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Introducció 

El present treball és fruit del contracte menor amb la Paeria, (Exp. 356/15) de la Regidoria de 

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

característiques i el volum de l’oferta comercial a la ciutat de Lleida de forma sectorial (anàlisi 

quantitativa). D’una banda es tracta de dimensionar l’oferta comercial actual i d’una altra de 

caracteritzar-la: superfície, formats, tipus de venda, etc. El treball pretén a més realitzar una 

comparació amb el dimensionament de l’oferta que es va fer l’any  2004, treball que va fer el 

mateix equip, per tal de donar una visió dels possibles canvis que s’hagin produït en aquest 

període. L’estudi a través de la localització general dels establiments per barris permet fer una  

anàlisi espacial general de l’oferta comercial per sectors i principals subsectors per tal de veure 

possibles concentracions, especialitzacions i detectar possibles mancances. Els treballs 

desenvolupats en aquest primer contracte tenen un caràcter més quantitatiu que s’han basat en 

la construcció d’un cens universal dels establiments comercials minoristes. El tractament 

posterior del cens permetrà procedir a una anàlisi espacial més fina a través de la construcció 

d’un Sistema d’Informació Geogràfica, que relaciona la base de dades amb cartografia digital, 

per a realitzar un Atlas comercial de Lleida 2016. Aquests treballs, fruit de la contractació 

generada per l’expedient 357/15, permetran ja una anàlisi espacial més detallada i qualitativa.  

En aquest document doncs es presenten els resultats generals procedents de la creació d’un 

cens d’establiments comercials fruït d’un treball de camp exhaustiu dut a terme a darrers de 

gener i començaments de febrer (tres setmanes). La base de dades a més de determinar 

l’adreça i nom de l’establiment aporta informació sobre: l’activitat comercial concreta, 

classificada a partir dels codis del CCAE 2009 a la que s’ha afegit un camp amb uns 

descriptors que permeten caracteritzar l’activitat comercial amb més detall (vegeu annex 1), i el 

tipus de venda de l’establiment (assistida, autoservei i mixta). 

La localització i nom de l’establiment, l’activitat comercial i la tipologia de venda  nodreixen el 

fons de la base dades que fou completada, a laboratori, amb la dada de superfície de venda. 

Aquesta dada, la de superfície de venda, la més complexa de determinar, fou obtinguda a partir 

del contrast de tres fonts diferents: les llicències d’activitat concedides des del 2011 per 

l’Ajuntament de Lleida amb la codificació CCAEs 09, les dades de l’Impost d’Activitats 

Econòmiques de 2015, facilitades també per l’Ajuntament, i les dades del Cadastre. Aquest 

darrer ha estat treballat de dues formes diferents: quan possible a través de l’estudi dels baixos 

que ha anat desenvolupant la Secció SIG sobre el cadastre, de la Regidoria de Gestió dels 

recursos municipals, la hisenda municipal i polítiques de transparència, o a través del web del 

Cadastre quan la informació del primer era insuficient o incompleta. Per a detalls sobre la 

metodologia en l’establiment de la superfície vegeu l’Annex 2. 

Per a completar el dimensionament de l’oferta, l’Àrea de Comerç de la Regidoria de Promoció 

de la ciutat, del Comerç, del Turisme i de l’Ocupació i l’Emprenedoria, ens ha  facilitat les dades 

sobre mercats municipals, mercats setmanals i mercadets. Cal esmentar que el personal tècnic 

tant de l’Àrea de Comerç com de la Secció SIG han facilitat dades i els seus coneixements en 

la construcció del Cens d’establiments. Els agraïm des d’aquí la seva col·laboració. L’Àrea de 

Comerç ha participat, a més, en la revisió dels primers resultats del Cens per tal de fer viables i 

compatibles les comparacions del dimensionament i característiques de l’oferta de 2004 amb 

l’actual. 
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1- OFERTA COMERCIAL DEL MUNICIPI DE LLEIDA EN EL CONTEXT 
TERRITORIAL  

1.1  L’oferta en comparació a la d’altres ciutats mitjanes catalanes i properes. 

. La ciutat de Lleida presenta una dotació comercial (m2 per habitant) superior a la mitjana 

catalana, en acord amb el paper de centre territorial que ofereix bens i serveis especialitzats a 

la població d’una àmplia àrea d’influència. 

No hi ha actualment, a diferència de quan es procedí a fer els anteriors estudis dels anys 2001 i 

2004, fonts fiables que permetin establir de forma detallada i concreta el dimensionament de 

l’oferta a escala municipal. Existeixen fonts directes com el DIRCE, que permet analitzar 

l’estructura empresarial però que no permet fer un cens d’establiments municipals. Una altra de 

les fonts que es feia servir tradicionalment era l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). La seva 

reforma en 2002, amb la Llei 51/2002 de 27 de desembre de 2002, mitjançant la qual es 

declaraven exempts de l’impost les activitats amb xifres de negoci inferiors al milió d’euros, 

limita molt el cens i fa molt difícil utilitzar aquesta font de forma exclusiva per a dimensionar el 

comerç. 

Malgrat això, com a font indirecta, tot i que té les seves limitacions, es fan servir encara les 

dades de l’Anuari econòmic de la Caixa, la darrera edició del 2013 amb dades del 2012, que 

encara realitzen estimacions a partir dels censos dels IAEs. Per això creiem que les dades de 

la taula no poden agafar-se de forma concreta i individualitzada però si que les hem volgut 

introduir, a manca d’altres, per a comparar la dotació comercial de Lleida amb la d’altres 

indrets.   

TAULA 1 – El volum global de l’oferta estimat en diferents ciutats catalanes i la seva dotació 

 Població Quota de 

mercat 

Dotació 
comercial 

Dotac. en 
aliment. 

Dotac. en no 
aliment. 

Dotac. 
comerç mixt 

 2012 2012     m2/ habit. m2/ habit. m2/ habit. m2/ habit. 

Lleida 139.834 311 2,56 0,56 1,63 0,36 

Girona 97.198 228 3,19 0,63 1,87 0,68 

Manresa 76.570 169 2,53 0,48 1,62 0,43 

Reus 107.211 237 3,13 0,58 1,94 0,61 

Tarragona 133.954 301 3,32 0,39 2,00 0,94 

Terrassa 215.678 435 1,62 0,41 0,86 0,35 

Sabadell 207.938 435 1,92 0,57 1,02 0,33 

Barcelona 1.620.943 3.493 2,29 0,47 1,55 0,27 

Catalunya 7.570.908 15.984 1,96 0,43 1,25 0,28 

Font: Instituto Nacional de Estadística per a dades sobre el Padró municipal d’habitants de 2012 i 

Anuario Económico de España de la Caixa – 2013, Colección de Estudios Económicos. 

NOTA: S’agafa la població de 2012 per comparar-la amb l’oferta comercial del mateix any. 

 



5 
 

Segons dades d’aquest mateix anuari la ciutat de Lleida al 2012 tindria uns 357.000 m2 

d’activitats relacionades amb el comerç minorista, que representa una dotació comercial de 

2,56 m2 per habitant. Una dotació superior a la mitjana catalana en acord també amb el paper 

de centre territorial servidor d’equipament i serveis especialitzats per a la població d’una àmplia 

àrea d’influència.  

GRÀFIC 1 – Dotació de superfície en m2 comercials a ciutats mitjanes catalanes i Catalunya 

 

 

. La dotació comercial (m2 per habitant) és similar a la de Manresa, amb un volum de població i 

i quota de mercat menor, però notablement inferior a la d’altres ciutats com Girona o Reus i 

Tarragona, això sí en contexts territorials diferents. 

La dotació general és similar a la de ciutats d’interior com Manresa, que té però una quota de 

mercat força inferior a la de la ciutat, amb un 2,5 m2 per habitant. La dotació comercial de 

Lleida és però inferior a d’altres centres com Girona, Reus o Tarragona, tot i que en contexts i 

perfils socioeconòmics diferents. Girona, Reus i Tarragona, com mostren les dades de la Taula 

1 superen els 3 m2 per habitant però tenen quotes de mercat (Taula 1) molt inferiors a Lleida. 

TAULA 2 – L’oferta comercial en ciutats mitjanes i metropolitanes catalanes  

 
Població Sup.m2 Sup.m2 Sup.m2 Sup.m2 Índex atracció comerç. 

 

2012 comerç 
minorista 

aliment. no 
aliment. 

comerç 
mixt i alt 

sup. no quotidià/sup. 
total 

Lleida 139.834 357.910 78.506 228.482 50.922 0,78 

Girona 97.198 309.825 61.463 182.162 66.200 0,80 

Manresa 76.570 193.738 37.122 123.988 32.628 0,81 

Reus 107.211 335.757 62.066 208.219 65.472 0,82 

Tarragona 133.954 445.020 52.187 267.561 125.272 0,88 

Terrassa 215.678 349.086 87.845 186.253 74.988 0,75 

Sabadell 207.938 399.076 119.050 212.067 67.959 0,70 

Barcelona 1.620.943 3.719.798 759.785 2.514.940 445.073 0,80 

Catalunya 7.570.908 14.816.441 3.254.871 9.455.971 2.105.599 0,78 
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2,5
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3,5

Lleida Girona Manresa Reus Tarragona Catalunya

Dotació m2/hab En alimentari No alimentari Comerç mixt

Font: Anuario Económico de España de la Caixa – 2013, Colección de Estudios Económicos. 
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S’aporten dades d’altres ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona com a referència però 

que no poden comparar-se amb la de Lleida o àrees polaritzades per altres ciutats mitjanes 

catalanes.  

GRÀFIC 2 – Índex d’atracció comercial comparat (sup.no alimentària i comerç mixt / sup. Total) 

                                                 
Font: Anuario Económico de España de la Caixa – 2013, Colección de Estudios Económicos. 

. El comerç no alimentari i, especialment el comerç mixt, no tenen un pes més important en el 

conjunt de l’oferta comercial de la ciutat respecte al que aquests sectors presenten en altres 

indrets, especialment ciutats mitjanes que polaritzen les seves pròpies àrees d’influència. 

Les dades de les taules 1, 2 i 3 mostren com, de forma relativa, l’oferta en no alimentari i 

comerç mixt, que en principi són les activitats comercials que generen una més gran 

atractivitat, no tenen un pes tant important a Lleida com el que presenten en altres indrets. Així, 

la dotació en no alimentari és a Lleida de 1,63 m2 per habitant i la de comerç mixt de 0,36 m2 

per habitant, aquesta darrera amb dades força inferiors no només a la d’altres centres si no 

també a la mitjana catalana. 

TAULA 3– Superfície comercial per grans grups a ciutats catalanes. 

 

Sup. m2 activitats 
comercials minoristes 

% en 
alimentari 

% no 
aliment. % comerç mixt 

LLEIDA 357.910 21,9 63,8 14,2 

Girona 309.825 19,8 58,8 21,4 

Manresa 193.738 19,2 64,0 16,8 

Reus 335.757 18,5 62,0 19,5 

Tarragona 445.020 11,7 60,1 28,1 

Terrassa 349.086 25,2 53,4 21,5 

Sabadell 399.076 29,8 53,1 17,0 

Barcelona 3.719.798 20,4 67,6 12,0 

Catalunya 14.816.441 22,0 63,8 14,2 

Font: Anuario Económico de España de la Caixa – 2013, Colección de Estudios Económicos. 

