I AIRE 
CONDICIONAT

TRANSPORT I 
EMMAGATZEMATGE TOTAL NOMBRE ACTIVITATS

25001 11% 19% 12% 15% 10% 8% 2% 14% 15% 19% 13% 17% 0% 16% 14% 0% 22% 16% 14% 1.736

25002 12% 9% 15% 9% 13% 15% 5% 10% 10% 9% 10% 10% 33% 7% 12% 0% 0% 8% 11% 1.320

25003 7% 7% 8% 12% 10% 13% 0% 12% 8% 10% 18% 10% 0% 7% 12% 0% 22% 7% 9% 1.150

25004 5% 9% 5% 5% 6% 10% 3% 8% 6% 5% 5% 10% 17% 4% 7% 0% 0% 4% 7% 824

25005 11% 14% 11% 14% 7% 7% 12% 15% 15% 21% 10% 17% 0% 17% 21% 0% 0% 12% 14% 1.676

25006 13% 14% 20% 20% 18% 24% 5% 14% 12% 10% 17% 13% 0% 6% 4% 0% 0% 3% 14% 1.678

25007 20% 11% 20% 12% 25% 10% 2% 9% 11% 10% 9% 7% 0% 3% 13% 25% 0% 1% 12% 1.466

25008 8% 6% 6% 8% 7% 9% 3% 8% 7% 6% 9% 9% 17% 4% 13% 0% 11% 8% 7% 897

25111 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30

25113 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 38

25190 2% 1% 0% 1% 0% 0% 2% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 7% 1% 153

25191 7% 2% 1% 1% 1% 0% 16% 4% 9% 5% 3% 2% 17% 20% 3% 50% 33% 28% 6% 709

25192 0% 1% 0% 0% 0% 0% 12% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 72

25193 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 1% 0% 28

25194 0% 1% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 1% 0% 0% 1% 17% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 100

25195 0% 2% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 1% 85

25196 1% 2% 1% 1% 1% 1% 10% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 127

25197 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 25% 0% 0% 0% 31

25198 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 55

25199 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 69

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12.244  
NOMBRE D'ACTIVITATS ANY 2011 SISTEMA URBÀ LLEIDA PER SECCIÓ CNAE I CODI POSTAL

CODI N R T K L M Q O A S G F P I B C J E D H

DESCRIPCIÓ

ACTIVITATS 
ADMINISTRATIVES I 
SERVEIS AUXILIARS

ACTIVITATS 
ARTISTIQUES, 

RECREATIVES I 
D'ENTRETENIMENT

ACTIVITATS DE LES 
LLARS QUE DONEN 

OCUPACIÓ A PERSONAL 
DOMÈSTIC

ACTIVITATS FINANCERES 
I D'ASSEGURANCES

ACTIVITATS 
IMMOBILIÀRIES

ACTIVITATS 
PROFESSIONALS, 

CIENTÍFIQUES I 
TÈCNIQUES

ACTIVITATS SANITÀRIES 
I DE SERVEIS SOCIALS

ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA, DEFENSA I 
SEGURETAT SOCIAL 

OBLIGATÒRIA

AGRICULTURA, 
RAMADERIA, 

SILVICULTURA I PESCA ALTRES SERVEIS

COMERÇ A L'ENGRÓS I AL 
DETALL; REPARACIÓ DE 
VEHICLES DE MOTOR I 

MOTOCICLETES CONSTRUCCIÓ EDUCACIÓ HOSTALERIA
INDUSTRIES 

EXTRACTIVES
INDUSTRIES 

MANUFACTURERES
INFORMACIÓ I 

COMUNICACIONS

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA; 
ACTIVITATS DE SANEJAMENT, 

GESTIÓ DE RESIDUS I 
DESCONTAMINACIÓ

SUBMINISTRAMENT 
D'ENERGIA ELÈCTRICA, 

GAS, VAPOR I AIRE 
CONDICIONAT

TRANSPORT I 
EMMAGATZEMATGE TOTAL

NOMBRE 
ACTIVITATS

ALBATARREC 0% 1% 5% 49% 4% 0% 5% 1% 0% 4% 4% 1% 1% 0% 4% 8% 7% 0% 0% 4% 100% 74

ALBESA 2% 3% 0% 8% 0% 3% 2% 0% 5% 12% 38% 0% 0% 8% 2% 14% 0% 0% 2% 3% 100% 65

ALCANO 0% 0% 0% 7% 0% 7% 0% 0% 13% 0% 53% 0% 0% 7% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 100% 15

ALCARRAS 4% 3% 0% 5% 2% 3% 2% 0% 5% 8% 40% 5% 1% 11% 0% 9% 0% 0% 0% 1% 100% 549

ALCOLETGE 3% 0% 0% 3% 1% 6% 1% 0% 1% 7% 44% 2% 0% 8% 0% 20% 0% 0% 0% 1% 100% 219

ALFARRAS 2% 1% 0% 7% 3% 3% 3% 0% 0% 6% 46% 3% 1% 15% 0% 7% 0% 0% 0% 2% 100% 173

ALFES 3% 0% 0% 3% 0% 6% 0% 0% 0% 15% 48% 3% 0% 12% 0% 6% 0% 0% 0% 3% 100% 33

ALGUAIRE 4% 2% 0% 4% 2% 7% 1% 0% 1% 8% 46% 4% 2% 7% 0% 9% 0% 0% 1% 2% 100% 167

ALMACELLES 2% 2% 0% 6% 4% 7% 3% 0% 3% 8% 38% 4% 2% 10% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 100% 439

ALMENAR 4% 2% 0% 5% 4% 4% 4% 0% 1% 9% 39% 1% 3% 10% 0% 13% 0% 0% 1% 1% 100% 217

ALPICAT 2% 2% 0% 5% 3% 14% 3% 0% 2% 8% 34% 5% 2% 9% 0% 9% 0% 0% 0% 2% 100% 265

ARTESA DE LLEIDA 2% 1% 5% 33% 3% 4% 5% 0% 0% 7% 6% 6% 0% 0% 0% 15% 11% 0% 0% 3% 100% 102

ASPA 0% 0% 0% 8% 0% 8% 0% 0% 23% 0% 54% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 100% 13

BENAVENT DE SEGRIA 2% 0% 0% 8% 0% 6% 6% 0% 5% 13% 37% 3% 0% 5% 0% 8% 2% 0% 0% 5% 100% 62

CORBINS 1% 4% 0% 10% 0% 3% 1% 0% 0% 9% 46% 6% 0% 4% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 100% 69

ELS ALAMUS 6% 2% 0% 4% 0% 2% 0% 0% 6% 12% 51% 0% 0% 8% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 100% 49

GIMENELLS I EL PLA DE LA FONT 3% 0% 0% 3% 0% 0% 1% 0% 6% 9% 49% 3% 0% 16% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 100% 69

IVARS DE NOGUERA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 13% 0% 25% 0% 0% 0% 13% 100% 8

LA PORTELLA 0% 0% 0% 3% 7% 3% 0% 0% 3% 3% 59% 0% 0% 14% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 100% 29

MONTOLIU DELLEIDA 7% 0% 0% 4% 0% 4% 4% 0% 0% 14% 43% 4% 0% 4% 0% 14% 0% 4% 0% 0% 100% 28

PUIGVERD DE LLEIDA 1% 0% 0% 7% 3% 9% 4% 0% 3% 9% 42% 1% 1% 10% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 100% 69

ROSSELLO 2% 5% 0% 5% 2% 2% 3% 0% 2% 5% 42% 6% 1% 10% 0% 12% 2% 0% 0% 1% 100% 121

SOSES 3% 1% 0% 5% 2% 4% 0% 0% 2% 8% 43% 2% 2% 7% 0% 20% 0% 1% 0% 0% 100% 127

SUDANELL 0% 0% 0% 5% 0% 5% 0% 0% 5% 11% 45% 0% 0% 9% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 100% 44

SUNYER 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 13% 13% 46% 4% 0% 4% 0% 8% 4% 0% 0% 0% 100% 24

TORREFARRERA 2% 1% 0% 4% 2% 5% 3% 0% 1% 7% 48% 2% 1% 9% 1% 10% 0% 1% 0% 2% 100% 362

TORRES DE SEGRE 5% 1% 0% 3% 1% 2% 1% 0% 3% 7% 48% 2% 0% 12% 0% 12% 0% 0% 1% 1% 100% 156

TORRE-SERONA 2% 5% 0% 0% 0% 5% 2% 0% 2% 2% 51% 0% 0% 10% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 100% 41

VILANOVA DE LA BARCA 1% 0% 0% 3% 3% 1% 3% 0% 6% 5% 37% 4% 0% 19% 0% 14% 0% 3% 0% 1% 100% 78

VILANOVA DE SEGRIA 2% 0% 0% 9% 2% 8% 0% 0% 9% 8% 34% 8% 0% 8% 0% 9% 0% 0% 0% 4% 100% 53

TOTAL 3% 2% 0% 7% 2% 5% 2% 0% 3% 8% 40% 3% 1% 9% 0% 11% 1% 0% 0% 1% 100% 3.720  
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5. MERCAT DE TREBALL 

 

Un dels vectors més importants de la moderna teoria del creixement econòmic és, sense 

cap dubte, la composició, configuració, estructura en general, del mercat laboral. La 

globalització de l’economia ha suposat un canvi tan important, pel que fa als inputs que 

condicionen la productivitat i a les retribucions d’aquests que el futur d’un territori ja no 

depèn tant del seu actiu en recursos naturals com de la seva capacitat per afegir als 

processos productius els valors qualitatius, és a dir, no es tracta tant de produir més, sinó 

de produir molt millor. L’obertura de les economies, la seva capacitat per comprar i 

vendre, el seu capital humà i tecnològic, conjuntament a un bon i modern estat de les 

infraestructures, són instruments fonamentals per assolir millores ostensibles en la 

productivitat. Ens hem d’oblidar ja del vell aforisme que, en part, identificava el 

creixement amb costos salarials baixos. Cada cop més la productivitat depèn de treball 

molt qualificat i de retribució alta. Fem aquesta entrada perquè la possible sortida a 

l’important augment de la desocupació que ha comportat la crisi econòmico-financera 

passa molt més per un canvi del model productiu que no per una baixa dels costos 

salarials. 

 

I aquesta afirmació és molt vàlida pel cas de Lleida, més en el cas de la província que en 

el de la capital. De totes maneres, les xifres que seguidament analitzarem mostren 

alguns paradigmes nous del mercat laboral lleidatà, i un rau, precisament, en el fort 

increment que aquest ha tingut al nostre municipi (observar en el quadre núm. 1 les 

fortes taxes acumulatives de creixement). Continua Lleida sent la ciutat amb menys atur 

de Catalunya però és allí on aquest ha crescut més.  

 

5.1. L’atur total 

 

En els quadres núms. 1 i 2 s’observa l’evolució que ha tingut l’atur a la ciutat de Lleida 

i a la resta de capitals catalanes i municipis de més de 100.000 habitants. Evidentment, 

segons s’aprecia en el gràfic núm. 1, els efectes de la crisi en l’atur a Lleida han estat, i 

continuant sent, realment  espectaculars, fins el 2007, amb l’excepció del 2005, l’atur es 

movia en xifres que podríem considerar com a normals, el que s’anomena com a atur 

friccional,  però a partir del 2008 primer any de la crisi (a l’agost de 2007 esclata 

l’escàndol de les subprime) les xifres de desocupats es disparen molt fort. També la crisi 
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ha tingut efectes distints en homes i dones aturats/des. Si fins l’arribada d’aquella les 

dones aturades venien superant any rere any als homes, un cop s’inicia la recessió 

canvia l’escenari i els homes aturats superen les dones. És evident, que la caiguda del 

sector de la construcció en general i el immobiliari en particular, expliquen en un 

percentatge molt alt aquest canvi de tendència.      

 
                        QUADRE NÚM. 1.- ATUR A LA CIUTAT DE LLEIDA* 
  

ANYS TOTAL HOMES DONES 

Percentatge 
anual de 
variació 
(total) 

Percentatge 
anual de 
variació 
(homes) 

Percentatge 
anual de 
variació 
(dones) 

Taxa anual 
acumulativa 

(total) 

Taxa anual 
acumulativa 

(homes) 

Taxa anual 
acumulativa 

(dones) 

1998        2.869        1.098         1.591          

1999        2.431           982         1.449    -15,27 -10,56 -8,93 -15,267 -10,565 -8,925 

2000        2.506           992         1.514    3,09 1,02 4,49 -6,998 -5,207 -2,511 

2001        2.543        1.026         1.517    1,48 3,43 0,20 -4,103 -2,287 -1,600 

2002        2.779        1.146         1.633    9,28 11,70 7,65 -0,800 1,075 0,653 

2003        2.840        1.259         1.581    2,20 9,86 -3,18 -0,204 2,774 -0,126 

2004        2.635        1.175         1.460    -7,22 -6,67 -7,65 -1,428 1,136 -1,442 

2005        4.099        1.946         2.153    55,56 65,62 47,47 5,229 8,519 4,416 

2006        3.815        1.699         2.116    -6,93 -12,69 -1,72 3,627 5,608 3,629 

2007        3.616        1.722         1.894    -5,22 1,35 -10,49 2,605 5,126 1,956 

2008        7.055        4.323         2.732    95,11 151,05 44,24 9,415 14,688 5,556 

2009        9.731        5.820         3.911    37,93 34,63 43,16 11,743 16,372 8,521 

2010      10.676        6.246         4.430    9,71 7,32 13,27 11,572 15,589 8,908 

2011      11.636      6.497      5.139 8,99 4,02 16,00 11,372 14,655 9,436 

Font: Idescat, Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia 
* Les dades fan referència al desembre de cada any menys les del 2011 que corresponen 
al novembre. 
 
 

 GRÀFIC NÚM. 1.-EVOLUCIÓ ATUR A LLEIDA PER SEXES 
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5.2. L’atur comparat  
 
Si analitzem el quadre núm. 3 i el gràfic núm. 2, comprovarem el que abans hem dit del 

fort creixement de l’atur a Lleida. Des de l’esclat de la crisi els percentatges 

d’increment interanuals a la nostra ciutat han estat superiors a la resta de capitals 

catalanes i municipis de més de 100.000 habitants de Catalunya. Molt probablement una 

de les raons d’aquesta evolució hi ha que buscar-la al pes que la construcció tenia en la 

nostra ciutat respecte al producte total. També és cert, però, tal com veurem 

immediatament, que en els darrers anys de la crisi s’ha accentuat l’atur en el sector 

serveis (especialment en la branca de restauració) i això ha fet, també, que és disparés la 

desocupació. 

 

Volem, però, assenyalar que malgrat no aturar-se, en els propers anys, el nombre 

d’aturats si que hi haurà una inflexió en els seus percentatges d’increment i no tornarem 

a tenir unes variacions interanuals del 42,28% (2008), 65,40% (2009) i 20,03% (2010). 

Concretarem a Lleida ciutat la mitjana d’atur al llarg dels dotze mesos de 2011 va ser de 

11.583 (Quadre núm. 4) persones la qual cosa representa el 11,34% d’augment respecte 

a l’any anterior de 2010. Evidentment, que de cara al futur més immediat el problema 

no està en els percentatges, sinó en els valors absoluts. A xifres altes d’atur és lògic que 

els increments siguin molt més petits que quan l’atur és alt. En definitiva, la recuperació 

de l’ocupació serà molt llarga i abans hi haurà creixement de la producció que no 

millores substancials en la xifra d’ocupats.  

 

L’avantatge que Lleida té en aquest context del mercat laboral és que la seva base 

industrial, branca agroalimentària, és una indústria extensiva en mà d’obra i pot actuar, 

principalment en els anys de recuperació, com a activadora de l’ocupació.      
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QUADRE NÚM. 2.-ATUR TOTAL A LES CAPITALS DE PROVINCIA DE 
CATALUNYA I CIUTATS DE MÉS DE 100.000 HABITANTS* 

 

ANYS LLEIDA  BARCELONA  TARRAGONA  GIRONA BADALONA 

HOSPITALET 
DE 

LLOBREGAT 
2005 4.069 57.486 4.879 3.077 10.119 9.734 
2006 3.937 54.653 4.955 2.977 9.883 9.751 
2007 3.683 52.048 4.966 2.919 9.844 9.272 
2008 5.240 62.416 6.709 3.949 12.550 11.982 
2009 8.667 91.722 9.825 5.872 18.772 18.664 
2010 10.403 103.547 11.084 6.671 21.038 21.127 

Font: Idescat i Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya 
*Mitjanes anuals 
 

ANYS MATARÓ  REUS 
SANTA COLOMA DE 

GRAMENET SABADELL  TERRASSA 
2005 5.851 3.957 5.297 9.350 9.649 
2006 6.071 3.880 5.203 8.860 9.621 
2007 6.013 3.911 5.059 8.608 9.447 
2008 7.680 5.325 6.676 11.138 12.096 
2009 11.396 8.268 10.109 17.111 17.962 
2010 12.710 9.353 11.559 18.449 20.033 

Font: Idescat i Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya 
*Mitjanes anuals 
 

QUADRE NÚM. 3.- TAXES INTERANUALS VARIACIÓ DE L’ATUR TOTAL A 
LES CIUTATS DE CATALUNYA DE MÉS DE 100.000 HABITANTS I CAPITALS 

PROVINCIA 
 

ANYS LLEIDA  BARCELONA  TARRAGONA  GIRONA BADALONA  
HOSPITALET DE 

LLOBREGAT 
2006 -3,24 -4,93 1,56 -3,25 -2,33 0,17 
2007 -6,45 -4,77 0,22 -1,95 -0,39 -4,91 
2008 42,28 19,92 35,10 35,29 27,49 29,23 
2009 65,40 46,95 46,45 48,70 49,58 55,77 
2010 20,03 12,89 12,81 13,61 12,07 13,20 

Font: Idescat, Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia 
 
 

ANYS MATARÓ  REUS 
SANTA COLOMA 
DE GRAMENET SABADELL  TERRASSA 

2006 3,76 -1,95 -1,77 -5,24 -0,29 
2007 -0,96 0,80 -2,77 -2,84 -1,81 
2008 27,72 36,15 31,96 29,39 28,04 
2009 48,39 55,27 51,42 53,63 48,50 
2010 11,53 13,12 14,34 7,82 11,53 

Font: Idescat, Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia 
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GRÀFIC NÚM. 2.- EVOLUCIÓ TAXES PERCENTUALS INTERANUALS 
VARIACIÓ ATUR TOTAL A LES CAPITALS DE PROVINCIA I CIUTATS DE 

MÉS DE 100.000 HABITANTS  
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5.3. L’atur per sectors productius i activitat 
 
El primer que ens crida l’atenció del quadre núm. 4 és el fort increment d’aturats a 

l’agricultura en el període observat que va de 2005 a 2011, ni més ni menys que l’atur al 

sector primari va augmentar en un 313,65% (només el va superar el sector de la 

construcció amb un 393,52%). En principi dos són les causes que poden explicar aquest 

espectacular creixement, una la desaparició d’explotacions petites i un altra que en els 

primers anys de la sèrie el sector primari tenia un règim de seguretat social específic, no 

estaven integrats els pagesos al règim general de la seguretat social, amb la qual cosa el 

seu enregistrament a l’atur era totalment diferent. No sabem trobar cap altra explicació a 

aquestes espectaculars xifres. 

 

Pel que fa als altres grans sectors el seu comportament està molt més ajustat als efectes 

normals de la crisi centrats, especialment, en la caiguda de la demanda interna i en la 

manca de finançament. De tota manera no deixa de ser un xic estrident l’evolució de 

l’atur en el sector serveis. En el període observat l’augment ha estat del 155,68% 

(Quadre núm. 4), per+ò hi ha que tenir en compte que en aquest gran sector la branca 

restauració acumula un part important dels contractes temporals.    
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QUADRE NÚM. 4.- EVOLUCIÓ TOTAL ATURATS A LA CIUTAT DE LLEIDA 
PER GRANS SECTORS* 

 
Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense  Ocupació Total 

2005 249 437 463 2.545 376 4.070 

2006 234 429 401 2.499 374 3.937 

2007 210 359 405 2.412 297 3.683 

2008 325 440 1.007 3.066 401 5.239 

2009 558 753 2.302 4.861 393 8.867 

2010 826 864 2.374 5.696 644 10.404 

2011 1.030 878 2.285 6.507 883 11.583 

            Font: Observatori del Treball de la Generalitat 
 *Mitjanes anuals. 
 