0,72

0,74

0,76

0,78

0,80

0,82

0,84

0,86

0,88

0,90

Lleida Girona Manresa Reus Tarragona



7 
 

 

. Les pèrdues en superfície comercial (m2) no van ser tant importants a Lleida (-1,7%) del que 

es registraren en el conjunt de Catalunya (-10,8%) en el període 2002-2012. 

De forma comparativa amb els canvis registrats en les ofertes de 2004 i 2012 (les darreres 

dades disponibles per l’Anuario) mostren una crescuda important fins l’any 2008 quan s’inicia la 

crisi econòmica. Els efectes de la crisi sobre el comerç han estat generalitzat però amb 

impactes diferents segons territori, sector i format. En general el que mostren les dades és que 

els decrements totals en superfície entre 2004-2012 es mostren molt més suaus per Lleida del 

que ho són pel conjunt de Catalunya. I això és així per l’augment en el sector alimentari que 

compensen les dades generals. El conjunt del no alimentari i comerç mixt tampoc cau tant com 

a Catalunya.  

. Els sectors del no alimentari i comerç mixt en conjunt (quotidià no alimentari, equipament de la 

llar, persona, comerç mixt, etc.) són els que han experimentat, entre 2004 i 2012, el retrocés 

més important però menor a Lleida (-7%) que el registrat en el conjunt de Catalunya (12%) 

TAULA 4– Dinàmiques de canvi comparades: Lleida i conjunt de Catalunya per grans sectors. 

LLEIDA 
   

 

Sup. m2 total 
comerç 

m2 
alimentari 

m2 no 
alimentari i 

mixt 

2004 363.992 63.478 300.514 

2008 415.648 79.206 336.442 

2012 357.910 78.506 279.404 

    

 

Sup. m2 total 
comerç 

% m2 
alimentari 

% m2 no 
alimentari i 

mixt 

2004 363.992 17,4 82,6 

2008 415.648 19,1 80,9 

2012 357.910 21,9 78,1 

    Canvi 2004-12 -1,7 23,7 -7,0 

    
CATALUNYA 

  

 

Sup. m2 total 
comerç 

m2 
alimentari 

m2 no 
alimentari i 

mixt 

2004 16.614.252 3.496.134 13.118.118 

2008 18.289.215 3.938.525 14.350.690 

2012 14.816.441 3.254.871 11.561.570 

    

 

Sup. m2 total 
comerç 

% m2 
alimentari 

% m2 no 
alimentari 

2004 16.614.252 21,0 79,0 

2008 18.289.215 21,5 78,5 

2012 14.816.441 22,0 78,0 

    Canvi 2004-12 -10,8 -6,9 -11,9 

Font: Anuario Económico de España de la Caixa – 2013, Colección de Estudios Económicos. 
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. Una oferta i dotació que ha augmentat per al comerç alimentari (especialment els formats 

associats al lliure servei: autoserveis, superserveis i supermercats) però que ha retrocedit en el 

sectors que representen el no alimentari, que en principi són els que generen centralitat i 

atractivitat 

Això és el que mostren d’una forma clara les dades comparades de les dotacions comercials i 

la seva evolució entre Lleida i Catalunya en el període 2004 i 2012, amb les expansions que 

sofreixen els dos contexts i tots els sectors l’any intermedi; 2008. 

1.2 - La centralitat de l’oferta comercial de la ciutat de Lleida a la Plana i 
comarques aragoneses veïnes. 

. Lleida, és el principal centre de serveis i principal centralitat funcional a les Terres de Ponent i 

a la franja d’Aragó immediata, concentrant el 33,9% de la població, en una àrea de fins a uns 

50 minuts, i el 36,2% de la oferta comercial del territori. 

El paper territorial que juga la ciutat Lleida explica tant el volum com les característiques de la 

seva oferta comercial. Lleida és el principal centre servidor de béns i serveis del territori com 

mostren les dades que es presenten a la taula 5 i el mapa 2 . Aquestes xifres de 2012 són molt 

similars a aquelles que la ciutat ja presentava el 2004 quan Lleida concentrava un 34,2% de la 

població del total de l’àrea i un 35% de la superfície total en m2.  

MAPA 1 – Àrea d’influència segons isòcrones a l’entorn de Lleida ciutat 

 
Font: Realització pròpia a partir de Google maps i sobre topogràfic del Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Departament de Geografia. Servei cientificotècnic de Cartografia i SIG 
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Si bé la influència de la ciutat de Lleida s’estén sobre un ampli territori que abastaria el conjunt 

de la província, la franja d’Aragó immediata (comarques de la Llitera, Baix Cinca, Cinca Mitjà i 

Ribagorça) i la Conca de Barberà, les relacions més intenses es donen sobre una àrea 

territorial que arribaria a una isòcrona aproximada d’uns 50 minuts. Aquesta àrea engloba un 

conjunt de 457.155 habitants i presenta una oferta comercial conjunta xifrada, segons el 

Anuario Económico de la Caixa, 2013, en 988.327 m2.  

TAULA 4 – Volum de població segons isòcrones en l’àrea d’influència directa de la ciutat 

Isòcrones Població 2015 

Menys de 20 minuts 180.875 

20 a 34 minuts 140.390 

35 a 50 minuts 135.890 

Total 457.155 

Font: Padró municipal d’habitants de 2015. Xifres oficials INE. 

. Especialment notable i forta és la centralitat i polaritat comercial que exerceix la ciutat en la 

primera isòcrona de fins a 20 minuts on concentra el 79% de la població i un 83% del total de  

la superfície comercial del conjunt i un pes encara més important del comerç alimentari (91%) 

Efectivament, la polaritat de la ciutat és més forta en el territori més immediat, de fins a uns 20 

minuts, on és evident el pes demogràfic de la ciutat i el pes de l’oferta comercial, com mostren 

les Taules 5 i 6. En una segona corona corresponent a la isòcrona de fins a 35 minuts, i en una 

tercera corona, ja a la isòcrona de fins a 50 minuts, trobaríem altres nuclis amb més grandària 

de població que exerceixen com a subcentres de serveis i oferta comercial. A la segona corona 

trobem Balaguer, Binèfar, Fraga, Mollerussa amb Golmés i, amb menor potència, les Borges. A 

la tercera isòcrona, apareixen subcentres com Barbastro, Monzón, Tàrrega i Agramunt. 

 

TAULA 5 – Volum i  caracterització general de l’oferta comercial en cada isòcrona de l’àrea 

d’influència  

 
Superfície m2 % % % 

  
alimentari no aliment. comerç mixt 

Lleida 357.910 21,9 63,8 14,2 

Isocrona 20' amb 
Lleida 72.579 10,1 77,4 12,4 

Isocrona 20 a 34' 290.194 15,6 74,7 9,8 

Isocrona 35 a 50' 267.644 19,1 63,2 17,7 

Total àrea 988.327 18,4 67,8 13,7 

Font: Instituto Nacional de Estadística per a dades sobre el Padró municipal d’habitants de 2012 i 

Anuario Económico de España de la Caixa – 2013, Colección de Estudios Económicos. 

NOTA: S’agafa la població de 2012 per comparar-la amb oferta comercial del mateix any. 

. El pes i la polaritat de l’oferta de Lleida ciutat és redueix de forma important en la segona i 

tercera isòcrona on altres nuclis de certa grandària demogràfica actuen com a subcentres 

articulant les seves pròpies àrees d’influència. Aquests subcentres realitzen notables 

aportacions de superfície comercial que s’ha ampliat en els darrers anys. 
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A la segona corona el pes de l’oferta comercial de la ciutat és redueix al 50% i al 36% en la 

tercera . Important és també mencionar l’important pes de l’oferta en alimentari de Lleida sobre 

la primera corona on representa el 91% del total en alimentari.  

TAULA 6 – El pes de l’oferta de Lleida en les diferents isòcrones per tipus de sector 

  % % % 

  Total m2 
M2 en 

aliment. 
M2 en no aliment. 

i comerç mixt 

Fins isòcrona 20' 83,14 91,4 81,1 

Fins isòcrona 34' 49,66 59,9 47,4 

Fins isòcrona 50' 36,21 43,1 34,7 

Font: Instituto Nacional de Estadística per a dades sobre el Padró municipal d’habitants de 2012 i 

Anuario Económico de España de la Caixa – 2013, Colección de Estudios Económicos. 

 

GRÀFIC 3 – Pes de l’oferta de la ciutat de Lleida en l’oferta comercial de cada isòcrona % 

 

Font: Anuario Económico de España de la Caixa – 2013, Colección de Estudios Económicos. 

En la segona i tercera corona (de 20 a 50 minuts) destaquen les concentracions comercials de 

segon ordre com les de: Barbastro, Fraga, Monzón i, en menor mesura, Binéfar, totes a la 

franja; i Mollerussa, Tàrrega, Balaguer o Agramunt a la plana de Lleida amb concentracions 

comercials notables, com mostra el Mapa 2. Aquests subcentres presenten dotacions 

comercials (m2 per habitant) relativament importants, algunes d’ells amb dotacions relatives 

(m2 per habitant) força superiors a les de Lleida i a la seva respectiva talla demogràfica. Això 

és el que es pot veure al Mapa 2 i a la Taula 6. Les dotacions comercials d’alguns d’aquests 

municipis són també notables en alguns casos en els que apareix una superfície mitjana 

especialitzada en un sector o la suma de varies que genera una certa especialització en un 

sector concret: el torró i dolços a Agramunt, el moble a Bellvís, el moble i el sector agrícola i del 

moble a Alcarràs, el moble a Torres de Segre, el sector de la construcció a Torrefarrera, etc. 

Els casos de Golmés i Vallfogona de Balaguer s’expliquen perquè allotgen supermercats de 
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notable grandària que serveixen a la població de l’entorn més enllà del propi municipi, 

Mollerussa i Balaguer respectivament. 

MAPA 2 – La ciutat de Lleida: la principal centralitat comercial de la plana i franja aragonesa 

immediata 

Font: Realització pròpia a partir de dades de Anuario Económico de España de la Caixa – 2013, 

Colección de Estudios Económicos. Departament de Geografia. Servei cientificotècnic de Cartografia i 

SIG. 

. Pel volum de l’oferta, dotació comercial (m2 per habitant) i diversitat de sectors cal destacar a 

l’àrea d’influència els casos de: Barbastro, Monzón, Fraga, amb uns 50.000 m2 d’oferta cada 

un; Mollerussa i Tàrrega, sobre uns 40.000 m2 i Balaguer amb uns 30.000 m2.  

TAULA 7 - Volum i estructura comercial de les principals polaritats comercials a l’àrea 

d’influència de la ciutat de Lleida 

Municipi 
Població  

2012 

Superf. 
Comercial 

m2 
2012 

m2 per 
població 

2012  

Superf.m2 
alimentació 

2012  

Superf. m2 
total no 

alimentació  

Superf.m2 
c. mixt i 
altres 

Sup. m2 
2004 

Increment 
sup. 