GRÀFIC NÚM. 3.- EVOLUCIÓ TOTAL ATURATS A LLEIDA CIUTAT PER 
GRANS SECTORS 
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Una anàlisi molt més micro i, per tant, molt més vàlid és la que podem elaborar a partir 

de els xifres dels quadre núm. 5 i 6. Deixant de costat el sector primari ens trobem amb 

que el 2011 les activitats amb més nombre d’aturats és la construcció, l’activitat 

administrativa i serveis auxiliars (en aquest grup hi ha totes les activitats de lloguer des 

de lloguer de qualsevol tipus de maquinària fins els establiments de lloguer de cintes de 

vídeo, també les agències de viatges i turístics, i els serveis de vigilància privada, així 

com les empreses de treball temporal, entre altres) el comerç al detall i hostaleria 

(inclou restauració), en canvi els serveis financers i d’assegurances, un dels més 

castigats per la crisi, presenta un nombre molt baix d’aturats. Hi ha, en principi, una 

explicació a aquest fet i és que és l’activitat on han predominat, amb molt avantatge 

respecte a tots els altres sectors, el mecanisme de les pre jubilacions. 
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Significativa és la xifra del comerç al detall. Aquest és l’indicador més fefaent pel que 

fa a la caiguda de la demanda interna en la seva part de consum. Capgirar aquesta 

dinàmica és el moll de l’os de l’actual recessió i no hem d’oblidar la importància que el 

comerç té  en el total de la renda local. Dues són les causes que s’han de donar per un 

canvi en la tendència del consum, en la despesa dels consumidors/es; d’una banda, un 

augment de la renda disponible, molt improbable en un període no inferior als cinc anys, 

d’una altra, que part de l’estalvi forçós que avui dia tenen els ciutadans/es per la 

inseguretat del que passarà, per la incertesa del futur, es destini a despesa, a consum, 

perquè millorin les expectatives. Més endavant, al comentar les xifres de la renda 

familiar disponible, insistirem un altre cop en aquesta mateixa qüestió.     

 
QUADRE NÚM. 5.- EVOLUCIÓ NOMBRE TOTAL ATURATS A LLEIDA CIUTAT 
PER ACTIVITAT ECONÒMICA (classificació catalana activitats econòmiques 1993)* 
 

ACTIVITAT 2005 2006 2007 2008 

Agricultura, ramaderia i forestal 249 234 210 325 

Energia, química, cautxú i metal·lúrgia 81 69 58 99 

Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 294 299 249 277 

Maquinària, material el·lèctric i de transport 62 61 52 65 

Construcció 463 401 405 1.007 

Comerç, hostaleria i reparacions 1.091 1.068 958 1.213 

Transports i telecomunicacions 135 106 101 137 

Serveis financers a empreses i lloguers 726 794 863 1.153 

Administració pública, educació i sanitat 371 327 292 331 

Altres serveis 222 205 198 232 

Sense ocupació anterior 375 373 297 401 

TOTAL 4.069 3.937 3683 5240 

               Font: Idescat 
               *Les dades són mitjanes anuals 
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QUADRE NÚM. 6.- EVOLUCIÓ NOMBRE TOTAL ATURATS A LLEIDA CIUTAT 
PER ACTIVITAT ECONÒMICA (classificació catalana activitats econòmiques 2009)* 
 

ACTIVITAT 2009 2010 2011 

Agricultura, ramaderia i forestal 558 826 1.030 

Indústries extractives, energia i aigua 70 78 80 

Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 336 386 410 

Química i cautxu 27 33 31 

Metal·lúrgia 194 223 218 

Maquinària, material el·lèctric i de transport 127 145 139 

Construcció 2.302 2.374 2.285 

Comerç a l'engròs, reparació vehicles i motociclete s 679 769 866 

Comerç detall 754 895 968 

Transport i emmagatzematge 260 301 337 

Hostaleria 691 831 957 

Informació i comunicacions 91 101 121 

Serveis financers i assegurances 52 56 76 

Activitats immobiliàries, professionals i tècniques  446 514 530 

Activitat administrativa i serveis auxiliars 1.008 1.173 1.287 

Administració pública 179 205 416 

Educació 117 140 146 

Sanitat i serveis socials 250 300 365 

Activitats culturals i esportives i altres serveis 334 412 438 

Sense ocupació anterior 392 641 883 

TOTAL 8.867 10.403 11.583 

               Font: Idescat 
               *Les dades són mitjanes anuals 

 

El quadre núm. 7 fa referència al nombre d’aturats, per activitat econòmica, de les altres 

capitals catalanes i dels municipis de més de 100.000 habitants. Aquí si que els 

comportaments, excepte molt petites diferències, són iguals a Lleida que a la resta de 

Catalunya. Si comparem les xifres del quadre núm. 6 amb les del núm. 7 observarem 

que les activitats econòmiques amb més atur són les mateixes (insistim, un cop més, en 

les xifres del comerç al detall), la qual cosa només fa que ratificar que el l’esclat 

immobiliari, conjuntament amb la caiguda del crèdit degut a l’obligat sanejament del 

sector financer, ha generat aquesta important davallada del consum (no oblidem que el 

nostre model de creixement, almenys el de la Catalunya interior, estava recolzat en el 

mercat de l’habitatge i una forta propensió al consum).   

 

 

 

 

 



 
 

 
QUADRE NÚM. 7.- EVOLUCIÓ NOMBRE TOTAL ATURATS A LES CAPITALS CATALANES I MUNICIPIS DE MÉS DE 100.000 HABITANTS PER ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

Any

Agricultura, 
ramaderia i 

forestal

Indústries 
extractives, 

energia i aigua

Alimentació, 
tèxtil, fusta, 
paper i arts 
gràfiques

Química i 
cautxú Metal·lúrgia

Maquinària, 
material 

el·lèctric i de 
transport Construcció

Comerç a l'engròs, 
reparació vehicles i 

motocicletes 
Comerç 

detall
Transport i 

emmagatzematge Hostaleria
Informació i 

comunicacions

Serveis 
financers i 

assegurances

Activitats 
immobiliàries, 
professionals i 

tècniques

Activitat 
administrativa i 
serveis auxiliars

Administració 
pública Educació

Sanitat i 
serveis 
socials

Activitats 
culturals i 

esportives i 
altres serveis

Sense 
ocupació 
anterior TOTAL

2009 275 657 4.345 1.373 1.886 2.876 10.945 5.473 8.725 3.048 7.776 3.153 959 13.043 12.981 780 2.303 2.961 4.944 3.219 91.722
BARCELONA 2010 354 825 4.632 1.447 1.971 2.983 12.159 5.652 9.780 3.269 8.676 3.521 1.086 15.222 14.041 900 2.847 3.618 5.994 4.570 103.547

2011 488 1.057 4.348 1.444 1.822 2.686 12.474 5.679 10.377 3.229 9.242 3.704 1.509 13.898 14.773 1.262 3.706 4.445 6.725 4.654 107.522
2009 117 135 224 177 340 196 2.479 434 965 364 944 103 64 727 1.191 227 164 251 401 322 9.825

TARRAGONA 2010 163 149 260 223 354 197 2.671 451 1.079 355 1.122 108 68 829 1.271 263 195 293 471 562 11.084
2011 179 160 255 193 309 193 2.469 434 1.118 374 1.199 117 93 790 1.350 340 215 358 507 700 11.353
2009 74 48 411 61 134 146 1.181 358 599 222 482 100 51 308 763 145 116 195 243 235 5.872

GIRONA 2010 110 54 409 52 133 134 1.274 377 690 246 580 101 54 328 854 170 162 268 284 391 6.671
2011 138 63 344 51 120 131 1.299 385 750 236 688 120 83 347 974 226 168 352 313 456 7.244
2009 58 188 1.133 301 756 758 3.925 911 1.781 628 1.084 213 91 1.465 2.682 321 226 461 649 1.141 18.772

BADALONA 2010 86 240 1.199 308 777 751 4.298 911 1.988 624 1.216 256 103 1.736 2.945 402 261 553 753 1.631 21.038
2011 133 274 1.216 314 745 675 4.429 929 2.079 617 1.292 267 127 1.688 3.152 595 305 657 868 1.764 22.126
2009 56 187 873 339 826 770 3.524 1.050 1.646 753 1.310 273 83 1.554 3.043 234 220 513 823 587 18.664

HOSPITALET 2010 86 236 971 330 760 807 3.987 1.094 1.866 796 1.533 316 94 1.695 3.393 269 252 606 1.020 1.016 21.127
2011 120 252 974 297 673 735 4.159 1.075 2.024 767 1.672 339 131 1.578 3.756 410 276 800 1.148 1.208 22.394
2009 113 134 2.375 166 331 253 2.170 620 950 217 509 112 59 477 1.338 127 133 321 379 612 11.396

MATARÓ 2010 171 138 2.399 164 338 280 2.360 631 1.101 244 613 118 71 478 1.463 181 176 401 480 903 12.710
2011 214 162 2.300 157 316 287 2.461 649 1.142 259 687 138 122 495 1.588 250 208 480 608 875 13.398
2009 177 85 333 60 269 152 2.202 428 740 255 703 78 28 435 949 73 136 178 300 687 8.268

REUS 2010 225 94 362 77 274 159 2.401 435 848 266 821 83 36 420 1.033 90 169 238 401 921 9.353
2011 278 95 375 82 292 182 2.447 450 894 312 928 80 73 387 1.116 126 192 300 479 759 9.847
2009 40 93 774 168 356 436 2.470 447 990 275 585 106 40 441 1.486 130 114 244 423 491 10.109

GRAMENET 2010 53 114 813 193 352 430 2.798 455 1.106 319 708 136 49 482 1.626 192 126 310 538 759 11.559
2011 73 128 802 175 330 388 2.876 471 1.157 298 758 139 49 466 1.801 497 136 363 594 942 12.443
2009 64 110 2.038 448 969 952 2.919 1.015 1.332 537 745 213 144 932 2.588 100 222 415 829 539 17.111

SABADELL 2010 98 141 2.064 461 963 899 3.223 987 1.442 553 833 232 147 1.012 2.703 126 266 491 1.031 777 18.449
2011 141 150 1.923 406 843 806 3.309 949 1.546 569 892 246 190 1.034 2.898 153 303 641 1.248 978 19.225
2009 70 120 2.057 299 699 1.151 3.870 924 1.498 530 851 177 91 979 2.384 105 292 460 699 706 17.962

TERRASSA 2010 110 142 2.113 303 738 1.105 4.542 933 1.648 589 982 216 96 1.096 2.554 122 359 541 832 1.012 20.033
2011 129 163 1.995 293 691 1.008 4.919 926 1.733 575 1.093 241 156 1.258 2.878 155 431 673 943 1.236 21.496  

Font: Idescat 
* Les dades són mitjanes anuals 



 
 

5.4. L’afiliació a la Seguretat Social. Total i per grans sectors 

 
Una primera aproximació al nombre de treballadors assalariats a la ciutat de Lleida la 

podem obtenir a partir de l’afiliació a la Seguretat Social (SS), al règim general de 

cotització. Encara que amb certes precaucions –pot passar que treballadors aquí a Lleida 

figuren cotitzant a altres ciutats o a l’inrevés- si que la seva anàlisi ens donarà unes 

pautes molt reals per veure quines activitats concentren més nombre de treballadors i 

quines són les que en els últims anys s’han estabilitzat o fins i tot augmentat els seus 

afiliats o, per contra, les baixes en l’afiliació han estat notables.  

 

El quadre núm. 8 i el gràfic núm. 4 mostren el nombre d’afiliats total i  per grans 

sectors. De entrada, igual que a l’atur però amb menys intensitat, la crisi ha impactat 

també en l’afiliació a la SS. A partir de 2008 l’afiliació baixa anualment i fins ara no 

s’ha recuperat (veure quadre núm. 9 i gràfic núm. 5). Al marge de l’agricultura que té 

unes oscil·lacions espectaculars difícils d’explicar, encara que ja hem comentat quelcom 

al respecte, tots els altres grans sectors presenten taxes interanuals negatives excepte la 

Indústria (any 2011) i Serveis (any 2010). Tanmateix, si observem el quadre núm. 10 i 

gràfic núm. 6 veurem com l’impacte de la crisi, excepte en Indústria i Construcció, 

encara ha d’arribar. En definitiva, igual que passa amb l’atur, la caiguda de l’afiliació a 

Lleida encara no s’ha acabat, encara no ha tocat fons, malgrat que els seus números 

seran molt més suaus que no en la desocupació  

 

QUADRE NÚM. 8.- TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA 
SS. A LA CIUTAT DE LLEIDA PER GRANS SECTORS* 

 

ANYS 

TOTAL 
TREBALLADORS 

AFILIATS AGRICULTURA  INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS 
NO 

CLASSIFICATS  

2000 46.793 396 4.442 4.574 37.374 7 

2001 47.666 355 4.542 4.629 38.136 4 

2002 47.557 383 4.319 4.782 38.071 2 

2003 49.183 407 4.295 4.934 39.543 4 

2004 57.160 431 4.479 5.350 46.899 1 

2005 59.903 580 4.491 5.847 48.984 1 

2006 62.290 502 4.468 6.451 51.569 ----- 
2007 64.555 496 4.613 6.291 53.155 ----- 
2008 62.072 246 4.521 4.753 52.552  
2009 60.403 300 4.260 4.175 51.668 ----- 
2010 59.977 321 3.979 3.789 51.888 ----- 
2011 57.548 280 4.017 3.345 49.906 ----- 

Font: Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya 
*Dades a 31 de desembre de cada any, excepte les del 2011 que són les de 30 setembre  
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GRÀFIC. NÚM. 4.- AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SS. A LA CIUTAT  
DE LLEIDA PER GRANS SECTORS ECONÒMICS 
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QUADRE NÚM. 9.- VARIACIÓ PERCENTUAL INTERANUAL DEL NOMBRE DE 
TREBALLADORS DE LA CIUTAT DE LLEIDA AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SS. PER 

GRANS SECTORS* 
 

ANYS 

Variació percentual 
total treballadors 

afiliats 

Variació 
percentual 
Agricultura 

Variació percentual 
Indústria 

Variació 
percentual 

Construcció 

Variació 
percentual 

Serveis 

2000      

2001 1,87 -10,35 2,25 1,20 2,04 

2002 -0,23 7,89 -4,91 3,31 -0,17 

2003 3,42 6,27 -0,56 3,18 3,87 

2004 16,22 5,90 4,28 8,43 18,60 

2005 4,80 34,57 0,27 9,29 4,45 

2006 5,15 -13,45 -0,51 10,33 5,28 

2007 2,48 -1,20 3,25 -2,48 3,08 

2008 -3,85 -50,40 -1,99 -24,45 -1,13 

2009 -2,69 21,95 -5,77 -12,16 -1,68 

2010 -0,71 7,00 -6,60 -9,25 0,43 

2011 -4,05 -12,77 0,96 -11,72 -3,82 

Font: Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia 
*Dades a 31 de desembre de cada any, excepte les de 2011 que són les de 30 setembre 
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GRÀFIC NÚM. 5.- EVOLUCIÓ VARIACIÓ PERCENTUAL INTERANUAL DELS 
TREBALLADORS DE LA CIUTAT DE LLEIDA AFILIATS AL RÈGIM GENERAL 

DE LA SS. 
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QUADRE NÚM. 10.- TAXES ANUALS ACUMULATIVES DE LA VARIACIÓ DEL 
NOMBRE DE TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SS. A 

LA CIUTAT DE LLEIDA PER GRANS SECTORS* 
 

ANYS 

Taxa anual 
acumulativa 
Total afiliats 

Taxa anual 
acumulativa 
Agricultura 

Taxa anual 
acumulativa 

Indústria 

Taxa anual 
acumulativa 
Construcció  

Taxa anual 
acumulativa 

Serveis 

2000      

2001 1,866 -10,354 2,251 1,202 2,039 

2002 0,813 -1,683 -1,414 2,248 0,928 

2003 1,674 0,918 3,501 2,557 1,898 

2004 5,131 2,140 0,208 3,995 5,840 

2005 3,757 7,176 0,220 5,033 3,898 

2006 5,079 4,032 0,097 5,898 5,512 

2007 4,704 3,269 0,541 4,659 5,161 

2008 3,595 -6,132 0,221 0,481 4,354 

2009 2,877 -3,133 -0,467 -1,019 3,664 

2010 2,513 -2,122 -1,107 -1,901 3,336 

2011 1,899 -3,201 -0,919 -2,800 2,664 

Font: Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia 
*Les dades anuals fa referència a 31 desembre, excepte el 2011 que ho fa a 30 setembre 
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GRÀFIC NÚM. 6.- EVOLUCIÓ TAXES ANUALS ACUMULATIVES DE LA 
VARIACIÓ D’AFILIATS A LA SS. A LA CIUTAT DE LLEIDA PER GRANS 

SECTORS  
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5.5. L’afiliació a la Seguretat Social per branques d’activitat 

 

Per tenir una idea bastant més detallada dels afiliats per branca econòmica, a partir de la 

Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques-2009 (CCAE-2009), hem agrupat en 

17 activitats principals (les que es detallen en els quadres i gràfics que segueixen) totes 

les que considera la CCAE-2009 segons la següent metodologia: 

 
Agricultura, ramaderia i forestal 

- Agricultura, ramaderia i caça 
- Silvicultura i explotació forestal 
- Pesca i aqüicultura 

 
Mineria i industries extractives 

- Antracita, hulla i lignit 
- Petroli i gas natural 
- Minerals metàl·lics 
- Minerals no metàl·lics ni energètics 
- Suport a les indústries extractives   

 
Indústries alimentàries 

- Indústries de productes alimentaris 
- Fabricació de begudes 

 
Tèxtil 

- Indústries tèxtils 
- Confecció de peces de vestir 
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Cuir i Calçat 
- Indústria del cuir i calçat 

 
Paper i arts gràfiques 

- Indústries del paper 
- Arts gràfiques i suports enregistrats 

 
Indústria química 

- Indústries químiques 
- Productes farmacèutics 
- Cautxú i plàstic 

 
Metal·lúrgia i Maquinària 

- Productes minerals no metàl·lics no classificats 
- Metal·lúrgia 
- Productes metàl·lics, excepte maquinària 
- Productes informàtics i electrònics 
- Materials i equips elèctrics 
- Maquinària i equips no classificats 
- Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 
- Altres materials de transport 
- Reparació i instal·lació de maquinària 

 
Fusta, mobles i manufactura diversa 

- Indústries fusta i suro, excepte mobles 
- Mobles 
- Indústries manufactureres diverses 

 
Energia, aigua i residus 

- Energia elèctrica i gas 
- Aigua 
- Tractament d’aigües residuals 
- Tractament de residus 
- Gestió de residus 

 
Construcció 

- Construcció d’immobles 
- Construcció d’obres d’enginyeria civil 
- Activitats especialitzades construcció 

 
Comerç 

- Venda i reparació de vehicles motor 
- Comerç engròs, excepte vehicles motor 
- Comerç detall, excepte vehicles motor  

 
Transport 

- Transport terrestre i per canonades 
- Transport marítim i per vies interiors 
- Transport aeri 
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Serveis 
- Emmagatzematge i afins al transport 
- Activitats postals i de correus 
- Serveis d’allotjament 
- Serveis de menjar i begudes 
- Edició 
- Cinema i vídeo; enregistrament de so 
- Ràdio i televisió 
- Telecomunicacions 
- Serveis de tecnologies de la informació 
- Serveis d’informació 
- Mediació financera 
- Assegurances i fons de pensions 
- Activitats auxiliars mediació financera 
- Activitats immobiliàries 
- Activitats jurídiques i de comptabilitat 
- Seus centrals i consultoria empresarial 
- Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria 
- Recerca i desenvolupament 
- Publicitat i estudis de mercat 
- Activitats professionals i tècniques no classificades 
- Activitats veterinàries 
- Activitats de lloguer 
- Activitats relacionades amb l’ocupació 
- Agències viatges i operadors turístics 
- Activitats de seguretat i investigació 
- Serveis a edificis i de jardineria 
- Activitats administratives d’oficina 
- Activitats artístiques i d’espectacles 
- Biblioteques i museus 
- Jocs d’atzar i apostes 
- Activitats esportives i d’entreteniment 
- Activitats associatives 
- Reparació ordinadors i efectes personals 
- Altres activitats de serveis personals 
- Llars que ocupen personal domèstic 
- Llars que produeixen béns i serveis propis 
 

Administració Pública 
- Administració pública, defensa i seguretat social obligatòria 

 
Educació 
 
Sanitat i serveis socials 

- Activitats sanitàries 
- Serveis socials amb allotjament 
- Serveis socials sense allotjament    
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En el quadre núm. 11 i gràfic núm. 7, un detall més minuciós de les activitats ens 

assenyala, ens indica, que encara que el sector Serveis continua sent el capdavanter, el 

Comerç aglutina un nombre d’afiliats molt important, per sobre, fins i tot, d’activiats 

tant nombroses en treballadors/es com són Educació i Sanitat i Serveis Socials. És 

evident que la capitalitat administrativa de Lleida i la jerarquia que a nivell demogràfic 

exerceix Lleida respecte a tots els municipis d’un radi d’influència de 60-70 quilòmetres 

(ens en hem d’anar als 100 quilòmetres per trobar un sistema urbà demogràficament 

igual o superior al de Lleida) explica aquesta força que té el Comerç a nivell de 

treballadors/es assalariats. 

 

Pel que fa als sectors industrials el més important és el de les indústries 

agroalimentàries, per sota del sector de la construcció, però capdavanter dins del grup 

d’activitats transformadores. També és significativa aquesta dada del poder 

agroalimentari de Lleida, poder que ha de créixer en el futur impulsat pels efectes 

multiplicadors del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari.  

 

La importància del sector de l’Administració Pública (continuem amb el quadre núm. 

11) també ve influenciada per la capitalitat administrativa de la ciutat, encara que com 

es pot apreciar s’observa una estabilitat en el nombre d’afiliats a partir de 2007. Això 

evidencia que la crisi no la venia afectant, i diem venia perquè, molt probablement, les 

polítiques d’ajustament que es venen aplicant últimament probablement suposaran 

pèrdues d’afiliats, encara que aquests, almenys avui per avui, es concentren 

preferentment en Educació i Sanitat i Serveis Socials, sectors que ja en el 2011 

presenten una baixa d’afiliats respecte al període anterior.      
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QUADRE NÚM. 11.- NOMBRE DE TREBALLADORS DE LA CIUTAT DE 
LLEIDA AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SS. CLASSIFICATS PER 

ACTIVITAT* 
 

ACTIVITAT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AGRICULTURA, RAMADERIA I FORESTAL 580 502 496 246 300 321 280 

MINERIA I INDUSTRIES EXTRACTIVES 6 8 7 7 10 8 8 

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 1.473 1.496 1.520 1.632 1.552 1.498 1.535 

TÈXTIL 281 277 289 219 198 234 216 

CUIR i CALÇAT 13 10 11 10 9 7 7 

PAPER I ARTS GRÀFIQUES 608 591 595 253 226 179 194 

INDUSTRIA QUÍMICA 246 224 209 214 190 193 207 

METAL·LÚRGIA I MAQUINÀRIA 1.252 1.259 1.335 1.215 1.109 1.021 1.002 
FUSTA, MOBLES I MANUFACTURA 
DIVERSA 186 174 157 173 153 142 151 

ENERGIA, AIGÜA I RESIDUOS 426 429 490 798 813 697 697 

CONSTRUCCIÓ 5.847 6.451 6.291 4.753 4.175 3.789 3.345 

COMERÇ 11.553 11.749 12.296 11.405 10.850 10.579 10.369 

TRANSPORT 2.032 1.923 2.043 1.979 2.015 1.862 1.890 

SERVEIS 17.119 17.715 18.078 17.814 17.251 17.727 16.736 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 10.431 11.039 9.363 9.398 9.357 9.453 9.315 

EDUCACIÓ 2.966 3.128 3.685 3.834 3.977 4.085 3.809 

SANITAT I SERVEIS SOCIALS 4.883 6.015 7.690 8.122 8.218 8.182 7.787 

NO CLASSIFICAT 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 59.903 62.990 64.555 62.072 60.403 59.977 57.548 

Font: Observatori del Treball de la Generalitat i elaboració pròpia 
*Les dades del 2011 fan referència a 30 de setembre, els altres anys a 31 de desembre 
 
GRÀFIC NÚM. 7 
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QUADRE NÚM. 12.- NOMBRE TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM 
GENERAL DE LA SS. A  LA CIUTAT DE LLEIDA PER ACTIVITATS (2005=100)* 

 
ACTIVITAT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AGRICULTURA, RAMADERIA I 
FORESTAL 100 86,55 85,52 42,41 51,72 55,34 48,28 

MINERIA I INDUSTRIES EXTRACTIVES 100 133,33 116,67 116,67 166,67 133,33 133,33 

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 100 101,56 103,19 110,79 105,36 101,70 104,21 

TÈXTIL 100 98,58 102,85 77,94 70,46 83,27 76,87 

CUIR i CALÇAT 100 76,92 84,62 76,92 69,23 53,85 53,85 

PAPER I ARTS GRÀFIQUES 100 97,20 97,86 41,61 37,17 29,44 31,91 

INDUSTRIA QUÍMICA 100 91,06 84,96 86,99 77,24 78,46 84,15 

METAL·LÚRGIA I MAQUINÀRIA 100 100,56 106,63 97,04 88,58 81,55 80,03 

FUSTA, MOBLES I MANUFACTURA 
DIVERSA 100 93,55 84,41 93,01 82,26 76,34 81,18 

ENERGIA, AIGÜA I RESIDUOS 100 100,70 115,02 187,32 190,85 163,62 163,62 

CONSTRUCCIÓ 100 110,33 107,59 81,29 71,40 64,80 57,21 

COMERÇ 100 101,70 106,43 98,72 93,92 91,57 89,75 

TRANSPORT 100 94,64 100,54 97,39 99,16 91,63 93,01 

SERVEIS 100 103,48 105,60 104,06 100,77 103,55 97,76 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 100 105,83 89,76 90,10 89,70 90,62 89,30 

EDUCACIÓ 100 105,46 124,24 129,27 134,09 137,73 128,42 

SANITAT I SERVEIS SOCIALS 100 123,18 157,49 166,33 168,30 167,56 159,47 

TOTAL 100 105,15 107,77 103,62 100,83 100,12 96,07 

Font: Observatori del Treball de la Generalitat i elaboració pròpia 
* Les dades del 2011 fan referència a 30 de setembre, els altres anys a 31 de desembre 
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QUADRE NÚM. 13.- VARIACIONS INTERANUALS, EN PERCENTATGES, DEL 
NOMBRE DE AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SS. PER ACTIVITAT A 

LA CIUTAT DE LLEIDA* 
 

ACTIVITAT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AGRICULTURA, RAMADERIA I FORESTAL 0,97 0,80 0,77 0,40 0,50 0,54 0,49 

MINERIA I INDUSTRIES EXTRACTIVES 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 2,46 2,37 2,35 2,63 2,57 2,50 2,67 

TÈXTIL 0,47 0,44 0,45 0,35 0,33 0,39 0,38 

CUIR i CALÇAT 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

PAPER I ARTS GRÀFIQUES 1,01 0,94 0,92 0,41 0,37 0,30 0,34 

INDUSTRIA QUÍMICA 0,41 0,36 0,32 0,34 0,31 0,32 0,36 

METAL·LÚRGIA I MAQUINÀRIA 2,09 2,00 2,07 1,96 1,84 1,70 1,74 

FUSTA, MOBLES I MANUFACTURA DIVERSA 0,31 0,28 0,24 0,28 0,25 0,24 0,26 

ENERGIA, AIGÜA I RESIDUOS 0,71 0,68 0,76 1,29 1,35 1,16 1,21 

CONSTRUCCIÓ 9,76 10,24 9,75 7,66 6,91 6,32 5,81 

COMERÇ 19,29 18,65 19,05 18,37 17,96 17,64 18,02 

TRANSPORT 3,39 3,05 3,16 3,19 3,34 3,10 3,28 

SERVEIS 28,58 28,12 28,00 28,70 28,56 29,56 29,08 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 17,41 17,53 14,50 15,14 15,49 15,76 16,19 

EDUCACIÓ 4,95 4,97 5,71 6,18 6,58 6,81 6,62 

SANITAT I SERVEIS SOCIALS 8,15 9,55 11,91 13,08 13,61 13,64 13,53 

Font: Observatori del Treball de la Generalitat 
*Les dades del 2011 fan referència a 30 de setembre, els altres anys a 31 de desembre 
 
GRÀFIC NÚM. 8.- 

    Percentatge treballadors afiliats al règim gene ral de la SS. a la ciutat de Lleida per activitat
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5.6. Afiliació comparada 
 
El quadre núm. 14 detalla el nombre total d’afiliats i per grans sectors, a la resta de 

capitals catalanes i municipis de més de 100.000 habitants. Crida l’atenció que el 

nombre de treballadors assalariats a Lleida ciutat sigui bastant més gran que als 

municipis de la conurbació de Barcelona. Excepte Hospitalet, el nombre d’afiliats a la 

SS. de Badalona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell i Terrassa, és inferior al 

de Lleida i només Santa Coloma (120.824) i Mataró (123.868) tenen menys habitants 

que Lleida (138.416). És evident que el poc nombre d’afiliats de Santa Coloma ens 

indica clarament la naturalesa de ciutat dormitori d’aquest municipi.  

 

D’altra banda, el motiu d’aquestes diferencies més que notables (no oblidem que tan 

Badalona, com Sabadell i Terrassa superen els 200.000 habitants) hi ha que buscar-les a 

la mobilitat laboral més pronunciada d’aquests ciutats respecte a la nostra. Si, tal com ja 

hem assenyalat, hi pot haver desviacions en aquestes xifres, sobretot pel que fa a sectors 

com transports i construcció on no hi pot haver una identificació exacta entre municipi 

de treball i municipi d’afiliació, el cert és que tenint en compte, tal com hem esmentat, 

el nombre d’habitants de cadascuna de les ciutats i el nombre d’afiliats a la SS. encara 

que en el cas de Terrassa l’impacte de la crisi es enorme pel que fa a aquesta magnitud 

que estem analitzant, la relació entre habitants/cotitzants, molt més petita a Lleida, 

indica unes potencialitats internes més fortes a casa nostra i, per tant, una capacitat de 

generació interna de renda més important.        
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QUADRE NÚM. 14.- NOMBRE DE TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM 
GENERAL DE LA SS. PER GRANS SECTORS, A LA RESTA DE CAPITALS DE 

PROVINCIA DE CATALUNYA I MUNICIPIS DE MÉS DE 100.000 HABITANTS*  
 

MUNICIPI ANYS 
Total treballadors 

afiliats Agricultura  Indústria Construcció Serveis  
No 
classificats 

 2005 904.935 1.664 111.839 50.511 740.921  

 2006 935.931 1.734 106.484 51.973 775.740  

 2007 953.000 2.175 101.477 51.236 798.112  

BARCELONA 2008 917.061 311 92.804 49.139 774.807  

 2009 880.584 297 83.411 42.653 754.223  

 2010 874.926 261 78.216 37.165 759.334  

 2011 845.625 247 75.218 32.190 737.970  

        

 2005 69.406 104 6.645 7.349 55.308  

 2006 72.996 97 6.564 8.093 58.242  

TARRAGONA 2007 74.921 172 7.864 7.194 59.691  

 2008 73.067 54 8.703 6.216 58.094  

 2009 69.462 39 7.644 5.150 56.629  

 2010 70.591 63 8.330 4.437 57.761  

 2011 68.359 33 8.221 4.033 56.072  

        

 2005 57.403 101 3.375 3.150 50.775 2 

 2006 60.093 84 3.616 3.543 53.450  

 2007 64.097 96 3.683 3.739 56.579  

GIRONA 2008 60.662 87 3.148 2.951 54.476  

 2009 59.044 80 3.100 2.383 53.481  

 2010 58.891 83 3.111 2.166 53.531  

 2011 56.981 76 3.169 1.795 51.941  

        

 2005 45.249 44 9.711 6.461 29.033  

 2006 45.952 55 9.013 6.784 30.100  

 2007 47.532 43 8.935 7.090 31.464  

BADALONA 2008 44.962 1 8.185 5.468 31.308  

 2009 42.628 2 6.869 4.626 31.131  

 2010 42.738 7 6.615 3.649 32.467  

 2011 40.745 4 6.401 3.370 30.970  

        

 2005 74.114 181 10.886 6.200 56.847  

 2006 75.965 204 9.890 6.667 59.204  

 2007 78.624 179 9.630 7.333 61.482  

HOSPITALET 2008 77.317  9.081 5.985 62.251  

 2009 74.068 1 7.643 5.433 61.531  

 2010 75.821  7.537 4.818 63.466  

 2011 74.673  7.196 4.128 63.349  

        

 2005 33.092 158 7.010 3.011 22.913  

 2006 33.824 297 6.010 3.556 23.961  

 2007 34.665 265 6.144 3.599 24.657  

MATARÓ 2008 31.668 2 5.295 2.492 23.879  

 2009 30.076 15 4.780 2.104 23.177  

 2010 29.699 15 4.634 1.898 23.152  

 2011 30.288 12 4.356 1.759 24.161  
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 2005 35.236 613 4.668 5.369 24.580  

 2006 36.101 496 4.992 5.513 25.100  

 2007 36.459 389 5.034 5.424 25.612  

REUS 2008 33.493 202 4.867 3.956 24.468  

 2009 31.367 236 4.122 3.022 23.987  

 2010 31.050 252 3.994 2.292 24.512  

 2011 29.730 240 4.079 2.066 23.345  

        

 2005 12.664  1.456 2.369 8.839  

 2006 12.956  1.204 2.545 9.207  

 2007 12.994 84 1.147 2.604 9.159  

STA.COLOMA  2008 12.159 82 942 1.851 9.284  

 2009 11.291  904 1.410 8.977  

 2010 11.274  880 1.245 9.149  

 2011 10.416  772 1.030 8.614  

        

 2005 56.113 15 9.793 6.061 40.244  

 2006 59.362 8 8.954 6.344 44.056  

 2007 58.895 22 8.636 6.158 44.079  

SABADELL 2008 53.496 3 7.854 4.779 40.860  

 2009 52.500 11 6.655 3.612 42.222  

 2010 52.260 15 6.339 3.168 42.738  

 2011 46.902 23 6.249 2.857 37.773  

        

 2005 71.415 139 13.102 8.650 49.524  

 2006 67.544 148 12.827 9.590 44.979  

 2007 67.190 195 12.279 9.491 45.225  

TERRASSA 2008 62.451 29 11.651 7.452 43.319  

 2009 52.850 19 10.107 5.941 36.783  

 2010 49.948 23 10.002 5.017 34.906  

 2011 47.486 41 9.930 4.180 33.335  

Font: Observatori del treball de la Generalitat 
*Les dades de 2011 són de 30 de setembre, les dels altres anys de 31 de desembre 
 
5.7. Règim especial d’autònoms 
 
Acabarem aquest capítol 5 amb una breu referència al règim especial d’autònoms de la 

SS. Ho fem perquè la crisi, fonamentalment l’enduriment del crèdit bancari, està 

afectant de valent a aquest micro empresari, sense o amb molts pocs treballadors. Tant 

és així que si comparem les dades del quadre núm. 15 i gràfic núm. 9 amb les del quadre 

núm. 9 i gràfic núm. 5, veurem que les caigudes en l’afiliació són més importants aquí 

que en el règim general si eliminem el sector de la construcció i en alguns anys el sector 

industrial. 

 

És difícil establir hipòtesis sobre el comportament futur d’aquesta afiliació, perquè si 

d’un costat sembla evident que la tendència a la baixa continuarà durant bastants anys ja 

que la font exclusiva de finançament d’aquest petit empresari, pel seu circulant, és 
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l’accés al crèdit bancari i aquest no fluirà fins que no es resolgui del tot el sanejament 

del sector financer espanyol, pot succeir que hagi contractes de treball on el treballador 

figuri com autònom (correrà a càrrec d’ell tot el cost de seguretat social) sense que 

l’empresa el doni d’alta com a treballador al seu càrrec. No hi ha dubte que l’impacte 

que podrà tenir la nova llei de reforma del mercat laboral anunciada directament sobre 

aquest marcarà també el que pot passar amb l’afiliació d’autònoms. De totes maneres, 

insistim que el que revifarà l’alta d’autònoms serà la fluïdesa del crèdit i aquesta tardarà 

a arribar.      

 
QUADRE NÚM. 15.- NOMBRE AFILIATS AL RÈGIM ESPECIAL D’AUTÒNOMS 

A LA CIUTAT  DE LLEIDA* 
 

ANY 
Nombre afiliats Règim Especial 

Autònoms 
Variació interanual en 

percentatges 

2000 9.079      ------- 

2001 9.121 0,46 

2002 9.285 1,80 

2003 9.570 3,07 

2004 9.867 3,10 

2005 9.904 0,37 

2006 10.050 1,47 

2007 10.549 4,97 

2008 10.411 -1,31 

2009 9.739 -6,45 

2010 9.388 -3,60 

2011 9.115 -2,91 

Font. Observatori del Treball de la Generalitat 
*Les dades de 2011 són de 30 de setembre, les dels altres anys de 31 de desembre 
 
 
GRÀFIC NÚM. 9 
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6.- RENDA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE (RFBD) I PRODUCTE INTERIOR 
BRUT (PIB) 
 
Lamentablement la informació estadística que es disposa de renda total i disponible a la 

ciutat de Lleida no està actualitzada. Les xifres que publica anualment l’Institut 

Nacional d’Estadística (INE) són a nivell provincial i a l’Anuari Econòmic Comarcal de 

Catalunya Caixa la unitat territorial és la comarca. Disposem només de les dades del 

2008 que publica l’Institut d’Estadística de Catalunya. Tanmateix, en l’apartat 6.3, 

dedicat a la propensió mitjana al consum, fem una estimació de la Renda Familiar Bruta 

Disponible de Lleida pels anys 2009 i 2010. A la vegada les despeses mitjana per 

persona del quadre núm. 19 són de Catalunya ). L’INE no publica desagregada a nivell 

municipal aquesta informació. En definitiva, les xifres que es manegen en aquest capítol 

cal entendre-les com una primera referència, com una primera aproximació, sobretot 

aquelles que ens assenyalen els efectes que sobre la renda total de Lleida tindrà la 

inversió pública (apartat 6.3).    

 
6.1. Renda Familiar Bruta Disponible (RFBD) 
 
A nivell d’aquesta magnitud la situació de Lleida comparada amb la de la resta de 

capitals catalanes i municipis de més de 100.000 habitants (quadres núms. 15 i 16 i 

gràfics 10 i 11) es molt positiva. La nostra ciutat només és superada per Barcelona i 

Girona en RFBD, encara que des de 2000 les diferències respecte a aquests dos ciutats 

s’han eixamplat. 

 

Hem de destacar aquesta dada perquè, a diferència del PIB, la RFBD assenyala el 

potencial de despesa d’un territori i, d’alguna manera, la capacitat de generar més renda 

a partir de la demanda interna. Evidentment, la manca da dades actuals no permet lligar 

el que succeeix entre RFBD i atur i així poder avaluar el que li passarà a la primera 

tenint en compte el creixement, encara durant uns anys, d’aquest últim. Tanmateix, 

mantenim com argument fonamental al llarg del treball, que el rellançament de 

l’activitat interna i, per tant, la demanda de sòl d’activitat serà més dependent de la 

inversió pública que no del consum, almenys en una primera fase.     
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QUADRE NÚM. 15.- RENDA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE CAPITALS DE 
PROVINCIA I CIUTATS DE CATALUNYA DE MÉS DE 100.000 HABITANTS  

(MILIONS D’EUROS) 
 

ANYS LLEIDA BARCELONA TARRAGONA GIRONA BADALONA 
HOSPITALET DE 

LLOBREGAT MATARÓ REUS 
STA. COLOMA 

DE  GRAMENET SABADELL   TERRASSA CATALUNYA 

2000 1.495.532 20.143.312 1.439.730 1.091.356 2.088.427 2.377.576 1.038.753 1.037.612 1.043.892 2.060.367 1.857.455 74.508.677 

2001 1.569.304 20.938.272 1.516.715 1.164.137 2.046.797 2.409.850 1.104.009 1.094.630 1.035.220 2.069.716 1.912.987 78.621.677 

2002 1.668.500 22.089.359 1.646.249 1.271.128 2.132.374 2.514.414 1.164.909 1.199.546 1.060.164 2.187.696 2.020.621 83.538.487 

2003 1.736.607 23.407.718 1.726.744 1.321.014 2.360.341 2.737.683 1.278.838 1.282.667 1.188.729 2.430.891 2.246.658 90.048.068 

2004 1.867.678 25.491.573 1.871.043 1.503.476 2.405.349 2.826.591 1.351.173 1.365.971 1.221.475 2.574.625 2.428.531 97.023.292 

2005 1.842.613 27.484.261 1.971.952 1.601.085 2.596.466 2.954.410 1.505.243 1.458.278 1.315.547 2.801.261 2.686.018 105.279.051 

2006 2.014.769 28.637.982 2.111.528 1.748.045 2.731.191 3.081.899 1.610.912 1.562.303 1.371.140 2.964.723 2.853.720 112.130.761 

2007 2.163.431 30.032.981 2.250.699 1.773.275 2.899.841 3.259.165 1.732.502 1.644.178 1.368.295 3.167.259 3.086.461 118.868.563 

2008 2.311.923 31.846.515 2.320.035 1.852.580 3.058.234 3.443.648 1.851.276 1.700.881 1.455.458 3.366.795 3.272.742 125.670.644 

Font: Idescat 
 

QUADRE NÚM. 16.- RENDA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE PER CAPITA A 
LES CAPITALS DE PROVINCIA I CIUTATS DE CATALUNYA DE MÉS DE 