2004-2012 

Lleida 139.834 357.910 2,6 78.506 228.482 50.922 363.992 -1,7 

Barbastro 17.304 56.501 3,3 14.530 32.183 9.788 56.884 -0,7 

Fraga 14.655 52.035 3,6 7.320 35.412 9.303 41.748 24,6 
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Monzón 17.263 50.688 2,9 7.825 31.817 11.046 50.484 0,4 

Mollerussa 14.729 42.728 2,9 7.123 34.097 1.508 53.083 -19,5 

Tàrrega 16.731 39.651 2,4 11.609 26.217 1.825 55.197 -28,2 

Binéfar 9.456 36.242 3,8 4.920 26.475 4.847 40.906 -11,4 

Balaguer 16.952 29.350 1,7 6.802 19.870 2.678 35.832 -18,1 

Agramunt 5.633 29.292 5,2 1.206 9.902 18.184 15.241 92,2 

Alcarràs 8.755 27.227 3,1 1.390 19.775 6.062 32.102 -15,2 

Golmés 1.741 19.876 11,4 369 15.187 4.320 20.475 -2,9 

Montblanc 7.356 18.675 2,5 2.337 14.843 1.495 17.463 6,9 

Cervera 9.440 18.163 1,9 2.934 14.651 578 26.193 -30,7 

Almacelles 6.728 16.334 2,4 1.761 14.437 136 19.436 -16,0 

Borg. Blanques  6.060 11.815 1,9 1.780 8.684 1.351 17.286 -31,6 

Artesa de Segre 3.759 10.556 2,8 938 9.473 145 1.737 507,7 

Alcoletge 3.191 10.400 3,3 668 9.546 186 11.846 -12,2 

Torrefarrera 4.341 10.098 2,3 1.053 7.162 1.883 13.593 -25,7 

Almenar 3.653 10.081 2,8 670 9.266 145 11.272 -10,6 

Total àrea 412.193 988.327 2,4 182.243 670.380 135.704 1.060.888 -6,8 

Font: Anuario Económico de España de la Caixa – 2013, Colección de Estudios Económicos. 

NOTA: S’agafa la població de 2012 per comparar-la amb l’oferta comercial del mateix any. 

Els comportaments i les dinàmiques comercials d’aquests municipis entre 2004 i 2012 són 

força diferents. A la Taula 7 es presenten els canvis registrats i les estructures comercials als 

municipis amb una major oferta comercial, aquells que tenen una oferta superior als 10.000 m2 

l’any 2012. 

. En general, l’oferta comercial de l’àrea d’influència presenta un decrement conjunt de prop del 

7% en el període 2004-2012,decrement que és menor a la ciutat de Lleida que presenta, 

segons dades del Anuario Económico de la Caixa, de 2013,  un 1,7% en el mateix període. 

A destacar els notables increments d’Artesa de Segre, Agramunt i Fraga, mentre els 

decrements més importants, superiors al 25%, els presenten: Bellvís, Flix, les Borges 

Blanques, Tamarite de Litera, Cervera, Tàrrega i Alfarràs. 

Un altre fet a comentar és el diferent pes del comerç alimentari en els centres que concentren 

el volum més important de superfície comercial a l’àrea que explica també la notable 

especialització del comerç en algun nucli més petit com ara Bellvís, Agramunt o Alcarràs, tal i 

com reflecteixen els resultats de la Taula 7. En general, la capitalitat comarcal, la grandària del 

municipi, la proximitat a un nucli relativament gran i dinàmic expliquen volum comercial i també 

la dinàmica de canvi entre 20004 i 2012. A destacar els comportaments de Fraga, Monzón i 

Barbastro el comerç de les quals ha estat notablement impulsat pel govern aragonès.  

. A Lleida, l’oferta és diversificada, aproximant-se a la distribució sectorial en alimentari, no 

alimentari i comerç mixt que el comerç presenta en el conjunt de Catalunya. 

L’oferta del municipi de Lleida, respecte la del conjunt de la seva àrea d’influència, es presenta 

més diversificada i equilibrada. De fet la distribució sectorial de la ciutat és força semblant a la 

present en el conjunt de Catalunya.  
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. Alguns municipis de l’àrea d’influència presenten una clara especialització en algun sector 

dominant que arrossega la superfície del conjunt de l’oferta municipal 

En general, el que es detecta a l’àrea és que hi ha certs desequilibris en l’oferta dels diferents 

sectors. En uns el comerç alimentari és clarament predominant, com succeeix a Flix, 

Vallfogona de Balaguer o Tàrrega. El comerç alimentari suposa, a l’àrea, el 18,4% de la 

superfície total, sent molt inferior a municipis com: Alcarràs, Golmés, Alcoletge, Torres de 

Segre i Bellvís, on aquest no arriba al 10% de la superfície total. En altres el comerç no 

alimentari arrossega el conjunt a una clara especialització o sector dominant, com ara els casos 

d’Almenar, Alcoletge o Bellvís on prop del 90% de la superfície és comerç no alimentari.   

Mentre el comerç mixt associat a la venda per seccions i als formats de supermercat té una 

més gran representativitat a Agramunt, Alcarràs, Monzón, Golmés o Guissona. 
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TAULA 8 – El diferent pes del comerç alimentari en els municipis amb més oferta comercial 

 

Font: Anuario Económico de España de la Caixa – 2013, Colección de Estudios Económicos. 

  

Municipi

Superf. 

Comercial m2 

2012

% sup aliment 

2012

% sup no 

aliment 2012

% comerç mixt i 

alt 2012

Lleida 357.910 21,9 63,8 14,2

Barbastro 56.501 25,7 57,0 17,3

Fraga 52.035 14,1 68,1 17,9

Monzón 50.688 15,4 62,8 21,8

Mollerussa 42.728 16,7 79,8 3,5

Tàrrega 39.651 29,3 66,1 4,6

Binéfar 36.242 13,6 73,1 13,4

Balaguer 29.350 23,2 67,7 9,1

Agramunt 29.292 4,1 33,8 62,1

Alcarràs 27.227 5,1 72,6 22,3

Golmés 19.876 1,9 76,4 21,7

Montblanc 18.675 12,5 79,5 8,0

Cervera 18.163 16,2 80,7 3,2

Almacelles 16.334 10,8 88,4 0,8

Borges Blanques (Les) 11.815 15,1 73,5 11,4

Artesa de Segre 10.556 8,9 89,7 1,4

Alcoletge 10.400 6,4 91,8 1,8

Torrefarrera 10.098 10,4 70,9 18,6

Almenar 10.081 6,6 91,9 1,4

Alpicat 8.971 10,3 85,1 4,6

Torres de Segre 8.356 11,0 86,0 3,1

Tamarite de Litera 7.930 11,6 80,5 7,9

Vallfogona de Balaguer 7.543 32,8 67,2 0,0

Guissona 7.309 6,9 73,3 19,8

Bellvís 6.299 7,7 89,4 2,9

Flix 5.474 41,5 51,7 6,7

Alguaire 5.236 6,9 90,0 3,1

Alfarràs 5.053 12,4 84,1 3,5

Total municipis 909.793 17,9 67,8 14,3

Total àrea 988.327 18,4 67,8 13,7

Catalunya 14.816.441 22,0 63,8 14,2
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2 - Anàlisi de l’oferta comercial a la ciutat de Lleida 

2.1 - Dimensionament de l’oferta comercial global  

. La superfície de l’oferta comercial conjunta a la ciutat de Lleida és xifra en uns 286.596 m2, 

inclosa l’oferta en mercats periòdics 

Els resultats del treball de camp i el seu contrast amb les llicències d’activitats comercials 

concedides per l’Ajuntament de Lleida han permès censar un total de 1.898 establiments amb 

funcions de comerç minorista que suposen uns 276.209 m2 de superfície de venda en 

establiment comercial. Com ja s’ha comentat la superfície de venda s’ha establert amb la 

mateixa metodologia que ja va ser utilitzada en el dimensionament de l’oferta de 2004, basada 

aquesta en la metodologia aplicada per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de 

Catalunya en la realització dels estudis per a la redacció del Pla Territorial Sectorial 

d’Equipaments Comercials (2006-2009).  

. La superfície en Mercats setmanals, mercadets i mercats municipals aporta un percentatge 

molt reduït al conjunt de l’oferta municipal: un 3,9% 

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

Mercats Municipals de Balàfia (amb 131 m2 en establiments actius a principis d’abril de 2016), 

Ronda Fleming (430 m2 en parades actives) i la galeria del mercat de Cappont (430 m2)  (el 

supermercat es compta com un establiment independent) aporten en conjunt 11.378 m2 al 

conjunt de l’oferta del municipi. El pes sectorial més notable en aquests és el de l’equipament 

de la persona, marcat pel pes que aquest té en els mercats setmanals de Barris Nord i Camp 

d’Esports,. 

 TAULA 9 –  La superfície comercial en establiment, mercats setmanals i mercadets al municipi 

de Lleida. 

 
Establiment 

Mercats 
setmanals Mercadets TOTAL % 

Alimentari 72.278 2.160 108 74.546 26,0 

Quot. no alimentari 15.340 300   15.640 5,5 

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

Equipament de la llar 78.794 778 216 79.788 27,8 

Equipament de la persona 43.438 6.825   50.263 17,5 

Tecnologia i comunicació 6.281     6.281 2,2 

Lleure, oci i cultura 18.586     18.586 6,5 

Motor 30.731     30.731 10,7 

Altres 4.701     4.701 1,6 

TOTAL 276.209 (*) 10.063 324 286.596 100,0 
 

(*) 991 m2 en oferta als Mercats Municipals, es compten només parades actives 

 (a) Es refereix al Carrefour que consta d’Hipermercat i galeria, per això en aquesta taula que es 

consideren els sectors, l’oferta per grans sector i productes, s’ha ubicat aquí. Quan es parli de Formats, 

s’ampliarà el grup de Comerç mixt amb les ofertes de Supermercats i altres establiments especialistes 

amb més de 1.300 m2 Gran Equipament Comercial, segons Decret 1/2009. Per veure que s’ha 

incorporat en cada sector anar a ANNEX 1. 
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Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. Dades de Mercats municipals, mercats setmanals i mercadets han 

estat facilitades per l’Àrea de comerç de la Regidoria de Promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i 

de l’Ocupació i l’Emprenedoria 

. L’oferta comercial conjunta destaca per la seva diversitat. Així, a part del notable pes del 

alimentari (26% de la superfície), destaquen també les aportacions dels sectors de 

l’equipament de la llar, amb un 22,6%, i de l’equipament de la persona, amb un 17,5% de la 

superfície total. 

Els següents punts de l’estudi, se centren en l’anàlisi d’aquesta oferta en establiment (a partir 

del punt 2.2) 

2.2 – El dimensionament de l’oferta en establiment comercial per sectors  

. Una superfície de venda en establiment comercial diversificada que suma 276.209 m2 en 

1.898 establiments, en la que l’alimentari (alimentari especialitzat (alimentari fresc i sec) 

+queviures generalista), l’equipament de la llar i la persona presenten un pes important, 

especialment el primer i el segon. 

Pel nombre d’establiments destaca l’oferta en equipament de la persona, l’alimentari 

especialitzat (el subsector de l’alimentari fresc: carn, embotits i cansalades; fruites i verdures; 

peix i marisc; i el subsector de l’alimentari sec: llegums i salat, fleques i pastisseries, dolços, 

begudes, etc.) i l’equipament de la llar amb més del 20% dels establiments cada un. Important 

l’aportació de l’equipament de la persona, l’especialització de l’Eix, una de les principals 

concentracions de comerç amb atractivitat territorial. 

TAULA 10 –  L’oferta comercial minorista en establiment comercial al municipi de Lleida. 

 
Establiments % m2 % 

Alimentari especialitzat 416 21,92 21.629 7,83 

Quotidià no alimentari 157 8,27 15.340 5,55 

Queviures generalista 131 6,90 50.649 18,34 

Comerç mixt –Hipermercat+galeria 1 0,05 6.060 2,19 

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

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

Tecnologia i comunicació 87 4,58 6.281 2,27 

Lleure, oci i cultura 148 7,80 18.586 6,73 

Motor 109 5,74 30.731 11,13 

Altres 21 1,11 4.701 1,70 

TOTAL 1.898 100 276.209 100 
(*) En aquest apartat s’han inclòs els tres Mercats de Balàfia, Ronda-Fleming i la galeria del mercat de 

Cappont computant com un establiment de comerç mixt amb predomini alimentari però tenint en compte 

els m2 de les parades actives: en total l’oferta d’aquests és de 991 m2. 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 
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. Menys establiments (un 19,6% menys respecte els que hi havia en 2004), però amb més 

superfície, seguint la tendència espanyola i catalana en general. Aquest augment en la 

superfície dels nous establiments explica que tot i reduir el nombre d’establiments augmenti, de 

forma moderada, la superfície comercial conjunta.. 

Una oferta comercial que, seguint la tendència més general, ha reduït en nombre 

d’establiments, però no en superfície, passant dels prop de 240.621 m2 que hi havia en 2004 

als 276.209 m2 actuals.  

Com ja s’analitzarà amb més detall en l’apartat 4, on es compararan les radiografies comercials 

de l’any 2004 i l’actual de 2016 gràcies a l’existència de les dues bases de dades, l’anàlisi 

comparada de l’oferta actual amb la d’aquell moment mostra una reducció en el nombre 

d’establiments comercials del 19,6%, passant dels 2.361 en 2004 als 1.898 censats en 2016. 

Mentre, però, la superfície de l’oferta registra un moderat increment d’un 10,4% si contemplen 

el conjunt de l’oferta (sedentari + periòdic) i d’un 14,8% si atenem només el sedentari (Mercats 

municipals + establiments). De fet, com ja hem comentat a través de les dades del Anuario 

Económico de La Caixa de 2013, i tenint en compte les dades del conjunt de Catalunya i 

d’altres ciutats catalanes mitjanes (com ara Girona, Manresa o Reus), la superfície comercial 

de la ciutat no ha patit els decrements que s’han produït arreu. 

Aquesta paradoxa pot explicar-se, com ja s’endevina a la taula 11, per l’increment en superfície 

de les noves incorporacions i canvis que s’han produït en els  establiments comercials en els 

darrers anys.  

. Malgrat l’augment en superfície la dotació comercial general (la relació de m2 per habitant) es 

manté a l’entorn d’uns 2 m2 per habitant, i això és així pel notable augment de població que ha 

experimentat el municipi en els darrers anys,  

El fet de passar dels 119.935 habitants als 138.542 en 2015 explica que la dotació comercial, 

s’hagi mantingut en 2016 en el 2 m2 per habitant.. 

TAULA 11 – L’oferta a la ciutat de Lleida en 2004 i 2016 

 
  

Superfície 
m2 Mitjana m2 

Superfície 
m2   

Dotació 
comercial 

(m2 per hab.) 

 
Establim. en establim.  sup. establiment total Població  

2004 2.361 240.621 101,9 259.488 119.935 
2,01 

2016 1.898 276.209 145,5 286.596 138.542 
1,99 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2004 i 2016. Departament de 

Geografia i Sociologia – Universitat de Lleida. Dades del Padró municipal d’habitants de 2015. Xifres 

oficials INE. 

NOTA: La dotació arriba als 2,1 m2 per habitant si s’inclou l’oferta dels mercats periòdics. A la taula es 

compara però només l’oferta en establiment sedentari (Mercats municipals i establiments comercials de 

2004 i 2016). Aquesta dada és notablement inferior a la que presentava l’Anuari de la Caixa en 2012. A 

part del temps transcorregut pot imputar-se part d’aquesta diferència a que la metodologia de la Caixa es 

basa en l’IAE que presenta superfície comercials brutes, és a dir comptabilitzant bona part de 

magatzems i àrees de serveis comuns. 
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GRÀFIC 4 - % Establiments per sectors comercials 

 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 

 

GRÀFIC 5 - % Superfície comercial per sectors 

 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 
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. El sector alimentari especialitzat i el de queviures generalista (queviures, autoserveis, 

botigues de conveniència, etc.)  aporten 547 establiments al total (28,8% dels establiments) i un  

72.278 m2 (26,2% de la superf.). 

Pel nombre d’establiments destaquen els del sector alimentari especialitzat i el queviures 

generalista (dominat pel règim de venda de l’autoservei) que conformarien en bona part el 

quotidià alimentari. El quotidià alimentari és el que sembla haver-se transformat més en els 

darrers anys. L’alimentari especialitzat fa referència als establiments que venen un producte 

alimentari sigui aquest en fresc o sec (carn i embotits, fruita i verdura, peix i marisc, begudes, 

forn de pa, pastisseria, etc). Mentre, el sector de queviures generalista ofereixen una gamma 

diversa de productes alimentaris en els que s’ha també contemplat les botigues de queviures 

més petites i de conveniència, els autoserveis, els superserveis i els supermercats (vegeu 

annex 1). En el subsector queviures generalista destaca l’expansió en els formats de lliure 

servei en els darrers anys (superserveis i supermercats) i que representa avui un 18,3 de la 

superfície. En aquest sector s’engloba també l’oferta d’establiments que anomenem a la base 

de dades amb el nom de comerç ètnic que fa referència als establiments de queviures que 

ofereixen productes relacionats amb la presència d’un important volum de població immigrant , i 

que alhora fan la funció de comerç de proximitat i botigues de conveniència per als veïns. Com 

es pot endevinar ja a la taula 10, l’alimentari especialitzat es caracteritza pel petit establiment i 

pel domini del règim assistit (la majoria) amb el format de comerç tradicional, com veurem més 

endavant.  

TAULA 12 –  L’oferta comercial en el sector alimentari, per sectors i subsectors. 

  
Establiments % m2 % 

Alimentació fresca Carn i embotits 57 10,4 3.640 5,0 

  Fruita i verdura 64 11,7 4.009 5,5 

  Ous 1 0,2 29 0,0 

  Peix i marisc 5 0,9 231 0,3 

  Begudes, vins i licors 15 2,7 1.043 1,4 

Alimentació seca Cafè, te, especies i condiments 5 0,9 345 0,5 

  Dietètica, alim. especial i herboristeria 32 5,9 2.005 2,8 

  Dolços i llaminadures 17 3,1 785 1,1 

  Gelats 5 0,9 264 0,4 

  Llegums i salats 6 1,1 534 0,7 

  Pa i productes de fleca 129 23,6 5.053 7,0 

  Pastisseria i bombons 20 3,7 1.356 1,9 

  Tabac, complements. de tabac 36 6,6 1.144 1,6 

Queviures generalista Queviures general petit (menys 40m2) 6 1,1 126 0,2 

  Autoservei (40 a 119 m2) 16 2,9 1.195 1,7 

  Superservei (120 a 399 m2) 16 2,9 3.923 5,4 

  Queviures gourmet 3 0,5 466 0,6 

  Comerç ètnic alimentari 28 5,1 2.450 3,4 

  Producte natural, proximitat o ecològic 11 2,0 1.485 2,1 

  Congelats 5 0,9 1.027 1,4 

  Supermercat 43 7,9 38.986 53,9 

  Mercat municipal 3 0,5 991 1,4 

Altres alimentació Precuinats 23 4,2 1.182 1,6 

  Vending 1 0,2 9 0,0 

TOTAL   547 100 72.278 100 
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Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 

. El sector alimentari és un dels sectors que més s’ha transformat per la notable implantació de 

formats de superservei i supermercat, l’aparició de franquícies i sucursals de cadena en fresc i 

se; però també per l’aparició d’establiments de queviures dirigits a la població nouvinguda que 

fa les funcions també de botiga de conveniència i de queviures de proximitat. 

En aquesta classificació per sectors, que es corresponen a línies de producte, el Carrefour, un 

hipermercat per seccions (amb fort pes de l’alimentari) i galeria comercial en el mateix 

establiment, és l’únic establiment que podem classificar en aquesta tipologia: Comerç mixt – 

Hiper+galeria.  

. Els sectors equipament de la persona i equipament de la llar representen també una part 

important dels establiments i l’equipament de la llar. Aquest darrers sector aporta el 28,5% de 

la superfície de venda al conjunt.  

Tots dos sectors, els de l’equipament de la llar i persona a l’entorn dels 400 establiments però 

aporten superfícies molt diferents. El de l’equipament de la persona aporta 43.438 m2 que 

suposa un 15,7%, mentre el sector de l’equipament de la llar aplega 78.794 m2 que suposa un 

28,5% de la superfície comercial de la ciutat.  

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

penetració els darrers anys de mitjanes i grans superfícies comercials especialment en les 

categories de Bricolatge i ferreteria i Electrodomèstic i electrònica. Aquestes empenyen les 

superfícies a l’alça.  

TAULA 13 –  L’oferta comercial en equipament de la llar per subsectors/productes 

 
Establiments % m2 % 

Antiquari i articles de segona mà 11 2,8 1.754 2,2 

Mobles 24 6,2 5.165 6,6 

Mobles de cuina i bany 17 4,4 3.269 4,1 

Mobles i decoració de la llar  15 3,9 3.079 3,9 

Matalasseria 14 3,6 2.631 3,3 

Puericultura 12 3,1 1.607 2,0 

Electrodomèstics i electrònica 32 8,2 9.002 11,4 

Ferreteria i bricolatge 18 4,6 13.259 16,8 

Decoració i regals 31 8,0 3.290 4,2 

Galeria d'art i marcs 7 1,8 574 0,7 

Parament de la llar 10 2,6 2.583 3,3 

Textil per la llar 9 2,3 981 1,2 

Textil per confecció i cortinatges 18 4,6 1.956 2,5 

Il·luminació  12 3,1 1.709 2,2 

Flors i plantes 40 10,3 5.049 6,4 

Llavors, animals i complements 25 6,4 2.606 3,3 

Basars 47 12,1 14.895 18,9 

Altres 47 12,1 5.385 6,8 

Total equipa. Llar 389 100 78.794 100 
Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 
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De fet, com veurem es produeix el fet que es redueix en el nombre d’establiments respecte 

2004 però augmenta de forma notable la superfície que el sector aporta al conjunt. El subsector 

basars també aporta una part important de l’oferta en equipament de llar. Cal comentar que tot i 

que han tancat alguns basars en els darrers anys, les noves obertures han aportat més gran 

superfície. En general, doncs, la dinàmica del sector equipament de llar sembla seguir la 

tendència més general de reducció en nombre d’establiments però augment de superfície en 

les noves obertures. 