100.000 HABITANTS  (MILERS D’EUROS)* 
 

ANYS LLEIDA BARCELONA TARRAGONA GIRONA  BADALONA 
HOSPITALET DE 

LLOBREGAT MATARO REUS 

STA. COLOMA 
DE  

GRAMENET SABADELL TERRASSA 

2000 13,3 13,4 12,6 14,7 9,6 9,8 9,8 11,6 9,0 11,2 10,7 

2001 13,8 13,8 13,1 15,3 13,4 9,9 10,2 12,1 8,9 11,1 10,8 

2002 14,3 14,2 13,8 16,0 12,5 10,2 10,5 12,9 9,2 11,6 11,1 

2003 14,6 14,8 14,1 16,0 11,8 11,0 11,3 13,4 10,2 12,6 12,0 

2004 15,3 16,1 14,9 17,7 11,1 11,2 11,7 13,9 10,4 13,2 12,6 

2005 14,7 17,2 15,2 18,1 11,0 11,8 12,8 14,5 11,1 14,1 13,6 

2006 16,0 17,9 15,9 19,2 10,0 12,3 13,5 15,1 11,6 14,7 14,2 

2007 16,7 18,7 16,6 19,0 9,8 12,9 14,5 15,5 11,7 15,6 15,1 

2008 17,3 19,7 16,7 19,4 9,6 13,5 15,3 15,8 12,3 16,4 15,7 

Font: Idescat 
*No s’ha pogut incorporar la Renda Familiar Bruta Disponible dels municipis del subsistema 
urbà de Lleida perquè Idescat només la té disponible pels municipis de més de 5.000 habitants i 
únicament tres dels 31 que configuren el subsistema, al marge de Lleida, Alcarràs, Almacelles i 
Alpicat superen l’esmentada xifra. El mateix succeeix amb el PIB que a continuació és detalla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

141 
 

GRÀFIC NÚM. 10. 
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GRÀFIC NÚM. 11.- EVOLUCIÓ RFBD PER CAPITA A LES CAPITALS DE 
PROVINCIA I MUNICIPIS DE MÉS DE 100.000 HABITANTS (MILERS 

D’EUROS) 
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6.2. Producte Interior Brut (PIB) 

 
Paral·lelament a la RFBD acompanyem també la informació disponible pel que fa al 

PIB total (quadre núm. 17) i al PIB per càpita (quadre núm. 18), fent palès també que la 

manca d’informació estadística limita excessivament les possibilitats d’anàlisi. No hi ha 

gaires diferències entre el detall per municipis de la RFBD per càpita (quadre núm. 16) i 

el del PIB per càpita (quadre núm. 18). Lleida continua sent una de les ciutats més 
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importants pel que fa al PIB per càpita però aquí es veu superada per Tarragona que, 

curiosament, a l’últim any de la sèrie observada, el 2008, supera a Barcelona i Girona, 

la qual cosa significa que és la ciutat que presenta una diferència més gran entre PIB i 

RFBD. Més càrrega impositiva? Menys transferències netes? Caldria tenir més 

informació per poder determinar que és el que passa realment. Tanmateix, i com a 

referència global, estimem, per l’exercici 2011, que el PIB total de la ciutat de Lleida se 

situa entre els 3.800-4.000 milions d’euros.                                                                               

 
QUADRE NÚM. 18.- PIB PER 

QUADRE  NÚM. 17.- PIB TOTAL CAPITALS          CÀPITA CAPITALS DE        
     PROVÍNCIA I MUNICIPIS DE MÉS DE          PROVÍNCIA I MUNICIPIS DE       
                   100.000 HABITANTS*                        MÉS DE 100.000 HABITANTS*            
                                                                                         
 2001 2006 2008           2001 2006 2008 
LLEIDA 2.346,6 3.516,8 3.917,9  LLEIDA 20,6 27,8 29,3 
BARCELONA 41.365,0 57.288,3 64.521,3  BARCELONA 27,3 35,8 39,9 
TARRAGONA 3.002,8 5.129,7 5.602,3  TARRAGONA 25,8 28,7 40,3 
GIRONA 2.030,9 2.946,0 3.320,4  GIRONA 26,6 32,4 34,8 
BADALONA 2.611,6 3,972,0 4.267,3  BADALONA 12,5 18,2 19,6 
HOSPITALET 3.155,7 4.659,0 5.118,8  HOSPITALET 13,0 18,6 20,0 
MATARÓ 1.905,8 2.632,6 2.869,4  MATARÓ 17,6 22,1 23,8 
REUS 1.637,9 2.415,5 2.603,1  REUS 18,0 23,4 24,2 
STA. COLOMA  885,2 1.498,9 1.642,6  STA. COLOMA 7,6 12,7 13,9 
SABADELL 3.191,9 4.616,6 4.988,2  SABADELL 17,1 23,0 24,3 
TERRASSA 3.129,0 4.674,2 5.100,7  TERRASSA 17,7 23,3 24,4 
CATALUNYA 135.708,9 196.391,5 215.180,7  CATALUNYA 21,1 27,4 29,0 

Font: Idescat. *Milions d’euros                             Font: Idescat. *Milers d’euros 
    

 
 6.3. Propensió Mitjana al Consum 

 
QUADRE NÚM. 19.- PROPENSIÓ MITJANA AL CONSUM I A L’ESTALVI PER 

PERSONA A LA CIUTAT DE LLEIDA (MILERS D’EUROS) 
 

ANY 
Despesa mitjana 

per persona 
RFBD per 

capita 

Propensió 
mitjana al 
consum 

Propensió mitjana a 
l'estalvi 

2006 12.466,43 16,0 77,92% 22,08% 
2007 12.860,96 16,7 77,01% 22,99% 
2008 13.152,04 17,3 76,02% 23,98% 
2009* 12.792,42 17,5 73,13% 26,87% 
2010* 12.164,53 17,0 71,56% 28,44% 

Font: Institut Nacional d’Estadística, Idescat, Catalunya Caixa i elaboració pròpia 
*Dades provisionals a partir d’estimacions pròpies 
 
La propensió mitjana estimada està calculada no sobre la renda personal total (la que 

s’obté abans de pagar impostos i abans de sumar-li el saldo net de transferències), sinó, 
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tal com indica el quadre, sobre la renda disponible, això implica que per si aquesta 

última podem parlar d’una propensió mitjana al consum, és a dir quina part de la renda 

es destina a consum, d’entre el 71-72% per l’últim any disponible (no esperem grans 

canvis pels propers anys en aquest percentatge; hem de tenir present que la crisi genera 

un estalvi forçós, és a dir, una abstenció del consum per la inseguretat que el 

consumidor/a té degut a la incertesa), per la renda total o el que és el mateix pel PIB 

total, el percentatge baixaria a l’entorn del 45-50%. A partir d’aquesta estimació i 

utilitzant el multiplicador de la inversió, podrem saber l’impacte que sobre la renda total 

té la inversió pública.  

 

Sabent que: 

∆R = ∆IP [1/(1- PMC )]  

∆R = Increment de la renda total o PIB total 

∆IP = Increment inversió pública 

PMC = Propensió mitjana al consum  

 

Per cada unitat monetària d’inversió pública, considerant una Propensió Mitjana al 

Consum del 47,5% (la meitat de d’interval 45-50% del paràgraf anterior), la renta total 

augmentarà en:  

 

 ∆R = 1 [1/ (1- 0,475)] = 1,9 unitats monetàries 

 

La qual cosa suposa que la incidència en el PIB de la ciutat d’una inversió pública d’un 

euro és d’un euro i noranta cèntims (1,90 €), és a dir un increment del 90% respecte a la 

inversió efectuada. 

 

Tanmateix, cal relativitzar aquesta xifra perquè no tota la despesa dels i les residents a 

Lleida la fan a la ciutat, és a dir, compren també amb la renda que han obtingut aquí 

fora del seu lloc de residència, però, al mateix temps, també hi ha despesa a Lleida de 

persones que obtenen la renda i viuen fora de la capital del Segrià. És difícil, sense 

dades, saber la diferència,saber quina quantitat de despesa fan els lleidatans i lleidatanes 

fora de la seva ciutat i quina fan els i les de fora aquí. De totes maneres, i agafant 

aquesta xifra com un referent per tenir en compte que la inversió pública sempre genera 

un augment més important de la renda, i encara que la quantitat gastada fora pels i les 
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d’aquí sigui superior (en quantitat, no probablement en nombre de persones) a la que 

gasten els i les no residents no baixaria l’1,9 assenyalat més enllà de l’1,6-1,7.  

 

GRÀFIC NÚM. 12.- PROPENSIÓ MITJANA AL CONSUM I A L’ESTALVI A LA 
CIUTAT DE LLEIDA            
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6.4. Distribució PIB per grans sectors 

 

Pel que fa al PIB per branques productives, a nivell municipal, només està disponible 

per grans sectors i referit exclusivament a dos anys, 2006 i 2008. El detall és el  del 

quadre núm. 20. Cal matissar, però, que les xifres venen expressades en Valor Afegit 

Brut (VAB) no PIB (Producte Interior Brut). La diferència entre PIB i VAB (més gran 

el PIB que el VAB) correspon als impostos indirectes que si es comptabilitzen en el PIB 

però no en el VAB. 

 
QUADRE NÚM. 20.- DISTRIBUIÓ DEL VIB TOTAL A LLEIDA CIUTAT  PER 

GRANS SECTORS I PES, EN PERCENTATGE, DE CADASCUN RESPECTE AL 
TOTAL  

 
ANY AGRICULTURA % S/ TOTAL INDÚSTRIA % S/ TOTAL CON STRUCCIÓ % S/ TOTAL SERVEIS % S/ TOTAL TOTAL 

2006 49,6 1,58 317,4 10,09 407,5 12,95 2.372,30 75,39 3.146,80 

2008 65,5 1,82 318,3 8,83 430,6 11,95 2.788,40 77,40 3.602,80 

Font: Idescat i elaboració pròpia 
 
La manca d’informació actualitzada no permet veure la incidència de la crisi i, sobretot, 

l’esclat de la bombolla immobiliària en la producció total de la ciutat. Del quadre núm. 

20, a dia d’avui, molt ha baixat la renda del sector construcció i, per tant, la seva 
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participació en el total de la producció, la qual cosa només haurà fet que reforçar, encara 

més, la importància del sector serveis en el PIB local, que molt probablement deu situar-

se en el 80% de la renda total de Lleida ciutat.     

 

GRÀFIC NÚM. 13.- COMPOSICIÓ, PER GRANS SECTORS, DEL PIB TOTAL DE 
LLEIDA  (2008) 
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GRÀFIC NÚM. 14.-COMPOSICIÓ, PER GRANS SECTORS, DEL PIB TOTAL DE 

LLEIDA (2006) 
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7.- EFECTES GLOBALS I SECTORIALS DELS NOUS EQUIPAMENTS 

 

7.1. L’impacte de les infraestructures en el creixement econòmic 

 

En els darrers anys la ciutat de Lleida i la seva àrea d’influència han experimentat un 

fort creixement en la quantitat i qualitat de les seves infraestructures: desdoblament de 

l’autovia fins a Barcelona, arribada de l’alta velocitat, creació de l’aeroport, millores en 

els espais interns de la ciutat, etc. La situació ha contribuït a reforçar el rol de la ciutat 

com a nus de comunicacions i ha generat uns impactes directes i indirectes evidents.  

 

Actualment, segueixen existint una sèrie de projectes d’infraestructures importants. 

Malgrat que és previsible que la situació econòmica actual alenteixi el ritme d’execució 

dels diversos projectes, és previsible que a mitjà i llarg termini es plantegin noves 

actuacions. 

 

En aquest context és un fet reconegut que l’augment de les despeses en infraestructures 

té un efecte multiplicador sobre la producció, de manera que l’augment final de la renda 

és major que l’augment inicial de les despeses. Així, l’augment del consum suposa un 

increment de la demanda agregada que provoca nous augments de la producció i la 

renda. És així com en un estudi recent situava que a Catalunya, entre 2004 i 2007, per 

cada 551.750 € invertits en actuacions d’infraestructura es creava un nou lloc de treball 

directe o indirecte (Elisabet Martí, 2010, Inversions en infrastructures en temps de crisis 

Barcelona, UPC). En el present treball partirem d’aquest ràtio per analitzar la potencial 

creació de nous llocs de treball. 

 

Per les característiques econòmiques del seu entorn, la majoria de grans actuacions 

infraestructurals que es desenvolupen a l’àrea del Pla de Lleida beneficien empreses o 

treballadors de la capital. Per aquest motiu hem considerat adient no restringir el present 

apartat al cas de Lleida ciutat, sinó parlar de les infraestructures existents al conjunt de 

la seva àrea d’influència. 

 

 

 

 



 

148 
 

7.1.1. Infraestructura viària 

 

Les infraestructures viàries de les terres de Lleida són les que han experimentat una 

millora més intensa en els darrers anys. Podem considerar que un punt d’inflexió va ser 

la finalització, l’any 2003, de la connexió de doble carril Lleida - Fraga i l’any 2004 del 

desdoblament de l’A2 al seu pas per les terres de Lleida. Aquesta actuació ha solucionat 

en bona mesura els problemes de mobilitat lineal de la zona. A més, ha servit per 

potenciar les connexions amb les principals carreteres de la xarxa viària de l’àmbit de 

Ponent. Concretament, d’oest a est, la via enllaça a l’alçada de Soses amb la AP2 

(direcció Tarragona i Barcelona), amb diverses vies de comunicació cap al Pirineu a 

partir de la variant de Lleida (N240 Tarragona – Bilbao), N230 (Lleida – frontera 

Francesa), C12 (Lleida – Àger), C13 (Eix del Pallars), amb la C53 a Vilagrassa 

(Vilagrassa – Vallfogona de Balaguer), amb la C14 a Tàrrega (Eix Tarragona – 

Andorra) i amb la C25 a Cervera (Eix transversal), a més d’una nombrosa xarxa 

secundària i local. 

 

L’increment de la mobilitat hauria de generar, segons el Pla territorial parcial de Ponent 

(Terres de Lleida) que l’any 2026 s’haguessin doblat el nombre de vehicles pesats que 

utilitzaven aquest corredor respecte l’any 2006. L’assoliment d’aquest objectiu 

dependrà en bona mesura de la intensitat de la reactivació econòmica, de les actuacions 

que s’emprenguin a nivell de xarxa viària i de l’efectivitat de les mesures previstes per 

potenciar el transport ferroviari.  

 

D’arribar a aquesta situació, les repercussions que es generarien en el territori anirien en 

dos sentits. En primer lloc, aquest augment del trànsit podria suposar un major 

desenvolupament dels diversos serveis complementaris existents actualment: 

restauració, vigilància, manteniment, entre altres. Ara bé, també s’assoliria una certa 

saturació de les infraestructures, que podria anar en contra de la competitivitat de les 

empreses instal·lades en el territori. 

 

Per evitar aquest escenari són diverses les iniciatives en curs de realització o previstes. 

Les actuacions més ambicioses són les encarades a desdoblar algunes de les principals 

vies que travessen l’àrea. En aquest sentit, l’actuació més avançada és la de l’A22 
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(Lleida – Osca), que té en l’actualitat pràcticament tots els trams en construcció. El cost 

d’aquesta actuació es pressupostava en 400 milions d’euros. 

 

Més endarrerides es troben les obres de desdoblament de l’Eix transversal (C25), 

pressupostades en 703 milions d’euros. Tot i que només afecta tangencialment l’àrea, 

aquesta infraestructura resultarà fonamental per millorar les connexions de l’àrea 

analitzada. El final de les obres estava previst inicialment per l’any 2011, però el retard 

en l’execució endarrerirà aquesta data. Ara bé, la millorar de la connexió amb França 

que implicarà aquesta obra pot suposar una millora important per la competitivitat de la 

zona.  

 

L’altra actuació, que afecta de ple alguns dels municipis de l’entorn de Lleida seria 

l’A14 (Lleida – Sopeira). Inicialment prevista com a gran pas central dels Pirineus 

(juntament amb Canfranc), ha vist el seu trajecte notablement reduït per l’alt impacte 

ambiental que suposaria. Actualment només està en construcció un petit tram (Rosselló 

– Almenar), que es preveu que s’inauguri el desembre de 2011. Aquesta actuació, a més 

de servir els diversos municipis, també connecta amb l’Aeroport de Lleida-Alguaire. La 

inversió total prevista per aquesta actuació és de 500 milions d’euros. 

 

Altres actuacions viàries importants per l’àrea són les noves connexions est (Lleida – els 

Alamús) i oest (Lleida – Alcarràs). Aquestes actuacions han de contribuir a agilitzar el 

trànsit en els punts amb major risc de col·lapse. La inversió prevista és de 50 milions 

d’euros i es preveu que finalitzi el 2013. Igualment reivindicada en l’àrea és la connexió 

entre Lleida (Montblanc) – Tarragona (A 27) . Aquesta obra, iniciada, es troba 

actualment paralitzada en espera d’una nova licitació público – privada. El pressupost 

inicialment previst per aquesta actuació era de 120 milions d’euros (sense 

comptabilitzar les variants de Montblanc i Valls).  

 

Si es desenvolupen aquest conjunt d’infraestructures viàries la inversió total realitzada a 

Lleida i el seu entorn seria de 1.070 milions d’euros (sense comptabilitzar les inversions 

de l’eix transversal, que considerem excessivament allunyades de la ciutat). Aplicant a 

aquesta suma el quocient inversió / ocupació comentats anteriorment, ens donaria una 

creació de 1.939 llocs de treball creats per infraestructures viàries. Un volum que podem 
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considerar el sostre màxim futur d’aquest sector, ja que una part de les actuacions ja 

descrites ja estan iniciades. 

 

7.1.2. Infraestructura ferroviària 

 

La xarxa ferroviària lleidatana és, en context de Catalunya, una de les més potents. Hem 

de pensar que a diferència d’altres ciutats catalanes que només disposen d’una estació 

en una línia ferroviària (cas de Girona, per exemple), a Lleida es disposa d’una autèntica 

xarxa que inclou l’Alta Velocitat (que tractarem en un altre apartat dins d’aquest mateix 

capítol) i la xarxa tradicional, que configuren les línies amb origen a Lleida i destí a 

Barcelona (per Manresa, Valls o per Tarragona), la Pobla de Segur i Saragossa.  

 

Ara bé, malgrat aquest potencial, el ferrocarril convencional és una de les principals 

assignatures pendents. Aquest fet es tradueix en un bon nombre de projectes previstos 

en les diverses línies.  

 

El projecte més ambiciós és l’anomenat eix transversal ferroviari, analitzat ja 

extensament en el capítol 2 “Activitat econòmica i planejament” 

 

Una altra gran actuació, reivindicada des del territori, és la prolongació de la línia de 

Pobla de Segur fins a la Seu d’Urgell i Andorra. Es calcula que aquesta obra tindria un 

cost de 265 milions i no té un termini d’execució fixat. 

 

Finalment, l’última gran actuació seria la transformació d’algunes de les línies 

ferroviàries convencionals actuals en Tren Tramvia. Un Tren Tramvia és un vehicle 

ferroviari que dins la ciutat circula com un tramvia i fora ho fa com un tren 

convencional. El Pacte nacional per a les infraestructures preveu l’estudi d’algunes 

línies d’aquest tipus. A les terres de Lleida, aquestes línies serien: 

 

Actuacions previstes: 

- Lleida - Balaguer. El tram que presenta més potencial per a la implantació del 

tren tramvia i el que es troba actualment més avançat (sotmès a informació 

pública el 2010). El seu cost seria de 26’5 milions d’euros. 
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- Línia Lleida - Cervera. Es plantegen dues ofertes ferroviàries diferenciades: una 

línia destinada al transport de mercaderies alternat amb el de viatgers, que 

correspon al corredor propi de l'eix Transversal ferroviari, i una línia exclusiva 

per al transport de viatgers, que correspon a l'actual línia. El cost de la 

transformació seria 71 milions d’euros. 

 

Actuacions en estudi 

- Línia Lleida – Almacelles. 

- Línia Lleida - les Borges Blanques 

 

Amb aquestes dades, la inversió total prevista en infraestructures ferroviàries és de 

7.362’5 milions d’euros, el que donaria una possibilitat de creació de 13.344 llocs de 

treball. Hem de fer, però, dues matisacions. En primer lloc, la majoria de la inversió 

correspon a l’eix transversal ferroviari i per tant, es realitzaria lluny de Lleida. En 

conseqüència, ens sembla més adient excloure les inversions previstes en aquest eix, el 

que ens donaria un potencial de nous llocs de treball de 657 treballadors. En segon lloc, 

sembla poc probable que la majoria d’aquestes infraestructures, pel seu elevat cost, es 

realitzin a mig termini. 

 

Per últim, a nota de detall, hem de dir que a nivell ferroviari existeix una altra operació 

que pot generar unes repercussions importants per al territori: el Tren dels Llacs. 

Aquesta iniciativa, creada l’any 2009, aposta per transportar des de Lleida a la Pobla de 

Segur i en un tren històric un conjunt de visitants. En els dos anys de funcionament 

aquest tren ha tingut una ocupació extremadament elevada (superior al 90%), cosa que 

significa que s’han transportat unes 4.500 persones per temporada. Malgrat que sigui 

una actuació que només es desenvolupa en uns moments molt concrets (dissabtes dels 

mesos d’estiu), i que les repercussions a nivell d’ocupació a Lleida ciutat sigui limitat, 

aquest és un bon exemple d’ús del potencial de les infraestructures per a altres usos. 