Mentre en el sector de l’equipament de la persona, tal i com es mostra a la taula, la seva 

dinàmica bé molt condicionada per l’evolució del sector de la confecció i moda, especialment la 

confecció per a la dona. Un sector que, com ha passat amb el d’equipament de la llar, ha vist 

reduir el nombre d’establiments, però en aquest cas a diferència del de la llar mantenir-se amb 

un lleuger augment de superfície en relació a les dades de 2004. La consolidació de franquícies 

de moda i l’entrada d’alguna altra es produeix especialment en els subsectors de: Roba 

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

complements del vestir i de la llenceria i roba interior. En general, però, el sector de 

l’equipament de la persona no ha experimentat un increment gran de superfície de venda 

respecte l’oferta existent en 2004. 

TAULA 14 –  L’oferta comercial en equipament de la persona per subsectors/productes 

 

Establiments % m2 % 

Bijuteria 10 2,3 411 0,9 

Bosses i maletes 8 1,8 532 1,2 

Calçat, bosses i articles de cuir 53 12,1 5.190 11,9 

Complements del vestir 20 4,6 1.113 2,6 

Joieria i rellotgeria 51 11,6 1.803 4,2 

Merceria i/o llanes 29 6,6 1.369 3,2 

Roba de segona mà 3 0,7 631 1,5 

Roba de treball 4 0,9 639 1,5 

Roba dona 96 21,9 7.836 18,0 

Roba familiar 14 3,2 10.000 23,0 

Roba gent jove 20 4,6 2.826 6,5 

Roba home 18 4,1 1.231 2,8 

Roba home i dona 36 8,2 4.421 10,2 

Roba interior i pijames 34 7,7 2.081 4,8 

Roba nens petits 33 7,5 2.857 6,6 

Roba talles grans 10 2,3 498 1,1 

TOTAL 439 100 43.438 100 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 

El sector Lleure, oci i cultura té dinàmiques internes molt diferents segons subsector i producte. 

En general i respecte l’oferta d’establiments de 2004, el sector ha perdut una tercera part dels 

establiments però el saldo en superfície, tot i que inferior al creixement mitjà del conjunt de la 

ciutat, presenta un saldo positiu. Els subsectors d’articles esportius i jocs i joguines són els que 

han experimentat els canvis més importants. En el primer, articles esportius, ha estat important 

l’arribada i ampliació de superfícies que podríem per superfície incloure en la categoria de 

Category killers, al tocar amb profunditat una línia de producte en grans superfícies. Però 

també s’han obert nous establiments que s’especialitzen en un esport en particular: el running, 
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el futbol, l’escalada, etc. En definitiva l’esport ha tingut una notable expansió, tant en 

establiments com, sobretot, superfície. La importància d’aquest en el sector Lleure, oci i cultura 

queda palès en la taula 15. 

TAULA 15 –  L’oferta comercial en Lleure, oci i cultura per subsectors/productes 

 
Establiments % m2 % 

Articles de festa i disfresses 6 4,1 521 2,8 

Articles de papereria 21 14,2 1.242 6,7 

Articles esportius 25 16,9 7.238 38,9 

Fotografia 13 8,8 982 5,3 

Jocs, joguines i maquetes 15 10,1 4.298 23,1 

Llibreria i articles de papereria 12 8,1 1.715 9,2 

Loteries 12 8,1 382 2,1 

Instruments musicals 3 2,0 160 0,9 

Vídeos, videojocs i música 7 4,7 596 3,2 

Quiosc i papereria 28 18,9 1.039 5,6 

Altres 6 4,1 413 2,2 

TOTAL 148 100 18.586 100 

 

2.3 - Anàlisi dels establiments comercials segons la seva superfície de venda. 

. La superfície mitjana dels establiments comercials a Lleida és de 145,5 m2, el que dóna ja 

d’entrada una idea del pes dels establiments petits en el conjunt de l’oferta local. 

GRÀFIC 6 – Mitjana de superfície de venda en m2 dels establiments per sectors 

 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial,  2004 i 2016. Departament de 

Geografia i Sociologia – Universitat de Lleida. 
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Els establiments amb superfícies més petites són el que caracteritzen especialment l’oferta del 

quotidià alimentari, la tecnologia i comunicació (bàsicament caracteritzada per l’oferta de 

telèfons mòbils i complements) i els establiments de quotidià no alimentari (farmàcia, 

perfumeria i cosmètica, adrogueria, etc). Però també és petita la mitjana en superfície de venda 

del sector de l’equipament de la persona amb dades però molt desiguals com veurem. Mentre 

la mitjana més gran, com és lògic la presenta el sector del comerç mixt del Carrefour que no es 

presenta al gràfic per a fer-lo més llegible (6.060 m2). Importants són també les superfícies 

mitjanes resultants en el sector queviures generalista on els formats amb més superfície 

(superservei, de 120 a 399 m2, i supermercat, de 400 a 2.499 m2) arrosseguen les dades a 

l’alça. 

. Una part important dels establiments comercials de la ciutat tenen, en un 66% dels casos, 

superfícies inferiors al 100 m2: 1.268 establiments en total. 

Establiments de petita grandària que caracteritzen sobretot l’oferta del quotidià alimentari 

especialista (alimentari fresc i sec), en un 89% dels establiments; els establiments de 

tecnologia i comunicació, arrossegats per la petita grandària de molts establiments de mòbils i 

complements per a mòbils, bona part dels quals s’apleguen a l’Eix. El sector lleure i cultura i 

equipament de la persona, també tenen una part important dels seus establiments (més del 

70% dels casos) amb menys de 100 m2 de superfície de venda. 

De fet el 93,6% dels establiments no supera els 400 m2 de superfície de venda. En el segon  

interval que presenta la taula 16, de 101 a 400 m2 superfície de venda, destaquen els 

establiments dedicats a l’equipament de la llar, motor i els inclosos a altres (especialment 

relacionats amb materials de construcció). 

TAULA 16 – Establiments comercials per trams de superfície i segons sector 

 

Estab. % m2 % Estab. % m2 % Estab. % m2 % Estab. % m2 % Estab. % m2 % Estab. % m2 %

Alimentari especialitzat 88,9 70,9 11,1 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 100

Quotidià no alimentari 63,7 37,8 36,3 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 100

Queviures generalista 38,9 5,6 26,0 14,7 16,0 23,8 19,1 55,9 0,0 0,0 100 100

Comerç mixt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100 100

Equipament de la llar 48,1 13,6 42,7 40,8 5,4 14,2 3,6 26,3 0,3 5,1 100 100

Equipament de la persona 75,6 37,9 22,3 39,6 0,7 3,4 1,4 19,1 0,0 0,0 100 100

Tecnologia i comunicació 85,1 60,5 13,8 28,1 0,0 0,0 1,1 11,4 0,0 0,0 100 100

Lleure, oci i cultura 77,0 29,7 18,2 26,0 2,0 8,7 2,0 20,8 0,7 14,8 100 100

Motor 31,2 6,9 51,4 38,5 5,5 9,2 11,9 45,5 0,0 0,0 100 100

Altres 28,6 7,0 61,9 58,5 4,8 12,3 4,8 22,1 0,0 0,0 100 100

TOTAL 66,8 22,8 26,8 34,0 2,9 10,8 3,3 27,8 0,2 4,6 100,0 100,0

TOTAL<100m2 101 a 400m2 401 a 700m2 701 a 2500m2 >2500m2
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Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 

De 400 a 700 m2 de superfície de venda, ens trobem el pes dels establiments en queviures 

generalista que respon al format de superservei. A l’interval següent, de 701 a 2.500 m2, 

només hi ha 63 establiments, sent aquí representatius el sector del motor, i altre cop el sector 

del queviures amb el format de supermercat. Només tres establiments superen els 2.500 m2, 

allò que el Decret Llei 1/2009 de 22 d desembre que regula l’ordenació dels equipaments 

comercials, estableix com Gran Establiment Comercial Territorial. 

Si es segueixen les directrius de l’esmentat Decret Llei 1/2009 que adapta la normativa de 

desenvolupament de l’activitat comercial a Catalunya a la Directiva de Serveis del Mercat 

Interior (DSMI) del Parlament Europeu, les dades són encara més contundents. Segons el 

Decret els intervals s’estableixen en els següents: 

- Petit Establiment Comercial (PEC): superfície de venda inferior a 799 m². 

- Mitjà Establiment Comercial (MEC): superfície de venda entre 800 m² i 1.299 m². 

- Gran Establiment Comercial (GEC): superfície de venda entre 1.300 m² i 2.499 m². 

- Gran Establiment Comercial Territorial (GECT): superfície igual o superior a 2.500 m². 

Així i segons les directrius del Decret 1/2009 el 97% dels establiments de Lleida serien 

considerats Petit Establiment Comercial (PEC), amb una superfície inferior als 799 m2, que 

sumarien el 70,5% del conjunt de l’oferta. Només 30 establiments, que suposen el 16% serien 

considerats com a Mitjà Establiment (entre 800 i 1.299 m2) i 3 establiments més (0,2% dels 

establiments) superarien el 2.500 m2. (Vegeu a l’annex 4 les taules amb la classificació 

coherent amb el Decret i a l’annex 5 la relació detallada dels establiments amb més de 800 m2 

de superfície de venda). 

GRÀFIC 7 - Superfície mitjana de venda dels establiments en 2004, 2016 i la mitjana de les 

noves  incorporacions  respecte les ja existents en 2004 (altes) 
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Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 

. Els establiments comercials que s’han incorporat a l’oferta comercial en els darrers anys són 

força més grans. De fet la seva superfície mitjana duplica la mitjana de la superfície del conjunt, 

amb 201 m2. 

Els establiments que s’han incorporat com a altes respecte la base de dades de 2004 

dupliquen la superfície mitjana del conjunt d’establiments de l’oferta de la ciutat, sent sobretot 

els sectors de queviures generalista (en formats sobretot de superservei i supermercat), del 

comerç mixt no alimentari i el sector del motor els que presenten les mitjanes més altes. Tots 

els sectors en general experimenten un increment mitjà en la seva superfície.  

. En general la mitjana de superfície de venda actual mostra un increment respecte el 2004 de 

40 m2.  

. Una anàlisi més fina dels establiments de més 800 m2 a la ciutat aporta una mica més de llum 

sobre les transformacions estructurals que està sofrint el comerç Lleida. 34 dels 55 

establiments de més de 800 m2 són nous o han estat ampliats en els darrers anys. 

En el llistat, que es troba a l’annex 5, pot veure’s que bona part dels establiments representen 

al sector queviures generalista, amb una bona representació del format supermercat, 

equipament de la llar (especialment subsector ferreteria i bricolatge, electrodomèstic i basars), 

el sector venda d’automòbils, el sector del Lleure i Oci (especialment jocs i articles esportius) i 

el sector equipament de la persona amb establiments de confecció dirigits a edats i perfils 

diferents que hem classificat com familiar. 