 

7.1.3.Infraestructures hidràuliques 

 

La gran infraestructura hidràulica prevista actualment al territori lleidatà és el Canal 

Segarra- Garrigues. Una infraestructura dissenyat per crear noves hectàrees de regadiu a 

les comarques de la Noguera, la Segarra, el Pla d'Urgell, l'Urgell, el Segrià i les 
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Garrigues, beneficiant potencialment unes 70.000 hectàrees d’una setantena de 

municipis. Aquesta actuació es va licitar, l’any 2006 per un total de 1.103 milions 

d’euros, amb un període d’execució de deu anys. Aquesta xifra només representa la 

inversió realitzada per la Generalitat de Catalunya i no inclou, per tant, les inversions 

d’organismes com la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre o els propis agricultors. 

 

A més d’aquesta gran actuació, actualment al territori lleidatà també s’estan 

desenvolupant altres iniciatives importants relacionades amb regadius, com les millores 

territorial de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de 

Balaguer (2.413 hectàrees) o la redacció del projecte de Modernització de la xarxa de 

reg de les Comunitats de Regants de Llitera-Vincament i Serrabrisa-Montfret i del 

regadiu del canal Aragó-Catalunya als termes municipals d'Aitona i Seròs (Segrià) o el 

projecte de modernització dels Canals d’Urgell, entre altres. 

 

Per tant, seguint els ratis anteriors, tindríem que el canal Segarra - Garrigues podria 

generar 1.999 nous llocs de treball. Ara bé, donat que les obres principals ja estan 

pràcticament executades es fa difícil apuntar una creació important de llocs de treball a 

partir de les noves infraestructures hidràuliques. 

 

7.1.4. Infraestructures urbanes 

 

El municipi de Lleida, com tota ciutat, desenvoluparà en els propers anys una sèrie de 

projectes d’infraestructures públiques i privades que contribuiran a crear nova ocupació. 

 

Entre els grans projectes que es preveu desenvolupar hi ha un seguit ampli d’actuacions 

en l’entorn de l’estació de ferrocarril. Aquesta actuació, que s’arrossega des de 

l’arribada del tren d’alta velocitat a la ciutat, hauria de comportar un canvi important per 

a la zona: construcció de nous habitatges i oficines, creació d’un centre comercial, 

trasllat de l’estació d’autobusos, urbanització de la nova zona... En total, l’any 2006, es 

preveia que aquest conjunt d’actuacions generessin unes inversions de 74 milions 

d’euros (als quals caldria afegir les mesures noves no previstes inicialment, com el 

cobriment de les vies fins a l’estació). Actualment s’han invertit en aquest àmbit uns 30 

milions.  
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Altres iniciatives rellevants en termes de creació d’ocupació poden ser la urbanització i 

construcció d’empreses al polígon industrial de Torreblanca – Quatre Pilans o el 

desenvolupament de l’àrea residencial estratègica. Així mateix, també es previsible que 

es segueixi invertint en nova infraestructura en el Parc Científic i Tecnològic 

Agroalimentari (vegeu capítol específic) o en la Universitat de Lleida. Igualment, 

existeixen projectes d’altres administracions públiques que poden tenir repercussions 

importants en la ciutat, com la construcció de la nova seu central de la Generalitat a 

Lleida o la finalització de la seu de la conselleria d’agricultura (actualment paralitzada). 

 

Igualment, en els propers anys es previsible que l’ajuntament desenvolupi nous 

equipaments, ja sigui a les diverses zones urbanitzades (escoles, poliesportius o casals 

socials) o a les zones ja existents (nous museus previstos a Lleida o nous centres 

educatius). Finalment, no hem de passar per alt que la iniciativa privada també 

desenvoluparà actuacions rellevants en els propers anys, que sens dubte repercutiran en 

la creació de llocs de treball. Considerem que aquest conjunt d’actuacions poden 

englobar-se dins del que és habitual en tota ciutat i, en conseqüència, només afectaran al 

manteniment dels llocs de treball ja creats, sense contribuir a generar nova ocupació. 

Per tant, no hem comptabilitzat cap nou lloc de treball per aquest concepte. 

 

Per tant, tenim un conjunt variat d’actuacions, que depenen d’una conjuntura complexa 

d’elements per tirar endavant. En conseqüència, podem considerar que el nombre de 

llocs de treball que pot generar la construcció d’aquestes infraestructures es mourà entre 

els aproximadament 3.000 llocs de treball en un escenari baix (aquesta xifra correspon a 

les dades del juny de 2011, quan hi havia 3.533 treballadors que cotitzaven dins 

d’aquest sector, en un moment en el qual l’obra pública estava molt limitada) i els 7.600 

treballadors si es desenvolupen totes les actuacions previstes de forma conjunta (suma 

del mínim de 2011 i de les dades calculades en la correlació inversió-llocs de treball, 

expressada al principi del paràgraf). 

 

7.2. L’aeroport d’Alguaire 

 

Completarem en aquest apartat l’anàlisi ja fet de l’aeroport en el punt 2.4.   
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Les previsions inicials, que en el context actual podem considerar com excessivament 

eufòriques, es van matisar en el moment de la inauguració, quan únicament es parlava 

de 50.000 passatgers a l’any. Una xifra pròxima als volums que, efectivament, va moure 

l’aeroport en el seu primer any d’existència. Altres actuacions inicialment previstes, 

com el transport de mercaderies, no han arribat a desenvolupar-se.  

 

Volum de passatgers de l’Aeroport de Lleida-Alguaire 
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Font: Aeroports de Catalunya 

 

Hem de matisar, però, que tot i que les dades de l’equipament lleidatà resten allunyades 

de les dels grans aeroports, les xifres no són, ni molt menys, les més baixes del sistema 

aeroportuari espanyol. De fet, l’aeroport d’Alguaire se situaria en la posició número 36 

dels 47 aeroports civils espanyols. Aquest fet, però, no hauria de servir per justificar 

l’infraestructura com un èxit, però sí per situar-la en la seva justa mesura. 
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Volum de passatgers, resultat comercial i inversions en els aeroports comercials 

espanyols, 2010 

  Passatgers Resultat (milions) inversió (milions) 

1 Madrid-Barajas 49.866.113 -134,72 50,05 

2 Barcelona-El Prat 29.209.536 -73,88 58,07 

3 Palma de Mallorca 21.117.417 32,12 94,72 

4 Málaga-Costa del Sol 12.064.521 -16,51 545,05 

5 Gran Canària 9.486.035 14,92 157,30 

6 Alicante 9.382.931 31,96 356,65 

7 Tenerife Sur 7.358.986 17,60 32,41 

8 Ibiza 5.040.800 2,88 101,02 

9 Lanzarote 4.938.343 6,08 40,86 

10 Valencia 4.934.268 4,60 100,55 

11 Girona-Costa Brava 4.863.954 10,56 46,24 

12 Sevilla 4.224.718 1,88 16,49 

13 Fuerteventura 4.173.590 1,68 73,51 

14 Tenerife Norte 4.051.356 -4,63 5,26 

15 Bilbao 3.888.955 2,37 24,90 

16 Menorca 2.511.629 -9,67 16,23 

17 Santiago 2.172.869 -5,83 171,72 

18 Reus 1.419.851 -4,67 33,35 

19 Asturias 1.355.364 -2,32 2,26 

20 Murcia-San Javier 1.349.579 -1,46 6,95 

21 A Coruña 1.101.208 -5,19 38,09 

22 Vigo 1.093.576 -5,45 89,91 

23 Jerez 1.043.163 -7,92 29,62 

24 La Palma 992.363 -10,70 117,16 

25 FGL Granada Jaén 978.254 -5,18 9,60 

26 Santander 919.871 -4,91 10,91 

27 Almería 786.877 -6,25 42,83 

28 Zaragoza 605.912 -7,37 5,57 

29 Valladolid 392.689 -3,75 1,75 

30 Melilla 292.608 -9,41 5,81 

31 Pamplona 291.553 -5,67 34,53 

32 San Sebastián  286.077 -4,57 1,32 

33 El Hierro 170.968 -4,99 0,00 

34 León 93.373 -5,35 24,20 

35 Badajoz 61.179 -1,40 12,92 

36 Lleida Alguaire 57.836  - 95,00 
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37 Salamanca 43.179 -2,82 6,04 

38 Vitoria 42.073 -11,12 18,73 

39 Burgos 33.595 -5,03 0,00 

40 Ciudad Real 33.520 - 0,00 

41 La Gomera 32.488 -4,27 0,00 

42 Madrid-Torrejón 30.096 -3,23 0,00 

43 Ceuta (heliport) 29.817 -1,91 0,00 

44 Logroño-Agoncillo 24.527 -5,08 8,16 

45 Albacete 11.293 -2,44 0,00 

46 Algeciras (heliport) 10.999 -1,14 5,82 

47 Córdoba 7.852 -3,70 25,17 

48 Huesca-Pirineos 5.906 -4,36 0,00 

Nota: com a inversió s’inclouen les obres i projectes finalitzats o en curs d’execució 
durant l’any 2010. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’AENA (Memoria 2010), Aeropuerto Central 
de Ciudad Real y Aeroports de Catalunya. 
 

Igualment, hem de matisar la inversió realitzada. L’any 2010, any en que hem 

comptabilitzat tota la inversió realitzada per posar en funcionament l’aeroport lleidatà, 

hi va haver set aeroport espanyols on es van realitzar o estaven en marxa projectes que 

suposaven una inversió superior. Unes xifres que haurien de contribuir a situar 

correctament l’actuació d’Alguaire. 

 

A més de la pròpia activitat de transport de viatgers, l’aeroport també té un tercer sector 

d’activitat, l’aviació general. Donada la capacitat excedent de l’aeroport, aquest tipus 

d’aviació hi pot actuar sense les restriccions existents en altres aeroports. Una situació 

que va fer que, concretament, en el primer any de funcionament l’aeroport realitzés 

1.705 operacions d’aquest tipus, que van significar 4.533 passatgers / tripulants.  

 

Per últim, l’actuació relacionada amb l’Aeroport incloïa un seguit d’actuacions de 

desenvolupament de sòl industrial, que finalment no s’han dut a terme. Concretament, 

en l’entorn de l’aeroport l’Incasol preveia desenvolupar les següents actuacions: 

 

Nom Municipi Hectàrees Estat 

Torre de Tabac Alguaire 122 Programació 

Parc Industrial de Suport 
Aeroportuari Almenar - Almacelles 65 Programació 
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Aquestes operacions ja engegades es complementen amb altres iniciatives previstes, que 

conformen una important reserva de sòl logístic i industrial entorn a l’aeroport. A grans 

línies, vora 1.000 hectàrees repartides entre 170 ha. a Almacelles, 123 ha. a Alguaire i 

665 ha. a Almenar. 

 

L’objectiu principal d’aquestes actuacions era desenvolupar activitats de recerca, 

logística, industrial i l’agroindustria complementària a la dinàmica aeroportuària. Així 

mateix, es volia oferir sòl per atreure companyies especialistes en el transport de 

mercaderies. Un element que s’hauria de reforçar amb l’arribada de l’eix Transversal 

Ferroviari (en projecte). 

 

L’última versió del Pla de negoci de l'aeroport de Lleida-Alguaire (2011) basa 

l'estratègia de creixement de l'aeroport en el desenvolupament de les seves diverses 

branques de negoci: aviació comercial, touroperadors, aviació general, formació i 

càrrega. 

 

Actualment, l’àrea de negoci que sembla més avançada és la relacionada amb els 

touroperadors. S’ha signat un acord (un cop aconseguida  l'aprovació per part de l'Estat 

de la possibilitat de volar fora de l'espai Schengen), amb el touroperador Neilson-

Thomas Cook que aportarà, en cinc anys, al voltant de 34.000 passatgers. Finalment, en 

aquesta línea de diversificació, les instal·lacions d’Alguaire també acullen escoles de 

formació, com Mach Helicòpters, o empreses dedicades a vols fotogramètrics com RS 

serveis Teledetecció. L’equipament també ha acollit puntualment rodatges publicitaris. 

 

Altres projectes, com ara l’organització de convencions a l’aeroport, la construcció 

d’edificis d’oficines que inclogui, la creació d’algun establiment de restauració de 

prestigi o la posada en servei d’equipaments hotelers, apuntats en alguns dels plans 

previs de l’aeroport, han quedat majoritàriament aparcats. 

 

No disposem de les dades del Pla de Negocis del 2011, però en el Pla de Negocis del 

2008 es preveia que l’Aeroport assolís, en un termini de 10 anys, un impacte econòmic 

de 47’4 MEUR, tal com hem assenyalat ja en el capítol 2. Concretament, es preveia una 

despesa de 60 euros per visitant i 2 dies d’estada de mitjana, que s’havia de sumar als 

ingressos generats en la cadena de subministraments dels proveïdors de béns i serveis de 
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l’aeroport i a l’efecte induït per la despesa de sous dels empleats directes i indirectes a la 

zona de l’aeroport. 

 

El mateix document també apuntava que l’aeroport contribuiria a la creació de 900 nous 

llocs de treball el desè any de funcionament. Els càlculs apuntaven que es tractaria de 

790 llocs de treball indirectes i induïts; 60 directes i lligats a les aerolínies i concessions, 

i 50 més serien directes i relacionades amb l’activitat del gestor de l’aeroport. Altres 

estudis anteriors, com l’Avaluació de l’impacte econòmic i empresarial de l’aeroport 

d’Alguaire (2006), encarregat per la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida, fixava el 

nombre d’ocupats que podria generar l’aeroport d’Alguaire en la regió en 1.124 

treballadors, distribuïts de la següent manera; 511 treballadors directes, 43 d’indirectes i 

622 induïts.  

 

Actualment l’aeroport de Lleida Alguaire té 50 treballadors, xifra que inclouen el 

personal d’Aeroports de Catalunya, els contractats (personal de handling, de neteja, de 

seguretat o del restaurant, entre altres), així com els treballadors depenents directament 

de les diverses administracions (oficina de turisme, bombers, Mossos d’Esquadra i 

Guàrdia Civil). 

 

Amb aquestes dades podem apuntar que l’impacte que actualment té l’aeroport de 

Lleida-Alguaire sobre el mercat laboral de la ciutat és extremadament limitat. Ara bé, si 

en els propers anys es donen les condicions per complir les previsions de trànsit també 

es podria assolir el volum de llocs de treball projectats.  

 

7.3. El Tren d’Alta Velocitat 

 

L'arribada de l’alta velocitat a la ciutat de Lleida el 2003, complementada amb la 

posterior connexió ferroviària fins a Barcelona el febrer de 2008 i la posterior posada en 

servei dels trens avant, l’abril del mateix any, va suposar un gran canvi urbanístic i fins i 

tot sociològic per a la ciutat, però no està clar que generés un impacte similar en termes 

d’ocupació. 
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El nou mitjà de transport ha suposat una millora evident en termes de mobilitat: 

anualment, unes 240.000 persones utilitzen aquest mitjà de transport per arribar o sortir 

de la ciutat. 

 

Moviments de viatgers a l’estació de Lleida Pirineus 

R2 = 0,9304 (arribades)

R2 = 0,8706 (sortides)
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Font: Observatori del Turisme – Turisme de Lleida (2004 – 2011) 

 

Ara bé, després d’uns forts creixements en els primers anys (associats majoritàriament a 

la posada en marxa de nous serveis), les xifres totals de viatgers semblen estancades, 

fins al punt que les línies de tendència semblen apuntar a que els creixements viatgers 

de la línia seran limitats, amb un eventual màxim d’entorn a les 300.000 sortides / 

arribades en l’horitzó 2030. Naturalment, és difícil establir previsions de viatgers 

basant-nos únicament en les tendències del curt període de funcionament de la línia, 

especialment quan aquesta evolució dependrà d’aspectes com els canvis en les 

freqüències, els preus o el paper que pugui jugar la liberalització ferroviària. Sense 

aquestes alteracions tot sembla indicar que en el futur no es produiran grans canvis en 

termes d’ocupació relacionats amb l’alta velocitat. Per tant, no hem d’esperar que l’alta 

velocitat ferroviària comporti canvis importants en el volum de treballadors de la ciutat, 

però sí que intensifiqui algunes de les tendències observades.  

 

A nivell d’orígens i destins dels passatges, no es disposen de dades actualitzades 

(l’operadora ferroviària al·lega que són dades confidencials). Aquest fet fa que haguem 

de recórrer a dades de l’any 2008. Hem de matisar, però, que si bé a grans línies els 
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orígens i destins principals seran similars, poden existir algunes variacions importants. 

No hem de passar per alt, per exemple, que l’any 2008 encara existien diversos serveis 

Talgo que han desaparegut en l’actualitat, que s’han reforçat serveis com els destinats al 

País Basc i Navarra i que serveis com les connexions directes amb Andalusia no 

existien. 

 

Dades sobre destí de viatgers a l’estació de Lleida (2008) 

BARCELONA MADRID
ZARAGOZA CAMP DE TARRAGONA
TARRAGONA GUADALAJARA
PAMPLONA BILBAO
LEÓN REUS
ALTRES (< 1.000 passatgers)

 

Font: Renfe Operadora 

 

Com podem veure, les principals ciutats orígens dels viatgers amb destí a Lleida són 

aquelles que tenen connexions que no exigeixen transbords, és a dir, les de la línia d’alta 

velocitat Madrid – Barcelona. En aquest sentit, el principal destí era Barcelona (50% 

dels viatgers), seguit de Madrid (30%), Saragossa (8%) i Camp de Tarragona (1%). La 

resta d’orígens tenen menys de l’1% de viatgers. 

 

Amb aquestes dades podem afirmar que l’arribada del nou servei ha contribuït a que es 

produïssin una sèrie de canvis importants en sectors relacionats amb el terciari. Així, un 

estudi de Turisme de Lleida (2009) afirmava que s’havia doblat l’impacte econòmic del 

sector turístic i de congressos a la ciutat, passant d'un impacte anual de 8 milions d'euros 

l’any 2003 (abans de l’arribada de l’alta velocitat) als 17 milions l’any 2009.  
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Igualment, una de les principals repercussions que es tendeixen a associar a l’arribada 

de l’alta velocitat en una ciutat és l’augment del nombre de congressos. A Lleida hauria 

crescut un 170% (des dels 124 del 2003 als 321 del 2009). El nombre d'assistents hauria 

passat de 15.000 a 34.000 persones. Igualment, en aquest període, van obrir les seves 

portes a la ciutat diversos hotels. 

 

Finalment, diverses empreses també apunten que la seva competitivitat ha augmentat 

gràcies als serveis d’alta velocitat: millora en els contactes amb els clients, increment de 

la capacitat de captar especialistes, major agilitat en l’assistència a fires i congressos o 

descens del cost en temps i diners dels desplaçaments són alguns exemples de les 

millores observades. En una línia similar, la Universitat també s’ha beneficiat d’aquest 

servei gràcies a una millora de la capacitat dels seus membres d’assistir en seminaris 

que tenen lloc a altres punts o de participar en grups de recerca amb altres universitats. 

Igualment, també ha aconseguit una millora en la participació de membres d’altres 

universitats en els projectes de la Universitat de Lleida o en l’assistència de professors 

convidats.  

 

Ara bé, malgrat aquests efectes beneficiosos que descrivim, es fa difícil analitzar quina 

és la quantitat de nous llocs de treball que ha contribuït a crear l’arribada del tren d’alta 

velocitat. De fet, podem considerar que el TAV, més que crear noves dinàmiques, 

tendeix a acompanyar una sèrie de processos, generalment ja en marxa. Aquesta situació 

és, molt probablement, la que es donarà a Lleida en els propers anys. Difícilment els 

serveis relacionats amb el tren d’alta velocitat crearan un volum important de nous llocs 

de treball. Ara bé, és molt provable que gràcies a aquest servei ferroviari diverses 

empreses i serveis puguin incrementar la seva activitat i en conseqüència, generar nova 

ocupació. 

 

7.4. La intermodalitat 

 

Fins fa uns pocs anys, a les terres de Lleida, la intermodalitat no s’havia considerat com 

un element fonamental per a la creació de mà d’obra local. Aquesta situació va 

començar a canviar arran de l’arribada del tren d’alta velocitat, quan es va començar a 

exposar la necessitat de coordinar els horaris entre els diversos modes de transports de 

passatgers (bàsicament trens regionals, d’alta velocitat i autobusos). Tot i aquest primer 
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intent, la coordinació entre diversos mitjans de transport segueix sent limitada, tant en 

termes de viatgers, com de mercaderies.  

 

En conseqüència, existeix una descoordinació important entre els serveis que 

s’ofereixen, fet que va en detriment del potencial industrial lleidatà. De fet, aquesta 

situació no només es dóna entre diversos modes de transport, sinó que també existeixen 

dins d’un mateix mode: manca de coordinació en l’oferta, en els horaris o en la 

informació. Una situació que fa que actualment sigui difícil que l’àrea de Lleida pugui 

competir en determinats sectors amb altres pols europeus, que a més gaudeixen d’una 

posició i d’unes infraestructures clarament més avantatjades que les de Lleida. 