 

2.4 – Règims de venda i formats dels establiments comercials de la ciutat 

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

relaciona amb el predomini del format especialista i/o comerç tradicional associat a 

establiments de petita grandària (93 m2 mitjana). 

La venda assistida (caracteritzada per la venda amb taulell i venedor) predomina en els sector 

de tecnologia, pràcticament aquí per la venda de mòbils, equipament de la persona i de la llar. 

Notable és també en el subsector del quotidià alimentari, especialment fresc, i no alimentari. 

Val a dir també que en els sectors del quotidià alimentari, queviures generalista i el sector 

lleure, oci i cultura és on més predominen les formules de règim de venda mixtes que combinen 

l’autoservei amb l’assistència. Interessant és també la penetració del règim d’autoservei i mixta 

en l’alimentari fresc i sec a través de cadenes com Hiperfruit, Sol de Fruit o Superverd en la 

fruita i verdura, o Martín Martín en Llegums i salat.  

Segons dades del Anuari de la distribució del sector quotidià a Catalunya (2015), a Catalunya, 

el 18% dels establiments del quotidià ho són en règim d’autoservei i els correspon un 61,5% de 

la superfície. A Lleida els establiments de l’alimentari especialitzat i el sector de Queviures 

generalista, que entrarien en les categories incloses a l’Anuari, el percentatges són una mica 

superiors: el dels establiments és del 22% i d’un 69% la superfície de venda. Aquestes dades 

refermarien, junt el tema format que veurem  continuació, la notable transformació estructural 

del sector alimentari en els darrers anys al municipi. 
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TAULA 17 – Els establiments comercials i la superfície mitjana segons règim de venda 

 

     
AUTOSERVEI     ASSISTIDA     MIXTA   

 
% Establiments 

Sup. Mitj.  
m2 

% 
Establiments 

Sup. Mitj.  
m2 

% 
Establiments Sup. Mitj.  m2 

Alimentari especialitzat 8,2 85 82,7 47,6 9,1 62,4 

Quotidià no alimentari 13,4 154 83,4 82,1 3,2 271,0 

Queviures generalista 67,9 530 22,1 83,9 9,9 82,8 

Comerç mixt  100,0 6.060 0,0 0,0 0,0 0,0 

Equipament de la llar 3,3 1.657 78,9 129,5 17,7 253,6 

Equipament de la 
persona 0,9 1.245 92,0 69,2 7,1 339,4 

Tecnologia i 
comunicació 0,0   97,7 64,3 2,3 407,5 

Lleure, oci i cultura 4,7 1.025 89,2 66,5 6,1 292,7 

Motor 18,3 161 81,7 309,1 0,0 0,0 

Altres 0,0 0 90,5 227,2 9,5 192,5 

TOTAL 10,0 509 81,1 93,1 8,9 216,9 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 

. El grau de penetració del règim de l’autoservei és molt més petit fora del sector queviures 

generalista (67%),  però en els darrers anys s’ha implantat també amb fórmules mixtes 

especialment en els sectors de l’equipament de la llar (bricolatge i ferreteria; electrodomèstic i 

electrònica), equipament de la persona (introduït especialment en el sector moda a través de 

franquícies i sucursals de cadena) i sectors d’oci i cultura (especialment en articles esportius). 

També ho ha fet en alguns establiments del fresc (especialment fruita i verdura) i sec (llegums i 

salat). 

Al sector del quotidià alimentari ja hem esmentat l’arribada de les fórmules d’autoservei i mixtes 

especialment en el sector queviures, botigues de conveniència i/o fresc o salat. A la taula pot 

veure’s també la clara relació amb el comerç tradicional en alguns sectors, on domina la venda 

assistida, com equipament personal, l’alimentari especialitzat i el quotidià alimentari, associat a 

més a establiments de reduïda grandària.   

. El comerç de lliure servei, en expansió en els darrers anys, representa avui un 17,7% de 

l’oferta conjunta amb una mitjana de superfície de venda de 262 m2. 

TAULA 18 – Dimensionament global per formats 

  Establiments Sup m2 

Mitj. Superf. 
establiments en 

m2 

Comerç tradicional 1.542 143.713 93,2 

Lliure Servei 336 87.933 261,7 

Comerç mixt i GEC (+1.300 m2) 20 44.563 2.228 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 
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. Mentre el format de Comerç mixt configurat per l’Hipermercat i els establiments de més de 

1.300 m2 , bona part dels quals són noves incorporacions respecte 2004 (60%), representen 

l’1% dels establiments però aporten el 16% del total de la superfície. 

TAULA 19 – Pes del formats dels establiments comercials de la ciutat de Lleida en els diferents 

sectors i superfície mitjana associada. 

 

Comerç tradicional Comerç lliure servei 
Comerç mixt + GEC 

(+1.300)  

 
Establim. 

m2 
mitj.establ. Establim. 

m2 
mitj.establ. Establim. 

m2 
mitj.establ. 

Alimentari especialitzat 22,3 48 21,4 73     

Quotidià no alimentari 8,5 82 7,7 177     

Queviures generalista 1,9 84 28,0 370     

Comerç mixt          45,0 2.166 

Equipament de la llar 19,9 130 21,7 261 45,0 2.224 

Equipament de la persona 26,2 69 10,4 443     

Tecnologia i comunicació 5,5 64 0,6 408     

Lleure, oci i cultura 8,6 66 4,2 340 10,0 2.528 

Motor 5,8 309 6,0 161     

Altres 1,4 224         

TOTAL 100 93 100 262 100 2.228 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 
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3 - Anàlisi comparada de l’oferta comercial a la ciutat de Lleida en 

2004 i 2016. 

En aquest apartat presentem les principals conclusions de la comparació entre l’oferta de 2004 

i l’oferta de 2016. En el Cens d’establiments realitzat en 2004 la classificació d’activitats es va 

fer amb IAE i ha tingut per tant que readaptar-se a la nova que segueix criteris del CCAE 09, la 

classificació d’activitats econòmiques catalana. La comparació busca veure els canvis en 

dimensionament i en l’estructura comercial de la ciutat respecte a allò que hi havia a 

començaments dels 2000s. De fet l’exercici ens permet entendre millor les característiques i 

l’estructura del comerç actual.  

. En general, comparant les dades de 2016 amb les de 2004, l’oferta comercial de la ciutat ha 

perdut un 19,6% d’establiments però ha guanyat el 14,8% de la superfície de venda ja que els 

nous establiments i les transformacions dels ja existents llavors són més grans. 

Els canvis que es mostren apunten a un canvi estructural del comerç a la ciutat que afecta de 

forma especial al sector alimentari (amb l’expansió del subsector queviures generalista), a 

l’equipament de la llar (ferreteria i bricolatge, basars i electrodomèstic i electrònica) i lleure, oci i 

cultura (especialment articles esportius).  En aquests darrers sectors relacionat sobretot amb 

establiments de notable grandària (Category killers) que toquen amb profunditat una línia de 

productes: Decathlon en articles esportius, BricoKing en ferreteria i bricolatge, i Media Markt en 

electrodomèstics, en són un exemple. 

Les pèrdues més acusades en nombre d’establiments han estat els sectors Lleure, oci i cultura, 

equipament de la llar, notable en basars. La reducció ha estat també notable en el quotidià 

alimentari i equipament de la persona.  

TAULA 20 – Establiments i superfícies en 2004 i 2016. Els grans canvis 

 
    CANVIS 2004-16 

 
DADES 2004 DADES 2016 

 
% Establ. % m2 

 

Establ % m2 % Establi % m2 % 

Alimentari especialitzat -20,9 -0,6 
 

526 22,3 21.760 9,0 416 21,9 21.629 7,8 

Quotidià no alimentari -9,2 2,0 
 

173 7,3 15.038 6,2 157 8,3 15.340 5,6 

Queviures generalista 37,9 56,3 
 

95 4,1 32.410 13,5 131 7,0 50.649 20,5 

Comerç mixt  0,0 0,0 
 

1   6.060   1   6.060   

Equipament de la llar -27,3 12,7 
 

535   69.888   389   78.794   

Equipament de la persona -20,8 9,6 
 

554 23,5 39.650 16,5 439 23,1 43.438 15,7 

Tecnologia i comunicació 6,1 4,8 
 

82 3,5 5.996 2,5 87 4,6 6.281 2,3 

Lleure, oci i cultura -33,6 12,5 
 

223 9,4 16.527 6,9 148 7,8 18.586 6,7 

Motor -16,2 4,9 
 

130 5,5 29.302 12,2 109 5,7 30.731 11,1 

Altres -48,8 17,8 
 

41 1,7 3.990 1,7 21 1,1 4.701 1,7 

TOTAL -19,6 14,8 

 
2.360 100 240.621 100 1.898 100 276.209 100 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 
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. Un 60,3% dels establiments existents en 2004 continuen avui en actiu, dels que un 34,2% ho 

fan sense cap mena de canvi en nom comercial, sector comercial, producte i/o règim de venda.  

Entre aquests destaquen els establiments relacionats amb el sector Lleure, oci i cultura, que 

impliquen sobretot en nombre a petits quioscos i papereries. El quotidià alimentari és un altre 

dels sectors on es registra també un pes notable de les permanències, especialment important 

en les fleques i forns de pa, però també notable en les fruiteries-verduleries i carnisseries. 

Motor i equipament de la llar són sectors també en els que més del 40% dels establiments 

registrats en 2004 han tingut permanència. 

TAULA 21 – Permanències, canvis i baixes respecte el cens d’establiments de 2004 

 
Permanència Canvis Baixa Total 

Establiments 808 615 938 2361 

% 34,2 26,1 39,7 100 

Superfície 110.788 63.472 66.361 240.621 

% 46,0 14,3 39,7 100 
Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 

Un altre 26,1% dels establiments heretats de l’oferta de 2004 han estat objecte d’algun canvi. 

Aquests els comentarem de forma conjunta amb les altes. 

. Un 39,7% representen baixes respecte l’oferta d’establiments comercials de 2004, el que no 

vol dir que aquests no acullin avui cap mena d’activitat.  

TAULA 22 – Causa de la baixa respecte el cens d’establiments de 2004 

 
Establiments m2 

Local tancat sense activitat 537 37.800 

Canvi a servei o bar restauració 334 23.223 

Altres tipus  67 5.338 

TOTAL 938 66.361 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 

. Un 22,7% dels locals que van ser censats com a establiment comercial el 2004 són avui un 

local tancat, sense aparent activitat, que sumen un total de 37.800 m2 de superfície, tot i que 

per motius possibles molt diversos. 

Els motius poden ser molt diversos (localització, tancament recent, canvi d’interès del 

propietari, inadequació de l’oferta, problemes estructurals en l’edificació, etc.). Entre les baixes 

destaca el notable impacte sobre el sector alimentari (forns i fleques i producte fresc) i el sector 

lleure, oci i cultura, que afecta de forma especial els quioscos i establiments amb producte de 

papereria i llibreria. Nombroses també han estat les baixes registrades en els establiments 

tipus basar, que com ja hem dit hem classificat en equipament de la llar.  

. El nombre més importants de locals tancats s’ha registrat al Centre-Eix, on es concentra un 

26% del total i a Ronda Gardeny amb un 20,7%.  

Però, on té un impacte relatiu més important és de fet a Ronda Gardeny, Bordeta Magraners i 

Barris Nord, on per cada 10 local actius n’hi ha 3-4 de buits. 
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TAULA 23 – Locals tancats respecte l’oferta de  2004 en els barris 

  
Baixes - Local 

Tancat % 
% LT sobre 

Oberts 

Ronda Europa 75 14,0 17,56 

Ronda Gardeny 111 20,7 42,37 

Centre Eix 144 26,8 24,28 

Barris Nord 97 18,1 36,47 

Cappont 44 8,2 27,16 

Bordeta Magraners 
62 11,5 36,69 

Ciutat Jardí 4 0,7 21,05 

TOTAL 537 100,0 28,29 

 

 

. El 55% de les altes respecte al Cens del 2004 s’han produït en els sectors equipament de la 

llar i Queviures generalista. 

TAULA 24 –  Altes, permanències i establiments amb canvis respecte el cens de 2004. 

 
Altes % Permanències % Canvis % 

Alimentari especialitzat 5.656 5,9 8.843 8,0 7.130 10,3 

Quotidià no alimentari 4.310 4,5 5.857 5,3 5.173 7,5 

Queviures generalista 21.279 22,1 21.339 19,3 8.031 11,6 

Comerç mixt - hipermercat   0,0 6.060 5,5   0,0 

Equipament de la llar 31.853 33,0 30.864 27,9 0 0,0 

Equipament de la persona 11.121 11,5 16.871 15,2 15.446 22,4 

Tecnologia i comunicació 2.339 2,4 1.648 1,5 2.294 3,3 

Lleure, oci i cultura 7.266 7,5 6.182 5,6 5.138 7,5 

Motor 9.276 9,6 11.890 10,7 9.565 13,9 

Altres 3.368 3,5 1.234 1,1 99 0,1 

TOTAL 96.468 100,0 110.788 100,00 68.953 100,0 
Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 

Els canvis i noves incorporacions mostren els sectors on hi ha més rotació i que experimenten 

una més gran dinàmica de canvi. Els sectors de queviures, equipament de la llar, tecnologia i 

lleure i cultura són sectors on les altes tenen un pes important (més del 40% dels establiments 

d’aquests sectors són altes a la base dades respecte el 2004).  L’equipament de la llar, 

especialment amb l’aparició de nous basars i ampliacions dels vells és un dels subsectors més 

dinàmics. L’expansió i dinamisme del sector de queviures a part de la incorporació o canvis 

registrats en el format superserveis i supermercats (27 establiments) mostra també l’important 

impacte, junt el tema dels basars, de l’arribada de la població estrangera a la ciutat amb 

l’obertura d’establiments amb producte de queviures que fan alhora les funcions de comerç de 

proximitat i introdueixen nous productes. A la base de dades aquests establiments s’han 

anomenat Comerç ètnic alimentari que aporten uns 25 establiments més. El sector de 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 
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l’equipament de la persona mostra també la notable rotació i dinàmica característica del sector 

on un 40% dels establiments substitueixen un negoci anterior. 

En el quotidià, alimentari i no alimentari, en canvi, el grau de permanència és força important: 

en aquests casos més d’un 45% dels establiments ja existien en la base de dades del 2004. 

Similar és el cas del sector lleure i cultura, especialment en el subsector Quiosc i papereria.  

GRÀFIC 8 - Grau de permanència i canvi (alta+canvi) en els diferents sectors 

 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 

. El grau de permanència, establiments que romanen oberts respecte el Cens realitzat en 2004, 

és molt important a Cappont (50% del total) i Ronda Gardeny (47%).  

Mentre l’impacte de les altes (els nous locals incorporats a l’oferta respecte 2004) es produeix 

als barris que han experimentat creixement urbanístic i/o implantació de les noves àrees de 

concentració comercial: Ciutat Jardí, Bordeta-Magraners i Barris Nord. 

TAULA 25 – Canvis als barris en respecte l’oferta de locals de 2004 

 

Baixes - 
Local 

Tancat 

Altes Permanències Canvis Total 
actius 

% 
permanències 
sobre actius 

% altes 
sobre 
actius 

Ronda 
Europa 

75 97 200 130 427 46,8 22,7 

Ronda 
Gardeny 

111 44 129 89 262 49,2 16,8 

Centre Eix 144 124 218 251 593 36,8 20,9 

Barris Nord 97 87 112 67 266 42,1 32,7 

Cappont 44 51 82 29 162 50,6 31,5 

Bordeta 
Mangraners 

62 65 59 45 169 34,9 38,5 

Ciutat Jardí 4 11 8 0 19 42,1 57,9 

TOTAL 537 479 808 611 1898 42,6 25,2 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 
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4 – El dimensionament global de l’oferta en establiment comercial en 

els barris de la ciutat 

4.1 – Establiments i superfície de venda per sectors en els barris 

. Centre-Eix i Ronda-Europa concentren el 53,7% dels establiments i el 38,8% de la superfície 

de venda en establiment comercial de la ciutat. 

Tot i l’aparició de noves àrees de concentració comercial a la ciutat, especialment a Ciutat Jardí 

a Cappont, àrea de Copa d’Or, i a l’àrea de polígons, el dimensionament de l’oferta de l’Eix  i 

Ronda-Europa (Joc de la Bola+Camp d’Esports+Xalets Humebrt Torres) continua sent notable 

en establiments però menor en superfície. Importants són també les dotacions comercials de 

Barris Nord i Ronda Gardeny, tant en nombre d’establiments com en superfície. 

MAPA 3 – Mapa base per al dimensionament global de l’oferta comercial en establiments als 

barris de la ciutat 

 

Font: Departament de Geografia. Servei cientificotècnic de Cartografia i SIG 

Recordem en aquest apartat que aquesta agrupació de barris s’ha fet per a facilitar el disseny 

de la mostra i la realització de l’enquesta per a l’estudi de la demanda i que serà l’Atlas 

comercial aquell que permetrà realitzar un estudi més detallat i qualitatiu de l’oferta en els 

diferents barris així com detectar àrees de concentració/especialització al municipi. 
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TAULA 26 – Nombre d’establiments comercials actius per barri en 2016 

 

Total Centre Eix 
Ronda 
Europa  

Ronda 
Gardeny 

Ciutat 
Jardí 

Bordeta 
Magraners Cappont 

Barris 
Nord 

Alimentari 
especialitzat 416 99 105 73 1 33 38 67 

Quotidià no 
alimentari 157 52 38 19 1 11 12 24 

Queviures 
generalista 131 22 28 22 6 17 14 22 

Comerç mixt  1 0 1 0 0 0 0 0 

Equipa. de la llar 389 101 82 54 8 45 37 62 

Equipa. de la 
persona 439 252 93 34 0 10 23 27 

Tecnologia i 
comunicació 87 29 26 8 0 2 8 14 

Lleure, oci i 
cultura 148 36 34 28 0 12 13 25 

Motor 109 1 18 22 3 29 17 19 

Altres 21 1 2 2 0 10 0 6 

TOTAL 1.898 593 427 262 19 169 162 266 

% Establiments   31,2 22,5 13,8 1,0 8,9 8,5 14,0 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 

L’anàlisi per barris i sectors permet també detectar especialitzacions i orientacions de l’oferta 

comercial. 

. Centre-Eix concentra el 57% de la superfície de venda de l’equipament de la persona de la 

ciutat en 439 establiments. 

Tot i que també és notable la superfície i nombre d’establiments en equipament de la llar. Val a 

dir també que concentra el 28,6% de l’oferta de Tics de la ciutat, especialment el subsector 

telefonia mòbil i l’àudio i vídeo.  

A Ronda Europa, el pes del sector queviures generalista però també l’alimentari especialitzat 

és molt notable.  

TAULA 27 – Les concentracions comercials més importants en % de m2 de superfície de 

venda sobre el total del sector a Lleida 

Centre Eix Ronda Europa  
Ronda 

Gardeny 
Ciutat 
Jardí 

Bordeta 
Magraners Cappont Barris Nord 

57% Equip. 
Persona del 

municipi 

30,3% Quev. 
General. del 

municipi 

29,4% 
Motor del 
municipi 

 

69,3% Altres 
del municipi 

26,9% 
Lleure i oci 

del 
municipi 

22,9% Quev. 
General. del 

municipi 

28,6% TICs del 
municipi 

28,5% Aliment 
especial. del 

municipi 

28,2% 
Lleure i oci 

del 
municipi 

 

25,3% Motor 
del municipi 

  27,8% Quot. 
no aliment.del 

municipi 

24,3% Quot. no 
aliment. del 

municipi 
     Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 

i Sociologia – Universitat de Lleida. 
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El 69,3% del sector Altres a la Bordeta-Magraners respon sobretot a l’important oferta en 

establiments relacionats amb el sector de la construcció, localitzats en bona part als polígons, 

que s’han inclòs en aquest apartat. 

4.2  - Anàlisi espacial de la grandària dels establiments en els barris de la ciutat 

. La grandària mitjana dels establiments manté una certa relació amb els diferents formats 

presents en els diferents barris. El predomini del comerç tradicional a Centre-Eix i Ronda 

Europa, porta la mitjana de superfície de venda a la baixa, sent la de l’Eix de 97 m2. 

GRÀFIC 9 – Superfície de venda en establiment comercial en total m2 per barri 

                                                                 
Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2016. Departament de Geografia 
i Sociologia – Universitat de Lleida. 

En la situació contrària clarament es troba Ciutat Jardí, on els formats de Lliure Servei i Comerç 

Mixt en Gran Superfície Comercial Territorial (<1.300) empeny la mitjana de la superfície de 

l’establiment a l’alça. 

 

GRÀFIC 10 – Establiments, superfície comercial mitjana de superfície dels establiments en els 

barris 
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Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial el 2016. Departament de 

Geografia i Sociologia – Universitat de Lleida. 
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TAULA 28 – % Establiments segons superfície per barris 

  % percentatges < 100 m2 
101 a 400 

m2 401 a 700 m2 
701 a 2.500 

m2 
> 2.500 

m2 

Ronda Europa 71,19 25,29 2,58 0,70 0,23 

Ronda Gardeny 62,21 28,24 5,73 3,44 0,38 

Centre Eix 72,85 25,13 0,67 1,35 0,00 

Barris Nord 62,78 28,95 3,38 4,89 0,00 

Cappont 59,26 27,16 4,32 9,26 0,00 

Bordeta Magraners 58,58 30,77 5,33 5,33 0,00 

Ciutat Jardí 36,84 26,32 0,00 31,58 5,26 

TOTAL 66,81 26,82 2,90 3,32 0,16 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiments comercials, 2016. Departament de 

Geografia i Sociologia – Universitat de Lleida. 
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5 - Conclusions de l’estudi 

SOBRE L’OFERTA COMERCIAL DE LA CIUTAT EN EL TERRITORI 

. La dotació comercial global de la ciutat, xifrada segons dades de l’Anuari econòmic de la 

Caixa en 2,56 m2 per habitant. La dotació comercial del municipi és superior a la mitjana 

catalana (1,96 m2 per hab.) però força inferior a la d’altres nuclis amb rols territorials com el 

que desenvolupa Lleida. 