 

7.4.1 Intermodalitat de viatgers 

 

La intermodalitat de passatgers a Lleida ciutat pateix alguns problemes rellevants que 

dificulten que la ciutat assoleixi tot el seu potencial com a gran nus de comunicacions. 

Pel seu emplaçament no seria descabellat considerar que Lleida podria jugar el rol de 

capital de referència en temes de mobilitat no només del seu àmbit d’influència (Plana), 

sinó també del l’Alt Pirineu i Aran i en menor mesura, de part de la província d’Osca i 

de l’àrea de les terres de l’Ebre. 

 

Actualment, el principal element diferenciador de Lleida respecte a bona part de l’àmbit 

anterior és la disponibilitat d’una estació del tren d’alta velocitat. Naturalment, aquest 

factor diferencial dependrà, en bona mesura, del destí del viatger. Per exemple, un 

viatger de les terres de l’Ebre amb destí al País Valencià difícilment es desplaçarà a 

Lleida. En canvi, si el seu destí és Madrid, es pot plantejar desplaçar-se a Lleida (la 

major distància en temps de desplaçament es compensa per una menor durada i cost del 

desplaçament en tren). Per aquest motiu ens centrarem, principalment en analitzar la 

intermodalitat entre els diversos mitjans de transport i el ferrocarril.  
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7.4.2. Àrea d’atracció de l’estació de Lleida per a viatgers (2001) 

 

Font: Laboratori de Cartografia – Universitat de Lleida 

 

Una de les principals mancances a nivell d’intermodalitat de l’estació de Lleida-Pirineus 

és l’existent entre el tren d’alta velocitat i els diversos mitjans de transport públic: trens 

regionals, autobusos urbans i interurbans.  

 

La coordinació entre els horaris dels trens regionals i d’alta velocitat és pràcticament 

inexistent. Deixant de banda alguns ajustaments en els horaris del tren de la Pobla de 

Segur (de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), el gruix dels trens de mitja 
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distància (competència de Renfe) no han adaptat els seus horaris als de l’alta velocitat. 

El mateix es pot dir dels autobusos interurbans. Malgrat que alguns d’aquests autobusos 

realitzen parades prop de l’estació, el volum total de parades i l’ajustament amb els 

horaris del ferrocarril són pràcticament testimonials. En aquest punt, però, el previst 

trasllat de l’estació d’autobusos a proximitat de l’estació pot suposar una millora 

evident. Finalment, l’actual coordinació tren – bus urbà és més fruit de la coincidència 

de les elevades freqüències de pas dels autobusos en alguns horaris que no pas una 

realitat buscada. Aquest fet implica que en horaris menys ben servits pel bus (matí, nit i 

festius), els temps d’espera siguin importants. A més, el limitat número de línies que 

paren a l’estació i la manca d’informació de les parades d’autobús (el sistema 

d’informació del temps restant per l’arribada de l’autobús, promès en la privatització del 

servei, no s’ha instal·lat a la majoria de parades) suposen una trava evident per la 

intermodalitat de l’estació de Lleida. Únicament la connexió tren – taxi gaudeix d’una 

facilitat i fiabilitat important. Un conjunt de fets que no són nous i que ja es posaven de 

manifest en els diversos estudis realitzats dins del pla de dinamització de l’alta velocitat 

a Lleida (2004).  

 

Pel que fa a les existents amb el transport privat, han millorat amb el pas del temps, 

gràcies en bona mesura a l’obertura d’un pàrquing provisional en la zona dels antics 

magatzems de l’estació. De cara a l’any 2012 està prevista la inauguració del pàrquing 

construït en el moment d’ampliar l’estació (531 places), fet que millorarà enormement 

la facilitat d’aparcament. La connexió tren – aeroport també es pot considerar adequada, 

ja que en connexió amb cada vol existeix un autobús que realitza una de les parades a 

l’estació de ferrocarril. La coordinació del tren amb altres mitjans de transport, com per 

exemple el servei d’helicòpters creat en el moment d’inaugurar la línia, no ha donat 

resultats positius. 

 

Les mancances descrites pel cas del ferrocarril es repeteixen en el cas dels autobusos. 

Novament, la descoordinació més gran es dóna dins del propi mitjà de transport. La 

intermodalitat entre diverses companyies d’autobús és testimonial i tendeix a ser fruit de 

la simple casualitat. Un fet que s’agreuja per les mancances que presenta l’edifici que 

acull l’estació d’autobusos (que, per exemple, no disposa d’un taulell informatiu amb 

les andanes corresponents a cada sortida). A més, el repartiment de destins entre 

diverses companyies fa que existeixin expedicions a alguns nuclis on no s’accepten 
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viatgers, malgrat que es presta el servei. Un exemple el trobem en el servei directe 

Lleida – Tarragona, que opera Hife i que tarda 75 minuts. Un viatger amb origen a 

Lleida no pot agafar aquest autobús i està obligat a viatjar amb Vibasa, que para a la 

majoria de nuclis i tarda 120 minuts. Un altre exemple el trobem amb els serveis de 

l’Eix bus entre Lleida, Cervera i Tàrrega, on no s’accepten viatgers entre aquests 

destins. 

 

El conjunt de contratemps en el camp de la intermodalitat, que acabem de descriure, 

condicionen el desenvolupament de determinades activitats. Amb tota seguretat, si se 

superessin aquests impediments la ciutat de Lleida milloraria el seu posicionament com 

a nus de comunicacions. Ara bé, com ja hem apuntat en el cas de l’alta velocitat, és poc 

probable que aquesta millora es traduís en un augment directe de llocs de treball, tot i 

que sí que podria contribuir a acompanyar els processos en marxa, a consolidar 

determinades activitats (congressos, hoteleria, restauració) o a potenciar la indústria 

local, que veuria millorat el seu posicionament i la capacitat de generar negoci.  

 

7.4.3. Intermodalitat de mercaderies 

 

Actualment, el gruix del transport de mercaderies per l’interior d’Espanya es realitza 

mitjançant transport terrestre (89%). El transport aeri representaria entorn al 11%. Per 

sectors, el transport per carretera ha guanyat quasi un 10% de quota de mercat en 10 

anys. Una xifra que ha perdut, bàsicament, el transport aeri nacional. El ferrocarril 

mantindria unes xifres testimonials però relativament estables. Malgrat que la 

companyia Renfe ha perdut quota, la liberalització del transport ferroviari ha fet 

aparèixer nous operadors (dels quals no disposem de dades) que haurien compensat, 

total o parcialment, aquestes pèrdues. Aquestes dades no inclouen el transport marítim, 

pel qual no disposem de dades referides al transport nacional. 
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Mercaderies segons mitjà de transport  

 Tones Percentatge 

 Total 
Transport 

per 
carretera 

Transport per 
ferrocarril (Renfe) 

Transport aeri 
nacional 

2010 1.298.846 87,39 1,24 11,37 

2009 1.396.517 87,66 1,19 11,16 

2008 1.690.644 87,22 1,30 11,48 

2007 1.909.020 87,66 1,30 11,04 

2006 1.816.474 86,90 1,37 11,73 

2005 1.754.496 85,29 1,45 13,25 

2004 1.602.610 83,54 1,64 14,81 

2003 1.437.180 82,65 1,87 15,48 

2002 1.380.567 81,74 1,91 16,35 

2001 1.262.539 79,69 2,03 18,28 

2000 1.188.701 76,37 2,17 21,46 

Font: Ministerio de Fomento 

 

A partir de les dades anteriors podem deduir que el gruix de mercaderies transportades a 

les terres de Lleida ho faran per carretera. De fet, actualment, les terres de Lleida només 

ofereixen una única possibilitat de canvi de modalitat de transport: la combinació entre 

carretera i ferrocarril a l’estació del Pla de Vilanoveta de Lleida, gestionada per ADIF.  

 

Aquesta estació és la quinzena d’Espanya en volum de mercaderies transportades. 

Concretament, l’any 2009 va moure 6.464 Utis (Unitats de Transport Intermodal) en 

609 trens (rebuts més expedits). L’any 2010 van ser 9.849 en 566 trens, el que ens 

mostra un augment de les unitats transportades per expedició (font: Ministerio de 

Fomento). 

 

Tradicionalment, Renfe ha estat l’operadora de referència d’aquesta estació. La situació 

va canviar el juliol de 2009, quan va començar a operar Eurocargo Rail Spain, sent el 

primer operador privat de transports ferroviaris que s’implanta a Lleida. Aquesta 

empresa incorporà un nou servei diari de contenidors al port de Barcelona, fletats per la 

naviliera MSC. Aquest nou servei és il·lustratiu del potencial de l’àrea en relació amb el 

port de Barcelona. Un potencial que hauria de quedar reforçat amb l’eventual futura 

construcció del port sec a Anglesola i Vilagrassa (43 ha previstes), en el qual la 
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connexió ferroviària serà essencial. Malgrat això, les repercussions a nivell de llocs de 

treball que pot suposar aquesta actuació, allunyada de la ciutat de Lleida, seran amb tota 

probabilitat, limitades. 

 

El potencial del transport ferroviari a la ciutat de Lleida es ressent, en bona mesura, de 

les limitacions del traçat. El traçat de la línia d’alta velocitat no és apte per al transport 

de mercaderies degut als forts pendents que supera en el tram de Vinaixa. Pel que fa al 

traçat convencional, de via única, el tram de via lleidatà s’engloba en un esquema que 

inclou les línies ferroviàries que transiten per la ciutat, però també les que passen per 

Móra la Nova i Casp.  

 

Els trens de mercaderies procedents de França o del litoral català (especialment els ports 

de Tarragona i Barcelona) amb destí a l'interior de la península tendeixen a sortir per la 

línia de Móra la Nova - Saragossa. En canvi, els trens sentit oest – est circulen, 

generalment, per la línia de Lleida - la Plana-Picamoixons. Només el tràfic interior de 

cada línia circula en les dues direccions. En el cas de la línia de Lleida, això s’aplicaria 

bàsicament a trens de contenidors procedents de Barcelona amb destí al Pla de 

Vilanoveta, de vinils amb destí a Selgua, de grans i farines per Monzó o de productes 

químics cap a Zuera. 

 

De modernitzar aquestes dues línies convencionals, que recentment han estat incloses 

dins del corredor central espanyol de la xarxa bàsica europea en l’horitzó 2030, el 

potencial de transport de l’àrea milloraria enormement. En relació a aquesta xarxa 

bàsica, també hem d’apuntar que la proximitat amb l’eix Mediterrani pot ser un punt a 

favor de l’àrea de Lleida. Ara bé, les indefinicions sobre com es farà la connexió entre 

Lleida i l’Eix Mediterrani poden, també, fer més competitius altres espais i de retruc, 

afectar negativament l’àrea de Lleida.  

 

Així mateix, l’altra actuació que podria contribuir a millorar el transport de mercaderies 

a la zona seria alguna actuació enfocada cap al transport per ferrocarril de camions 

(cabina més remolc, el que s’anomena ferroutage). Diversos problemes amb el gàlib de 

la línia condicionen aquesta actuació que requeriria d’inversions importants i que 

actualment no està prevista. 
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L’altre gran projecte futur que pot canviar la situació del transport intermodal a Lleida 

és el projecte de desenvolupar el transport de mercaderies a l’aeroport de Lleida – 

Alguaire (vegeu apartat específic). Aquest projecte està previst en diversos documents 

elaborats pels responsables de la infraestructura, que apunten la possibilitat que 

Alguaire esdevingui una plataforma logística de transport aeri de mercaderies d’alt valor 

afegit. La manca de concreció del projecte fa difícil apuntar quines seran les 

repercussions en termes d’ocupació que tindrà aquest projecte.  

 

Aquestes limitacions en l’àmbit del transport de mercaderies pot arribar a condicionar 

l’aposta de la zona per determinats sectors d’activitat, com per exemple la logística. A 

nivell europeu existeixen algunes experiències de regions liderades per ciutats mitjanes 

que s’han especialitzat en aquest sector. Un cas paradigmàtic és el de la regió de Lieja, a 

Valònia, Bèlgica. Aquesta regió ha generat, entorn a l’aeroport de la ciutat, un important 

centre logístic, que inclou un nus d’autopistes, un intercanviador tren-carretera i un 

polígon d’activitats econòmiques dedicat essencialment al transport, especialment 

aquell aeri (duanes, societats d’importació – exportació, entre altres). Actualment, 

aquesta zona acull una seixantena d’empreses. En conjunt, l’activitat aeroportuària i 

l’activitat relacionada van generar, l’any 2011, 1.761 llocs de treball directe, uns 1.200 

llocs indirectes i 400 d’induïts. 

 

El projecte inicial de l’aeroport lleidatà preveia una zona industrial annexa amb 

connexió per tren i carretera que aspiraria a transformar-se en una zona d’activitat 

similar a la de Lieja. Novament, però, la indefinició del projecte fa que sigui difícil 

preveure quants llocs de treball es podran crear. A tall simplement orientatiu, podem 

apuntar que en cas que les 1.000 hectàrees inicialment reservades de sòl entorn a 

l’aeroport es dediquessin a activitats logístiques, aplicant un coeficient de 45 a 50 llocs 

de treball per hectàrea (proposat com a màxim que genera l’activitat logística per 

Bernadette Mérenne-Schoumaker, 2007, La localisation des grandes zones de 

logistique) ens donaria un total potencial d’entre 45.000 i 50.000 llocs de treball. 

Aquesta xifra, simplement potencial, forçosament s’ha de matisar. De les 1.000 

hectàrees previstes, únicament 187 estan actualment programades. Per tant, sobre 

aquestes hectàrees podem considerar com a sostre de l’ocupació logística generada 

entorn a l’aeroport a mitjà termini, sempre que s’ocupi tota la superfície i s’hi instal·lin 

únicament empreses logístiques amb un volum important d’activitat, en entorn als 9.000 
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llocs de treball. Aquest seria, de portar-se a terme, el màxim punt de creació de llocs de 

treball relacionats amb la logística a les terres de Lleida. 
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8.- L’ADMINISTRACIÓ LOCAL I LA SEVA HISENDA MUNICIPAL 

 

El futur POUM que l’Ajuntament de Lleida acabi dissenyant definirà el marc i les noves 

regles de joc que regiran el desenvolupament territorial del municipi de Lleida per als 

propers 15  anys. A més dels creixements extensius residencials i industrials que es 

prevegin, el POUM mesurarà el quantum i la qualitat dels futurs equipaments públics, 

així com la resta de sistemes necessaris per fer front al creixement demogràfic previst, i 

que acabarà configurant la nova ciutat construïda que proposi el Pla.  

 

L’Ajuntament de Lleida, en tant que principal agent impulsor de la redacció d’un nou 

POUM, s’erigirà en el seu principal agent avalador, tant des d’un punt de vista de 

compromís polític per assolir els objectius definits en el POUM en termes d’agenda, 

com de capacitat de la seva hisenda local per assumir la despesa en inversió municipal 

que el POUM li atorgui en cadascuna de les actuacions que incorpori el POUM. 

 

L’objectiu del següent capítol no és, en cap cas, abordar la sostenibilitat econòmica d’un 

Pla que encara no ha iniciat la seva redacció i, en conseqüència, tampoc és avaluar 

l’impacte econòmic que un futurible Pla pogués tenir en les finances locals de 

l’Ajuntament de Lleida. Ens el contrari, en aquest capítol abordem una primera pintura 

de conclusions a partir de les liquidacions pressupostàries de la Hisenda Municipal de 

Lleida entre els anys 2005 i 2010, intentant deduir uns paràmetres de comportament de 

les finances municipals i poder apuntar quin pot ser el paper, en termes econòmics i 

financers, de l’Ajuntament de Lleida per tirar endavant el repte urbanístic que suposa la 

posada en marxa d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

 

8.1.-L’ingrés i la despesa corrent municipal 

 

L’ingrés corrent s’ha incrementat de manera constant en 35,54 milions d’euros al llarg 

del període 2005 – 2010, passant de 107,26 milions d’euros a 142,80 milions d’euros (el 

que suposa un creixement del 33%). 

 

Per la seva part la despesa corrent s’incrementa en 41,26 milions d’euros durant el 

darrer sexenni, passant de 87,46 milions d’euros a 128,72 milions d’euros. Aquest 

increment suposa una variació total del 47%. Aquests valors suposen un superàvit 
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corrent anual que oscil·la entre un mínim de 3,79 milions d’euros l’any 2009 i un 

màxim de 24,71 milions d’euros l’any 2006. 

 

Pel que fa l’estalvi brut municipal, aquest presenta una caiguda sostinguda al llarg del 

període analitzat, passant de 19,2 milions l’any 2005 a 14,0 milions l’any 2010, derivat 

de l’increment constant de la despesa corrent municipal i, especialment, de la despesa 

de personal i la despesa en béns corrents i serveis que en aquest sexenni s’han 

incrementat al voltant del 50% respectivament. 

 

La caiguda sobtada de l’estalvi brut l’any 2009 té el seu origen en la caiguda dels 

ingressos provinents dels impostos indirectes i de les Taxes i altres ingressos amb una 

reducció l’any 2009 d’un 26% i un 16% respectivament. 

 

Els impostos indirectes es fonamenten, en gran part, per l’ingrés provinent de l’Impost 

sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Aquest impost no respon a un ingrés 

ordinari i recurrent com ho pot ser l’impost sobre Béns Immobles per exemple, ja que es 

tracta d’un ingrés fluctuant i puntual en funció de les dinàmiques de mercat immobiliari. 

La reducció en un 33% d’aquest ingrés l’any 2009 no resulta sorprenent si es té en 

compte la situació de crisi econòmica del país i de l’especial debilitament i col·lapse 

actual del sector de la construcció i de l’immobiliari31. 

                                                 
31 Pel que fa a l’ingrés del capítol 3 Taxes i altres ingressos es veu malmès, entre d’altres, per ingressos 
puntuals que també responen a les dinàmiques del cicle immobiliari (reducció en Llicències de 1ª ocupació, 
en les Contribucions especials i en les Quotes d’urbanització). 
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Ingrés i despesa corrent Ajuntament de Lleida (milions €) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 

 

Pel que fa a la composició de l’ingrés corrent, s’observa una situació força similar per 

als sis anys estudiats. S’observa que el gruix de l’ingrés corrent es concentra en aquells 

ingressos ordinaris recurrents, com són els Impostos directes i les Taxes i altres 

ingressos, que de manera agregada representen prop del 60% l’any 2005 amb lleugera 

tendència a l’increment fins l’any 2010. Si a aquests ingressos corrents afegim les 

Transferències corrents rebudes el percentatge es catapulta fins més del 90% dels 

ingressos corrents totals. 

 

Exceptuant la caiguda sobtada de l’estalvi brut l’any 2009, les finances locals de la 

ciutat de Lleida no mostren una excessiva dependència dels impostos indirectes derivats 

del sector de la construcció i de l’immobiliari (en concret, els impostos indirectes 

assoleixen un màxim anual del 6% del total d’ingressos corrents). 

 

Per contra, els ingressos patrimonials, tot i tenir un pes residual respecte el global, 

passen de representar un 5% dels ingressos corrents totals l’any 2005 a pràcticament 

reduir-se al 0,5% dels ingressos corrents totals l’any 2010 (d’una xifra màxima de 7,3 
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milions d’euros l’any 2007, s’assoleix una xifra mínima i decreixent l’any 2010 igual a 

0,67 milions d’euros). La principal causa d’aquesta important davallada té origen en la 

desaparició dels ingressos derivats dels dividends provinents de la Empresa Municipal 

d’Urbanisme a partir de l’any 200832. 

 

Composició ingrés corrent Ajuntament de Lleida (%) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 

 

Pel que fa a la composició de la despesa corrent, entre els anys 2005 i 2010, s’ha basat, 

principalment, en els capítols Béns corrents i serveis (±36%) i Personal (±36%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Entre els anys 2005 i 2007 L’Ajuntament de Lleida ingressà en concepte de dividends entre 4 i 5,5 milions 
d’euros. 
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Composició despesa corrent Ajuntament de Lleida (%) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 

 

8.2.-L’ingrés i la despesa de capital municipal 

 

L’ingrés de capital de l’Ajuntament de Lleida oscil·la entre els 9,83 milions d’euros 

l’any 2005 i els 29,45 milions d’euros l’any 2010. 

 

Al llarg del període 2005 - 2010, la despesa de capital (despesa corresponent a 

Inversions reals, Transferències de capital, Actius financers i Passius financers), 

presenta, a l’igual que l’ingrés de capital un comportament irregular, passant d’un 

mínim 23,64 milions d’euros l’any 2005 a un màxim de 71,61 milions d’euros l’any 

2009. 
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Ingrés i despesa de capital Ajuntament de Lleida (milions €) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 

 

Aquestes variacions irregulars requereixen analitzar en detall els capítols i partides que 

configuren aquests ingressos i despeses ja que, en funció de l’origen, es pot veure 

afectada la càrrega financera futura municipal i, en conseqüència, la capacitat per 

concertar nou finançament aliè i poder afrontar amb seguretat els compromisos 

inversors futurs que POUM atorgui a l’administració local. 

 

La composició qualitativa de l’ingrés de capital mostra una tendència a substituir els 

ingressos de capital via Alienació d’inversions durant els primers anys del període (d’un 

55% del total l’any 2005 s’arriba a només un 5% l’any 2010) pels ingressos de capital 

via Transferències de capital33 (representen ± 70% dels ingressos de capital l’any 2010). 

 

En efecte, els ingressos de capital derivats de la venda de solars inclosos i no inclosos 

en el Patrimoni Públic de sòl i habitatge oscil·len entre els 5,4 milions d’euros de l’any 

2005 i els 10,09 milions d’euros de l’any 2008. Val a dir que els ingressos econòmics 

                                                 
33 Aquestes transferències de capital són ingressos rebuts, sense cap contraprestació, de diferents 
administracions (UE, Estat, Generalitat de Catalunya i Diputació de Lleida) i empreses privades (empreses 
concessionàries) vinculats a inversions de capital concretes. En concret, l’any 2009 la Hisenda Municipal de 
l’Ajuntament de Lleida ingressa 20,17 milions d’euros del Fons Estatal de Inversió Local i l’any 2010, en 
aquest concepte, ingressa 13,4 milions d’euros. 
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derivats de l’alienació de sòl adscrit al Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge (en endavant 

PPSH) resta sotmès a unes destinacions acotades al marc legal que regula el PPSH i 

que, en termes generals, s’han de destinar a la implementació de polítiques d’habitatge 

protegit. 

 

Composició ingrés de capital Ajuntament de Lleida (%) 
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Pel que fa a la despesa de capital, durant el sexen ni 2005 - 2010 s’ha fonamentat el 

capítol Inversions reals. Aquest capítol ha represe ntat entre el 55% i el 90% de la 

despesa de capital total.  
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Composició despesa de capital Ajuntament de Lleida (%) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 

 

El nou endeutament contret, en valors absoluts, es manté estable durant tots els anys 

considerats (entre un mínim de 4,96 milions d’euros l’any 2007 i un màxim de 6,43 

milions d’euros l’any 2010). Tal com veurem al següent apartat, aquests valors no s’han 

traduït en una càrrega financera que hagi pogut crear tensions en l’equilibri 

pressupostari de les finances locals. 

 

La despesa en inversió real parteix d’un mínim de 13,08 milions d’euros l’any 2005 i 

assoleix un màxim de 64,80 milions l’any 2009 (la xifra mitjana d’inversió municipal al 

llarg d’aquests sis anys ha estat igual a 32,39 milions d’euros). 
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Despesa en inversió real Ajuntament de Lleida (% sobre capítol 6) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Inversió en terrenys 7% 2% 7% 3% 5% 0% 

Infrastr. Cicle de l’aigua 18% 44% 22% 23% 17% 12% 

Infrastr. Bàsiques, vies públiques 42% 37% 50% 41% 57% 23% 

Altres infraestructures 0% 0% 0% 0% 0% 20% 

Inversions en centre històric 7% 3% 5% 6% 2% 6% 

Cementiri 7% 3% 5% 6% 2% 6% 

Maquinària, Mobiliari i equips 
informàtics 3% 1% 1% 2% 1% 1% 

Construccions i edificis 
municipals 11% 5% 7% 5% 15% 16% 

Política d’habitatge 0% 3% 1% 11% 0% 0% 

Adquisició patrimoni i 
expropiacions 0% 0% 0% 0% 0% 7% 

Altres inversions 5% 3% 3% 3% 1% 8% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

   Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 

 

8.3.- El compte financer municipal 

 

La gestió pressupostària passada determina la capacitat futura per assumir inversions, 

les vies possibles de finançament (autofinançament i/o endeutament, etc.) i, en 

definitiva, l’estat de les comptes municipals pel que fa a nivell d’equilibri pressupostari 

total. En concret, el compte financer ens il·lustra l’estat econòmic i financer de la 

Hisenda Municipal i ens avança un possible comportament de les finances locals a 

l’hora de poder assumir els possibles compromisos que el POUM li atribueixi i les vies 

de finançament possibles. 

 

La capacitat d’autofinançament de la Hisenda Municipal es mou al voltant dels ±35 

milions d’euros en tots els anys considerats, a excepció de l’any 2009 que s’arriba a una 

xifra màxima de 42,50 milions d’euros. Els ingressos derivats de l’alienació 

d’inversions i de les transferències de capital tenen un paper cabdal a l’hora 

d’incrementar un estalvi net corrent anual (en concret, l’estalvi net passa de representar 

un 60% de la capacitat d’autofinançament l’any 2005 a representar un 25% l’any 2010). 
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L’esforç inversor municipal desemboca en una necessitat de finançament poc important 

els anys 2007 i 2010 ( de 1,45 i 6,02 milions d’euros respectivament). Únicament l’any 

2009 es percep un comportament excepcional en les finances locals ja comentat en 

pàgines anteriors. 

 

El compte financer Ajuntament de Lleida (milions €) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ingrés corrent (IC) 107,27 124,54 133,17 137,94 137,96 142,80 

Despesa corrent (DC) 87,46 99,83 114,36 120,55 134,17 128,72 

Contribucions especials (CE) 0,59 2,02 1,14 1,27 0,02 0,06 

Estalvi brut corrent 
(IC – DC – CE) 

19,21 22,69 17,67 16,12 3,77 14,03 

Passius financers (PF) 
(Capítol IX despeses) 

5,27 5,20 4,96 4,94 5,91 6,44 

Estalvi net corrent (ENC)* 
(EB – PF) 

13,94 17,49 12,71 11,18 -2,14 7,59 

Ingressos de capital no financers 
(ICNF) 
(alienació inversions +  transferències 
capital + CE) 

9,42 19,86 25,13 22,32 44,64 23,09 

Autofinançament 
(ENC + ICNF) 

23,36 37,35 37,84 33,50 42,50 30,68 

Despeses de capital no financeres 
(DCNF) 
(Capítol VI despeses + Capítol VII 
despeses) 

17,90 22,54 39,29 21,04 65,28 36,70 

Capacitat / Necessitat finançament 
(Autofinançament – DCNF) 

5,45 14,81 -1,45 12,46 -22,78 -6,02 

Variació neta actius financers (VNAF) 
(Capítol VIII ingressos – Capítol VIII 
despeses) 

-0,18 -0,03 0,01 0,00 0,01 -0,13 

Endeutament 
(Capítol IX ingressos) 

0,72 4,50 4,80 4,94 18,56 6,00 

Saldo financer (SF) 
(VNAF + Endeutament) 

0,54 4,47 4,81 4,93 18,57 5,87 

Dèficit o superàvit públic 
(Capacitat / Necessitat finançament 
+ SF) 

5,99 19,28 3,36 17,39 -4,21 -0,16 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 
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* Malgrat l’any 2.009 es manifesta un estalvi net corrent negatiu, aquesta xifra no té 

perquè ser igual a l’estalvi net a efectes legals. A efectes legals s’entén per estalvi 

net la diferència entre els drets liquidats pels capítols 1 a 5, ambdós inclosos, de 

l’estat d’ingressos, i de les obligacions reconegudes pels capítols 1, 2 i 4 de l’estat 

de despeses minorada en l’import d’una anualitat teòrica d’amortització de 

l’operació projectada i de cadascun dels préstecs i emprèstits propis i avalats a 

tercers pendents de reembossament. En aquesta ràtio d’estalvi net legal no 

s’inclouran les obligacions reconegudes, derivades de modificacions de crèdits que 

hagin estat finançades amb romanent líquid de tresoreria. 

 

8.4.- La càrrega financera 

 

La càrrega financera s’ha incrementat en un 3,61% al llarg del període analitzat com a 

conseqüència principalment de l’augment dels passius financers anuals (22%). Per 

contra, la despesa financera que respon a l’amortització del deute contret anteriorment, 

s’ha vist reduït els dos últims anys del període analitzat. El percentatge respecte els 

ingressos corrents no passa en cap cas del 8%. 

 

Càrrega Financera Ajuntament de Lleida (milions € i %) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var. 05 - 10 

Despesa financera 3,36 4,48 4,76 5,67 3,32 2,51 -25,41% 

Passius financers 5,27 5,20 4,96 4,94 5,91 6,44 22,11% 

Càrrega financera 8,64 9,68 9,72 10,61 9,23 8,95 3,61% 

CF / Ingressos corrents 8% 8% 7% 8% 7% 6% -22,17% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 

 

L’article 53.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pel que s’aprova el 

text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, determina que el nou 

endeutament anual màxim contret, sumat al volum total de capital viu de les operacions 

de crèdit vigents a curt i a llarg termini, no podrà generar en cap cas una ràtio 

d’endeutament municipal respecte a ingressos corrents liquidats l’any anterior major del 

110%. S’ha de tenir en compte, però, que la Disposició Addicional Catorzena del Reial 

Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, 

tributaria i financera per a la correcció del dèficit públic preveu la pròrroga per a l’any 



 

182 
 

2012 de l’article 14.2 del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 

mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, en la redacció feta per la 

disposició final quinzena de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos 

generals de l’Estat per a l’any 2011. Això significa que, per criteris de prudència, en 

l’exercici econòmic 2012, les entitats locals i les seves entitats dependents classificades 

en el sector administracions públiques podran concertar noves operacions de crèdit a 

llarg termini per al finançament d’inversions, quan el volum total del capital viu de les 

operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini no excedeixi del 75% dels ingressos 

corrents liquidats o meritats, segons la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 i, si 

s’escau, les xifres deduïdes dels estats comptables consolidats, amb subjecció, si es 

procedent, al text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a la normativa 

d’estabilitat pressupostària. 

 

Tal i com mostra la taula següent, les restriccions futures que s’albiren a l’Ajuntament 

de Lleida per poder acudir al finançament aliè per donar compliment a compromisos 

inversors municipals futurs implicaran la recerca d’alternatives financeres vinculades en 

major mesura als recursos ordinaris. 

 

Deute viu consolidat Ajuntament de Lleida (milions € i %) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ingressos corrents 107,27 124,54 133,17 137,94 137,96 142,80 

Deute viu consolidat nd nd nd 112,74 130,59 130,23 

% Deute viu consolidat 
(DVCn / ICn-1) 

- - - 85% 95% 94% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida i dades Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas 

 

8.5.- Les fonts de finançament de la inversió 

 

El finançament de la inversió municipal mostra la tendència general durant els última 

anys a acudir al finançament derivat dels ingressos d’inversió per sobre de l’estalvi net 

corrent. En concret, i tal i com mostren els gràfics, els ingressos d’inversió es nodreixen, 

durant el primer trienni analitzat, via ingressos provinents de l’Alienació d’inversions 

(del 59% l’any 2005 es redueix fins al 40% l’any 2007). En el segon trienni les 
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transferències de capital rebudes es converteixen en la principal via d’ingrés destinat a 

la inversió (del 70% del total l’any 2007 al 92% del total l’any 2010). 

 

Finançament de la inversió Ajuntament de Lleida (milions €) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Inversió real (IR) 13,08 21,81 38,38 20,12 64,80 36,15 

Transferències de capital atorgades 
(TCA) 

4,82 0,73 0,91 0,92 0,48 0,56 

Despesa Inversió (DI) 17,90 22,54 39,29 21,04 65,28 36,70 

Alienació inversions reals 5,45 8,92 10,09 5,49 0,33 1,89 

Variació neta actius financers -0,18 -0,03 0,01 0,00 0,01 -0,13 

Transferències de capital rebudes 3,38 8,93 13,90 15,55 44,29 21,15 

Contribucions especials 0,59 2,02 1,14 1,27 0,02 0,06 

Ingressos inversió (II) 9,24 19,83 25,14 22,32 44,65 22,96 

Superàvit/Dèficit compte capital 
(II – DI) 

-8,66 -2,71 -
14,15 

1,28 -
20,63 

-
13,74 

Estalvi net corrent (ENC) 
(-contribucions especials) 

13,94 17,49 12,71 11,18 -2,14 7,59 

Endeutament (E) 0,72 4,50 4,80 4,94 18,56 6,00 

Superàvit/Dèficit de finançament 
(Sup./Dèf. CC + ENC + E) 

5,99 19,28 3,36 17,39 -4,21 -0,16 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 
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Composició dels ingressos destinats a inversió Ajuntament de Lleida (%) 

 

       2005         2006         2007 

   

 

       2008         2009         2010 

   

 

 Alienació 
inversions reals 

 Contribucions 
especials 

 Transferències de 
capital rebudes 

 Variació neta AF 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 

 

A mode de resum, i durant l’últim sexenni disponible, per grans grups de finançament 

de la inversió municipal executada, ha estat composada mitjançant el pes relatiu que 

s’adjunta en el següent gràfic. Els ingressos inversió anteriorment (alienació inversions 

reals, variació neta actius financers, transferències de capital i contribucions especials) 

suposen ±59% de les fonts de finançament de la inversió municipal, l’estalvi net 

municipal mostra una tendència irregular però decreixent en el seu pes com a font de 

finançament d’inversió fins arribar al ±25% del total de fonts de finançament. Per 

contra, l’endeutament guanya pes durant els dos últims anys del sexenni disponible fins 

situar-se al voltant del 16% de les fonts de finançament de la inversió municipal l’any 

2010. 
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Composició de les fonts de finançament de la inversió Ajuntament de Lleida (%) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 

 

8.6.- Les inversions reals municipals a Lleida 

 

Al llarg del període 2005 – 2010, les despeses per operacions de capital corresponents al 

capítol 6 d’Inversions reals s’han incrementat en 23,06 milions d’euros entre l’any 2005 

i l’any 2010, assolint una xifra màxima de 64,80 milions d’euros l’any 2009. Dit això, 

cal ressaltar que, a causa de les mesures d’austeritat adoptades al llarg del 2010 per tal 

d’assolir els objectius de dèficit compromesos, les inversions municipals es redueixen 

substancialment assolint la xifra de 36,15 milions d’euros (una reducció del 44% 

respecte l’any anterior). 

 

Pel que fa al destí de les inversions reals municipals entre els anys 2005 i 200934, 

s’aprecia que les inversions reals municipals s’han concentrat, fonamentalment, en les 

partides destinades a la producció de béns públics de caràcter social (actuacions en 

matèria d’habitatge i urbanisme, benestar comunitari i cultura). En segona posició, 

                                                 
34 A partir de l’exercici pressupostari del 2010, es produeix un canvi en el format de la partida 
pressupostària que comporta la generació d’un nou sistema d’elaboració que classifica les operacions 
comptables per programes en lloc de la classificació clàssica (orgànica i econòmica).  
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l’Ajuntament de Lleida ha destinat les seves inversions a les actuacions destinades a les 

infraestructures bàsiques i els transports (carreteres, camins i vies públiques urbanes). 

 

Com ja s’ha avançat, comparant les dades del 2010 amb les d’anys anteriors, s’observa 

que la inversió real municipal disminueix un 44%, percentatge de variació similar al que 

experimenten les inversions territorialitzades a Lleida per part de la resta d’agents 

(Estat, Comunitat Autònoma, U.E., etc.), que es redueixen en un 52%. 

 

Composició de les inversions reals municipals Ajuntament de Lleida (%) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009

 

 Protecció civil i seguretat 
ciutadana 

 Producció de béns públics de 
caràcter social 

  Producció de béns públics de 
caràcter econòmic 

 Regulació econòmica de 
caràcter general 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 

 

En la taula següent es mostra la distribució de l’esforç en inversions reals per part de 

l’Ajuntament de Lleida de manera individualitzada per l’any 2010. 
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Inversions reals municipals Ajuntament de Lleida per programes de despesa 
(milions €) 

Àrea de despesa 1. Serveis públics bàsics 23,23 

Política de despesa 15. Habitatge i urbanisme 12,86 

Urbanisme 1,18 

Habitatge 0,00 

Vies públiques 11,67 

Política de despesa 16. Benestar comunitari 7,85 

Sanejament, abastament i distribució d’aigua 6,59 

Cementiri i serveis funeraris 0,56 

Enllumenat públic 0,70 

Política de despesa 17. Medi ambient 2,52 

Parcs i jardins 2,52 

Àrea de despesa 2. Actuacions de protecció i promoció social 0,52 

Política de despesa 23. Serveis Socials i promoció social 0,52 

Acció social 0,52 

Àrea de despesa 3. Producció de béns públics de caràcter 
preferent 

2,89 

Política de despesa 32. Educació 1,78 

Educació preescolar i primària 1,78 

Política de despesa 33. Cultura 0,68 

Administració general de la cultura 0,11 

Museus 0,03 

Promoció cultural 0,27 

Arqueologia i protecció del patrimoni 0,17 

Oci i temps lliure 0,09 

Política de despesa 34. Esport 0,43 

Instal·lacions esportives 0,43 

Àrea de despesa 4. Actuacions de caràcter econòmic 0,27 

Política de despesa 43. Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0,27 

Comerç 0,27 

Àrea de despesa 9. Actuacions de caràcter general 9,24 

Política de despesa 92. Serveis de caràcter general 4,62 

Administració general 4,62 

Política de despesa 93. Administració financera i tributària 4,62 

Gestió de patrimoni 4,62 

Total 36,15 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 
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8.7.- Les transferències de capital del govern central i del govern autonòmic 

 

Al llarg del període 2005 – 2010, els ingressos per operacions de capital derivats del 

capítol de transferències de capital s’han incrementat en 17,76 milions d’euros entre els 

anys 2005 i 2010, assolint una xifra màxima de 44,29 milions d’euros l’any 2009. 

Aquestes xifres equivalen a un increment del 525% en l’últim sexenni analitzat. 

 

En el cas de la Hisenda Municipal de Lleida aquestes transferències de capital són 

ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per l’Ajuntament amb la finalitat de 

destinar-les obligatòriament a finançar determinades operacions de capital amb caràcter 

finalista. Principalment, els agents que han atorgat les transferències de capital a favor 

de l’Ajuntament de Lleida han estat l’Administració de l’Estat, les empreses privades 

concessionàries de serveis públics i la Generalitat de Catalunya. 

 

Tal com s’observa al gràfic, durant els dos últims anys analitzats, les transferències de 

capital atorgades per l’Administració General de l’Estat (mitjançant el Fons estatal 

d’inversions locals – FEIL) experimenten un clar ascens respecte exercicis anteriors. 

 

Composició de les fonts de finançament de les transferències de capital 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 
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Al llarg del període 2005 - 2010, l’Estat destina un total de 48,81 milions d’euros, dels 

quals 33,56 milions d’euros es corresponen a les subvencions del fons estatal 

d’inversions locals (FEIL) destinades principalment a la millora d’espais públics urbans 

i de construcció i rehabilitació d’equipaments públics. 

 

Pel que fa a les transferències de capital liquidades per la Comunitat Autònoma, 

s’aprecia un augment notable dels fons rebuts entre els anys 2006 i 2008 respecte els 

exercicis anteriors, bàsicament a causa de l’aprovació i posada en marxa del Pla de 

Barris que afectà al centre històric de la ciutat. 

 

En conjunt, la participació de la Generalitat de Catalunya ha passat de suposar una 

aportació de 371.225 euros l’any 2005 a 1,78 milions d’euros l’any 2010, el que 

representa un augment del 378%. 

 

Transferències de capital Ajuntament de Lleida del govern autonòmic (milions €) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

De la Generalitat 0,36 0,36 0,71 1,38 0,70 0,74 4,25 

Subvencions Generalitat 
Joventut 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Pla Barris 0,00 0,54 2,04 2,89 2,79 0,00 8,25 

Subvenció abocador 
Serrallarga 

0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

Subvenció Consell Català de 
l’Esport 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,44 

Subvenció Piscina Coberta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 

Total 0,37 1,06 2,75 4,27 3,48 1,78 13,70 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 

 

Pel que fa a les transferències de capital rebudes per l’ens local cal destacar també 

l’import que representen les transferències de capital que tenen el seu origen en les 

empreses privades. En percentatge sobre el conjunt del total d’ingressos derivats del 

capítol de Transferències de capital, aquestes representen el 31% de mitjana anual entre 

els anys 2005 i 2010. En termes absoluts, l’import de les transferències de capital s’han 

incrementat en 1,51 milions d’euros assolint una xifra màxima de 8,90 milions d’euros 

l’any 2009. 
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Transferències de capital Ajuntament de Lleida de les empreses privades (milions €) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Empresa conces. aigües 
inversions 

1,78 6,72 6,27 6,65 8,74 3,27 33,42 

Conveni accessibilitat 
Mitjana 

0,02 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,06 

UA-45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 

Coordinació projectes FEIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,05 0,14 

Total 1,80 6,72 6,27 6,70 8,90 3,31 33,69 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 
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9.- A MODE DE CONCLUSIONS FINALS 

 

Sintetitzem en els tres subapartats que segueixen els trets més importants, segons el 

nostre criteri, que s’han de tenir en compte en el moment de redactar la revisió del 

POUM a efectes de l’activitat econòmica i que és dedueixen del contingut dels vuit 

capítols que configuren aquesta monografia.  

 

9.1.Situació econòmica  

 
1) Ens trobem davant un període fortament marcat per la recessió econòmica i les 

polítiques d’ajustament, la qual cosa significa que el creixement de la renda a la 

ciutat de Lleida (es pot estimar entorn dels 3.800-4.000 milions d’euros el PIB 

total de la ciutat) a la vista de les dades analitzades, no superarà en cap cas el 2% 

de variació interanual durant els primers cinc anys de vigència de la nova revisió 

del POUM. 

 

2) A la vegada no hi haurà baixada d’impostos i si pujades, tant en els directes, 

IRPF, com en els indirectes IVA, amb la qual cosa encara que hi hagi petits 

increments de producció-renda aquests no es traslladaran de manera manifesta al 

consum i a la inversió, és a dir, l’atur no tindrà tendència a la baixa significativa 

i serà difícil que la ciutat de Lleida baixi més enllà del 10.000 aturats. Hem de 

tenir en compte que considerant la població jove que s’incorpora al món del 

treball, les dones que també ho fan, la regularització de la població immigrant, 

encara que vagi a la baixa, i l’endarreriment de l’edat de jubilació, Lleida 

necessita creixements superiors al 3% del seu PIB perquè l’ocupació neta 

(diferència entre els que troben treball de nou o per primera vegada i els que 

perden el treball més els llocs de treball perduts) sigui positiva. 

 

3) Des de la perspectiva del sector públic les previsions tenen el mateix signe. La 

caiguda de la inversió pública durarà durant 5-7 anys com a mínim, sobretot 

després de l’objectiu marcat d’arribar al dèficit del 0,5% estructural a l’any 2020 

i del que serà la nova llei d’estabilitat pressupostària anunciada (aprovada, 

precisament, pel Consell de Ministres el 27 de gener i tramesa al Consell d’Estat 

per a la seva ratificació). És evident que la continuïtat assegurada de les 
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polítiques d’ajustament basades, fonamentalment, en la reducció del dèficit 

públic (agreujat, encara més, pel cost de finançament del deute i del sanejament 

del sistema bancari) dibuixa un panorama per la inversió pública molt ombrívol 

(no serà abans del 2025, inici de l’últim quinquenni del POUM que es plantejarà 

la possibilitat de tirar endavant les infraestructures analitzades en el capítol 7).  

 

4) Paral·lelament a aquesta insuficiència de la demanda de consum i inversió i a la 

caiguda de la inversió pública continuarà sense solucionar-se el finançament 

local i molt possiblement la nova llei d’estabilitat pressupostària esmentada 

marcarà límits al seu endeutament (concretament, acaba de publicar el BOE del 

30 d’abril la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril que en el seu article 13.1 

estableix que el deute total de les corporacions locals de l’Estat espanyol no 

podrà superar el 3% del còmput del 60% del PIB que estableix pel conjunt de 

totes les administracions la Unió Europea) la qual cosa farà més evident la 

necessitat d’una nova normativa que reguli el finançament dels ajuntaments. 

Recordar que el que fa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals és fixar un 

límit a la càrrega financera dels ajuntaments, no al seu deute, i també recordem 

que, en aquests moments, tenen prohibit acudir al crèdit, excepte per aquells 

consistoris amb un percentatge de deute viu que no superi el 75% dels seus 

ingressos ordinaris, percentatge que en el cas que ens ocupa, ajuntament de 

Lleida, se supera. 

 

5) La caiguda de la inversió pública, tant central com autonòmica, atorga a 

l’ajuntament un protagonisme especial en aquesta situació de crisi, malgrat 

trobar-se en el difícil escenari descrit en el punt anterior. Això comporta una 

política de gestió dels recursos locals nova respecte al que havia estat habitual 

fins ara. La caiguda del finançament extern (els fons europeus també a mig 

termini baixaran), tant via crèdit com via transferències i participació en els 

tributs de l’Estat (per la caiguda d’aquests), obligarà a l’ajuntament a canviar 

d’estratègia i centrar els seus esforços en una política d’autofinançament, la qual 

cosa suposa donar una importància cabdal als capítols 1 a 5 dels ingressos 

pressupostaris. 
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6) Perquè la importància d’aquesta inversió local? Doncs, perquè en un context de 

caiguda de les demandes d’inversió i consum i de les polítiques públiques de les 

altres administracions, tal com hem comentat, la política municipal potser 

l’única que faci dinamitzar una mica la demanda local i amb ella la renda de la 

ciutat. Hem estimat en 1,9 l’augment en la renda de la ciutat per 1 euro invertit 

(veure subcapítol 6.3) Molt probablement aquesta ràtio no sofrirà canvis durant 

els propers 5-7 anys, en tot cas pot baixar per un descens del consum. 

Precisament, per aquest motiu, és molt important treballar en aquest àmbit de la 

inversió local. D’altra banda s’ha de valorar el efecte que la inversió pública té 

en la creació d’ocupació mentre duren les obres (veure subcapítol 7.1.) S’esdevé 

cabdal el gestionar molt adequadament els ingressos ordinaris locals (capítols 1 

a 5 del pressupost) perquè entenem són una peça clau en aquests anys de penúria 

econòmica per intentar trobar una inflexió de la caiguda del creixement i, en 

definitiva, de l’activitat econòmica local. A més, Lleida ciutat ha de ser la capital 

d’uns serveis especialitzats centre neuràlgic de tot un territori on els sistemes 

urbans més propers, Tarragona-Valls-Reus, Barcelona i Saragossa, no actuïn 

com a monopolitzadors comercials.  

 

7)  L’anàlisi de la hisenda municipal (veure capítol 8) confirma l’assenyalat en el 

punt anterior de la importància que en aquests moments té una bona gestió dels 

recursos propis de cara a cobrir el finançament de les inversions que el POUM 

concreti. L’Ajuntament de Lleida, en tant que agent avalador i impulsor del futur 

POUM, tampoc queda aliè al comportament del finançament públic futur que 

s’albira en els propers anys. Malauradament, les restriccions de finançament 

acusaran la bonança que en els darrers anys van manifestar el capítol 6 i el 

capítol 7 d’ingrés de capital i que han servit, en molts casos, per finançar les 

despeses en inversió municipals anuals./A més a més, l’Ajuntament de Lleida, 

amb un 94% de deute viu consolidat l’any 2010, ja ha vist restringida la 

possibilitat de poder concertar nou endeutament, i aquesta situació és previsible 

s’allargui en el mig/llarg termini. 

 

Tenint en compte aquestes premisses, la factibilitat real de les noves actuacions 

que determini el futur POUM a càrrec de l’administració local hauran de 
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fonamentar-se, en gran part, en la capacitat d’autofinançament que generi la 

Hisenda Municipal de l’Ajuntament de Lleida. 

 

Aquest autofinançament es basa en la capacitat per generar recursos ordinaris 

recurrents que facin incrementar l’estalvi brut municipal. Pel que fa a aquests 

recursos, i exceptuant la caiguda sobtada de l’estalvi brut l’any 2009, les 

finances locals de la ciutat de Lleida no han mostrat una excessiva dependència 

dels impostos indirectes derivats del sector de la construcció i de l’immobiliari 

(en concret, els impostos indirectes han assolit un màxim anual del 6% del total 

d’ingressos corrents). 

 

Per contra, els ingressos patrimonials derivats de la EMU (Empresa Municipal 

d’Urbanisme), que tingueren un pes relatiu important durant els primers anys de 

la sèrie històrica treballada, difícilment podran tornar a comportar-se de la 

mateixa manera en un futur immediat. Així doncs, tant la sostenibilitat 

econòmica de les finances locals actuals, com la sostenibilitat econòmica del 

futur POUM i el seu finançament, haurà de recaure, majoritàriament, en els 

recursos ordinaris que generi la ciutat construïda i el seu sòl urbà consolidat 

(ingressos via IBI, ingressos via IAE i ingressos via Taxes i preus públics). En 

aquest sentit, maximitzar l’eficàcia en la recaptació d’aquests capítols (segons 

font de la Sindicatura de Comptes, l’ingrés pendent de cobrament se situa al 

voltant del 15% anual) resulta condició sine qua non per garantir excedent de 

finançament aplicable al finançament d’inversions. 

 

La recerca de la col·laboració público-privada en actuacions de caire urbanístic i 

infraestructural ha de ser una via addicional a la recerca d’aconseguir 

finançament i garantir la viabilitat econòmica i financera de les actuacions que 

determini el Pla sense hipotecar la sostenibilitat econòmica de la ciutat. Malgrat 

tot, el finançament de l’urbanisme a casa nostra passa per acotar i prioritzar les 

actuacions futures que incorpori el Pla, molt més centrades en la sostenibilitat i 

manteniment que no en el creixement, tal qual s’ha entès fins ara. La gran obra 

haurà de deixar el pas a la quotidianitat i al minimalisme.  
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7) S’obre una nova fase en la política i gestió urbanística que molt poc té a veure 

amb la que fins ara ha dominat. El manteniment i la sostenibilitat substituiexen 

al creixement i la regeneració, la reutilització, el reciclatge i la rehabilitació, a la 

nova producció, l’obra necessària i habitual és prioritària a la gran i mediàtica. 

S’haurà de treballar i consolidar el sòl urbà i no pensar en eixamples o àrees de 

futur creixement. És prioritari lligar els espais intersticials existents dins de la 

ciutat per lligar-la tota ella en un continu urbà, aconseguint, a la vegada, no 

només un millor aprofitament dels recursos, sinó un cost de manteniment molt 

més baix. D’altra banda, cobra molta més importància l’ús i tractament dels 

recursos bàsics com l’aigua i la llum o l’energia en general. El respecte i defensa 

del medi ambient obliga al nou urbanisme a fer un ús racional i sostenible 

d’aquests recursos naturals bàsics, i el seu tractament tècnic en la revisió esdevé 

fonamental.   

 
 
9.2 Sectors locals punters 

 

1) Les branques d’activitat que concentren més treballadors (veure capítol 5 i 

subcapítol 1.2.4) estan, com és natural, en el sector serveis. Sense incloure el 

comerç, el conjunt d’activitats integrades a Serveis (veure en el capítol 5 les 

branques d’activitat que engloba Serveis) sumen el nombre de treballadors més 

important, seguit d’Administració Pública, Sanitat i Comerç, molt per sobre, 

tots, de Construcció, Indústries Alimentàries i Maquinària, que són, després de 

les activitats terciàries esmentades, les activitats industrials  que acumulen més 

assalariats. Que significa això? Doncs, que la major part de renda local s’origina 

en l’àrea urbana, la qual cosa implica l’atenció urbanística que aquesta ha de 

tenir des de la perspectiva d’activitat econòmica. 

 

Tant pel que fa a nombre d’assalariats com a nombre d’aturats, encara que amb 

diferències, la tendència actual, a  la baixa els afiliats i a la puja els aturats, 

continuarà durant 5-7 anys. Paralitzada l’activitat industrial i més, encara, la 

construcció, resta només Serveis, Administració Pública, Sanitat i Comerç per 

generar ocupació. Malgrat caure més l’atur que no el nombre d’afiliats a la 

Seguretat Social (assalariats), tampoc aquest últim superarà les xifres d’anys 
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anteriors a l’arribada de la crisi i en ple creixement (els 18.000 afiliats).Tenint 

present les polítiques públiques d’ajustament la participació tant d’Administració 

Pública com de Sanitat serà a la baixa, amb la qual cosa només ens queden 

Serveis i Comerç com activitats amb cert protagonisme, malgrat les penúries 

generals, sobretot pel que fa al comerç tradicional, i que poden estabilitzar el 

nombre d’afiliats a la SS. no el nombre d’aturats ja que en aquesta xifra és 

comptabilitzen els que s’incorporen de nou al mercat laboral o altres col·lectius 

que abans no treballaven (dones, immigrants, etc.) 

 

Ens sembla important destacar, com  una més de les  conclusions, que sent 

Lleida la ciutat amb menys atur de les quatre capitals catalanes i de les municipis 

de més de 100.000 habitants (veure capítol 5, mercat de treball) és la que està 

tenint un ritme de creixement més important en el nombre de persones 

desocupades. Ho destaquem perquè això endarrerirà la recuperació.        

 

2) Com a sectors productius, al marge de Serveis i Comerç, amb més futur i de més 

possible creixement (veure subcapítol 1.2.4.), tenint en compte els recursos, 

l’estructura productiva actual i dels últims anys de Lleida, la situació territorial i 

els components que mouran la demanda agregada els pròxims quinze-vint anys, 

la indústria agroalimentària i la logística són i seran els dos motors de 

l’economia lleidatana i els que tenen i tindran més efecte multiplicador sobre la 

resta. La importància de Serveis, Administració Pública, Sanitat i Comerç, és 

efecte, precisament, d’aquelles dues activitats. Si que és cert que el fet de la 

capitalitat administrativa fa que aquests 4 sectors terciaris siguin importants, 

però des de la dependència de sectors generadors de renda els més incisius són, 

com hem assenyalat, indústria agroalimentària (recolzada per totes les activitats 

que integren les noves tecnologies) i logística. En un segon nivell hem de situar 

la fabricació de maquinària agrícola i materials per a la construcció (branca 

aquesta, però, que haurà d’entrar en un procés de reconversió)    

 

3) S’ha d’aprofitar la incidència favorable que suposa el ser Lleida capital 

administrativa, al marge d’exercir de pool d’un territori molt més ampli. És 

important destacar que el PIB per persona de les quatre capitals catalanes és 

superior a la resta de ciutats de més de 100.000 habitants (veure capítol 6), la 
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qual cosa, en principi, indica que els serveis, públics i privats, derivats d’aquesta 

capitalitat tenen un pes important en la generació de renda. 

 

9.3. Necessitat de sòl d’activitat 

 

1)  Quina és la superfície a qualificar de nou per a ús d’activitat? A data 31 de 

desembre de 2011 (veure el subcapítol 2.5) el sostre edificable màxim d’activitat 

vacant al subsistema urbà de Lleida estimem que era el següent:   

Ús Comercial    205.122,28 m2 

Ús Terciari    365.363,51 m2 

Ús Logístic            1.221.052,59 m2 

Ús Industrial            7.778.376,46 m2 

Altres                769.056,37 m2 

    TOTAL                10.338.971,21 m2  

 

Tenint en compte el grau de consolidació de part d’aquest sòl els metres quadrats 

potencialment vacants és de 9.916.285,15 m2.     

Pel que fa a Lleida capital aquest sostre edificable, a la mateixa data, era el 

següent: 

  Ús Comercial      166.448,23 m2 

  Ús Terciari      315.121,91 m2 

  Ús Logístic              1.052.551,59 m2 

  Ús Industrial              1.672.238,39 m2 

  Altres                    709.409,60 m2 

                 TOTAL              3.915.769,72 m2 

 

Considerant, igualment, el grau de consolidació de part d’aquest sòl el sostre 

potencial realment vacant a la ciutat de Lleida, pel que fa a sòl d’activitat, és de 

3.729.879,72 m2. 

 

En aquests 3.729.879,72 m2 hi ha comptabilitzats els 2.672.290 m2 de 

Torreblanca-Quatre Pilans. Evidentment, si tira endavant aquesta iniciativa no 

cal pensar en que la revisió tingui que qualificar sòl d’activitat urbanitzable ni 

delimitat ni no delimitat. Si restem de la xifra total les iniciatives, com 
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Torreblanca-Quatre Pilans, pendent d’aprovació, ARE i les Basses, resta un total 

de sostre potencial que podríem anomenar “efectiu” de 885.248,72 m2, sostre 

també suficient, considerant la situació de crisi econòmica i de no recuperació 

fins el segon quinquenni de vigència del nou POUM. De totes maneres, si que és 

important destacar que el sector Torreblanca-Quatre Pilans condiciona el futur 

de la previsió, planejament i ordenació, del sòl d’activitat. D’executar-se o no, 

encara que sigui per polígons (fórmula, aquesta, probablement, l’única viable)  

aquest sector, dependrà l’estratègia, en el futur, de tenir en compte nou sòl 

d’activitat o no. Pel primer quinquenni potser s’hauria de pensar en introduir en 

aquest sòl d’activitat tota classe de tipologia industrial per evitar una possible 

demanda de sòl per un ús que no tingui normativament cabuda. Pel que fa als 

altres dos quinquennis tot resta condicionat, tal com hem assenyalat ja, a 

l’evolució de les iniciatives municipals, si Torreblanca-Quatre Pilans, ARE i les 

Basses, s’acaben aprovant, i, sobretot, executant, no mancarà sòl d’activitat i, per 

tant, tampoc en caldrà delimitar 

 

2) Si, però, hem de tenir en compte la probable, en un futur a mig termini, 

instal·lació a la ciutat d’El Corte Inglés o d’altres superfícies comercials que 

trenquin l’actual monopoli de Carrefour. Pel que fa al primer la seva ubicació 

serà del tot central i no planteja problemes de classificació de sòl, si, en tot cas, 

s’haurà de preveure en sòl urbà consolidat temes com el de l’aparcament, 

mobilitat vianants i vehicles i equilibri amb el comerç tradicional. L’altra 

possibilitat, un altre centre comercial tipus Carrefour (Alcampo, Eroski), podria 

tenir cabuda a l’eix que comunica la LL-11 amb la Bordeta (avinguda Miquel 

Batllori) o a la carretera N-240 Lleida-Osca. No sembla que l’actual conjuntura 

sigui la més favorable per l’arribada d’un centre d’aquestes característiques, 

però moltes vegades aquestes empreses es localitzen en un lloc per evitar, 

precisament, que una altra empresa de la competència s’hi instal·li, encara que 

esperin i programin pèrdues durant els primers anys d’existència. Si que durant 

el primer quinquenni s’haurà de preveure el canvi d’ubicació de Carrefour. 

 

3) Tot el primer quinquenni del POUM, 2015-2020, estarà marcat per la continuïtat 

de la crisi i per la situació general assenyalada en les primeres d’aquestes 

conclusions. Pel segon i tercer quinquenni, 2020-2025 i 2025-2030, si que són 
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de preveure canvis en l’activitat econòmica, bàsicament de recuperació en el 

segon i de creixement en el tercer, encara que aquest últim serà qualitativament 

diferent al que hem tingut fins l’arribada de la crisi. El sector de la construcció 

no tindrà el rol que ha tingut fins ara i el planejament es podrà centrar molt més 

en guanyar qualitat el sòl urbà al no tenir que pensar ni finançar eixamples grans 

productes d’una demanda d’inversió (col·locació de l’estalvi) important. Ínputs 

com l’aigua, la llum, energies renovables i sostenibilitat de la ciutat, passen al 

capdavant de totes les polítiques urbanístiques. 

 

4)  Les dues activitats no terciàries més importants, la indústria alimentària i la 

logística, hauran d’estar molt connectades a dos centres ja existents per tal de 

rebre uns impulsos endògens decisius. La primera activitat, l’alimentària, molt 

lligada al PCiTAL. En uns mercats internacionals molt competitius la qualitat 

esdevé imprescindible i la producció del PCiTAL, el software i tot output 

integrat en el que s’anomena economia del coneixement, es fonamental per la 

indústria alimentària. La segona activitat, la logística, hauria de recolzar-se en un 

aeroport d’Alguaire destinat, no només, però si preferentment al transport de 

mercaderies. El territori de Lleida és gran i a nivell logístic pot jugar un paper 

d’intermediació entre els dos sistemes urbans potents situats als extrems, 

Barcelona i Saragossa i de forta competència amb el més proper de Tarragona-

Reus-Valls. Un petit apunt final en aquest context del PCiTAL És important fer 

una millor gestió econòmica del parc per evitar que les pèrdues i endeutament 

acabin amb un projecte imprescindible pel futur de la ciutat. Tal com hem 

explicat ens movem, i ens mourem durant molts anys, en un entorn 

econòmicfinancer on el finançament de tota activitat resta condicionat a les 

possibilitats que tinguem d’autofinançar-nos. Forçosament les grans operaciones 

hauran d’ajustar-se a les possibilitats reals que tinguem per desenvooupar-les i 

no hem d’oblidar que en el cas del PCiTAL partim d’una localització gens 

favorable pel que fa als costos d’urbanització, accessibilitat i transport.     

 

5) Per últim, hem de fer referència d’un tema del que, potser més implícita que 

explícitament, ja n’hem parlat i que entenem cal matissar. En la mesura que 

sigui possible el planejament s’ha de territorialitzar, és a dir, ha d’anar més enllà 

del que és la ciutat. A partir d’ara el territori ha de guanyar, per atenció i 
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dedicació, al municipi. Ha arribat el moment de la planificació plurimunicipal. 

Aquest ha estat el motiu perquè hem estudiat l’activitat (matrícules de l’IAE) i 

disponibilitat de sòl d’activitat en tot el subsistema urbà delimitat pel Pla 

Territorial Parcial de Ponent (Lleida). El sistema urbà de Lleida s’ha de 

potenciar des de la mateixa base de la seva planificació. Les infraestructures 

modernes i l’obertura de les relacions de tot tipus ens obliga a aquesta 

territorialització.         
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