. La superfície comercial registrada en 2004 i en 2012, segons la mateixa font, apunta que les 

pèrdues en m2 no van ser tant importants a Lleida (-1,7%) del que es registraren en el conjunt 

de Catalunya (-10,8%). Situació que pot explicar-se per l’increment registrat en el sector 

alimentari (a l’entorn del 20% entre 2004 i 2012), gràcies sobretot a l’expansió dels 

superserveis i supermercats. 

. El comerç no alimentari (1,63 m2 per hab.) i el comerç mixt (0,36 m2 per hab.) no tenen un 

pes més important en el conjunt de l’oferta comercial del municipi respecte al que aquests 

sectors presenten en altres indrets, especialment ciutats mitjanes que polaritzen les seves 

pròpies àrees d’influència.  

. Lleida, és la principal polaritat comercial a les Terres de Ponent i comarques veïnes de la 

franja d’Aragó, concentrant el 33,9% de la població del àrea i el 36,2% de la oferta comercial en 

una àrea de fins a uns 50 minuts (457.157 hab.) 

. En aquesta àrea d’influència, alguns nuclis de la segona corona (Balaguer, Binèfar, Fraga, 

Mollerussa amb Golmés i, amb menor mesura, les Borges) i la tercera corona (Barbastro, 

Monzón, Tàrrega i Agramunt), que actuen de subcentres comercials, han experimentat una 

expansió notable del volum de la seva oferta comercial, en alguns casos una oferta 

especialitzada però en altres més diversificada.  

. L’oferta comercial a la plana tendeix a concentració a l’entorn dels nuclis més grans, 

especialment en aquells amb funcions de capitalitat i localitzats en els corredors/àrees més 

dinàmiques. 

. Lleida, té un pes molt important sobre l’oferta comercial de la primera corona de l’àrea 

d’influència (180.875 hab.), isòcrona d’uns 20 minuts, on concentra el 83% de la superfície 

comercial. 

 

SOBRE EL DIMENSIONAMENT GLOBAL DEL COMERÇ 

. La superfície de l’oferta comercial conjunta a la ciutat de Lleida és xifra en uns 286.596 m2, 

inclosa l’oferta en mercats periòdics 

. Poc pes de sobre l’oferta dels Mercats municipals, Mercats periòdics i mercadets que aporten 

al conjunt un 3,9%. Caldria potenciar-los aprofitant potser l’augment de la demanda i consum 

dels productes de proximitat i ecològics.  

. L’oferta de la ciutat destaca per la seva diversitat en el seu mix per sectors. Notable pes de 

l’alimentari (26% de la sup.) i equipament de la llar (27%), dos dels sectors que han 

experimentat a més una notable transformació interna. 

 

SOBRE ELS CANVIS EN L’OFERTA RESPECTE 2004 
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. En global, entre 2004 i 2016, l’oferta comercial de la ciutat ha perdut un 19,6% d’establiments 

però ha guanyat el 14,8% de la superfície, ja que els nous establiments són més grans: la 

mitjana de superfície de venda ha passat de 102 m2 en 2004 a 146 m2 en 2016. 

. Malgrat l’augment en la superfície de venda, la dotació comercial (mesurada aquí en m2 per 

habitant) es manté a l’entorn d’uns 2 m2 per habitant, i això és així pel notable augment de 

població que ha experimentat la ciutat en els darrers anys. 

. Un 22,7% dels locals que van ser censats com a establiment comercial en 2004 són avui un 

local tancat, sense aparent activitat, amb un total de 37.800 m2 de superfície, tot i que el seu 

tancament pot ser per motius molt diferents. 

. El nombre més importants de locals tancats s’ha registrat a: Centre-Eix (26% del total) i a 

Ronda Gardeny (20,7%). Però, on té un impacte relatiu més important (% sobre el total 

d’establiments actius) és a Ronda Gardeny, Bordeta Magraners i Barris Nord, on per cada 10 

locals en actiu, n’hi ha 3-4 de tancats. 

. Notable permanència dels establiments respecte el que hi havia en 2004: un 42,6% dels 

establiments en actiu sense cap mena de canvi. Aquest grau de permanència és important a 

Cappont i Ronda Gardeny, on el 50% de l’oferta actual ja hi era en 2004. En sectors com 

Lleure, oci i cultura (subsector quiosc i papereria), alimentari especialitzat i quotidià no 

alimentari el grau de permanència és molt notable (entre un 40-50% dels establiments).. 

. Els sectors de queviures generalista, equipament de la llar, tecnologia i lleure i cultura són 

sectors on les altes tenen un pes important (més del 40% dels establiments d’aquests sectors 

són altes respecte el 2004).   

 

SOBRE LES  DINÀMIQUES DE CANVI SECTORIALS I CANVIS ESTRUCTURALS: 

. L’alimentari especialitzat i el sector de queviures generalista (queviures, autoserveis, 

supermercats, botigues de conveniència, etc.) aporten 547 establiments al total (28,8% dels 

establiments) i un 72.278 m2 (26,2% de la superf.).  

. El sector alimentari és un dels sectors que més s’ha transformat en els darrers anys: notable 

implantació de formats de superservei i supermercat amb més superfície, aparició de 

franquícies i sucursals de cadena en règim de lliure servei en fresc i sec, aparició 

d’establiments de queviures regentades o amb productes dirigides a la nova població 

nouvinguda que fa les funcions també de botiga de conveniència. A més, creixent expansió 

d’establiments amb productes ecològics i de proximitat. 

. En el sector de l’equipament de la llar s’han produït, en alguns subsectors, canvis estructurals 

importants amb l’arribada en els darrers anys de mitjanes i grans superfícies comercials (els 

Category Killer) especialment en bricolatge i ferreteria, electrodomèstic i electrònica que 

empenyen les superfícies a l’alça.  

. Pocs canvis a destacar en el sector de l’equipament de la persona. Consolidació en el sector 

de franquícies de moda i l’entrada d’alguna altra en el subsector de Roba familiar, roba per a 

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

vestir i de la llenceria/roba interior.  
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. El sector del lleure, oci i cultura, especialment el subsector esport, ha registrat també canvis 

importants amb la incorporació d’un GEC i l’ampliació d’un mitjà establiment ja existent en 

2004. Dins l’esport tendència a l’especialització: running, futbol, escalada i excursionisme, etc. 

. La superfície mitjana dels establiments comercials a Lleida és de 145,5 m2, el que dóna ja 

d’entrada una idea del pes dels establiments petits en el conjunt de l’oferta local. Els 66% dels 

establiments en actiu tenen superfícies de venda inferiors al 100 m2. 

. Els establiments comercials que s’han incorporat a l’oferta comercial en els darrers anys són 

força més grans: 201 m2 de mitjana registrada en les altes o noves incorporacions respecte als 

establiments existents en 2004. 

. El 81% dels establiments de la ciutat són en règim de venda assistida, règim que es relaciona 

amb el comerç tradicional i que sòl a desenvolupar-se en establiments de petita grandària (93 

m2 de mitjana de superf. de venda). 

. El règim de lliure servei, i els formats associats a aquest, ha experimentat una notable 

expansió a la ciutat: 17,7% dels establiments que tenen una mitjana de 261 m2. Especialment 

notable ha estat la seva implantació en el sector Queviures, en Equipament de la llar 

(especialment a través dels basars) i en l’Alimentació especialitzada. 

. Mentre el format de Comerç Mixt i Gran Equipament Comercial (GEC: +1.300 m2) compta 

avui a la ciutat amb 20 establiments (9 en el sector alimentari (hipermercat i supermercat), 9 en 

el sector equipament de la llar (electrodomèstic, ferreteria i bricolatge i basar) i 2 en el sector 

Lleure, oci i cultura , subsector articles esportius, concentra ja un 16% de la superfície total  

(mitjana sup. 2.228 m2). 

SOBRE EL DIMENSIONAMENT GLOBAL EN ELS BARRIS 

. Centre-Eix i Ronda-Europa concentren el 53,7% dels establiments i el 38,8% de la 

superfície.de venda en establiment comercial de la ciutat. 

. La grandària mitjana dels establiments manté una certa relació amb els formats presents en 

els diferents barris. El predomini del comerç tradicional a Centre-Eix i Ronda Europa, porta la 

mitjana de superfície comercials dels barris a la baixa, sent la de l’Eix de 97 m2. 

. El Centre – Eix concentra el 57% de tota la superfície de Lleida en equipament de la persona 

(confecció, tèxtil, calçat, complements del vestir, bijuteria, rellotgeria i joieria) 

. Ronda-Europa concentra el 30% de tota la superfície del sector Queviures generalista de la 

ciutat. 
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ANNEXOS  

ANNEX 1 - Classificació de les activitats comercials per sectors i subsectors a la base de 

dades 

SECTOR Subsector - Producte CCAE 09 

1 - Alimentació fresc Carn i embotits 4722 

 

Fruita i verdura 4721 

 

Peix i marisc 4723 

 

Ous   

2 - Alimentació sec Begudes, vins i licors 4725 

 

Cafè, te, especies i condiments 4729 

 

Congelats 4711 

 

Dietètica, alim. especial i herboristeria 4729 

 
Dolços i llaminadures 4729 

 

Gelats 4729 

 
Llegums i salats 4729 

 

Pa i productes de fleca 4724 

 

Pastisseria i bombons 4724 

 

Tabac, complements de tabac i loteries 4726 

3- Queviures generalista 
Queviures general petit (menys 40m2) 4711 

 
Autoservei (40 a 119 m2) 4711 

 

Superservei (120 a 399 m2) 4711 

 

Supermercat 4711 

 

Hipermercat 4711 

 

Mercat municipal 4711 

 

Queviures gourmet 4711 

 
Comerç ètnic alimentari 4711 

 

Producte natural, proximitat o ecològic 4711 

 

Congelats 4711 

4 - Altres alimentació Precuinats 4729 

 
Vending 4778 

5 - Quotidià no alimentari 
Adrogueria, higiene i cosmètica 4775 

 

Articles mèdics, ortopèdics i audiòfons 4774 

 

Farmàcia 4773 

 

Perfumeria i cosmètica 4775 

 

Prod. de perruqueria i pel cabell 
4775 
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Òptica 4778 

6 - Comerç mix - Hipermercat amb 
galeria 

Hipermercat amb galeria 
4719 

7 - Equipament llar 
Antiquari i articles de segona mà 4779 

 

Basar 4719 

 

Mobles 4759 

 

Mobles de cuina i bany 4759 

 

Mobles i decoració de la llar 
4759 

 

Matalasseria 4759 

 
Puericultura 4759 

 

Electrodomèstics i electrònica 4754 

 

Ferreteria i bricolatge 4752 

 

Decoració i regals 4759 

 

Galeria d'art i marcs 4778 

 

Parament de la llar 4759 

 

Textil per la llar 4751 

 

Textil per confecció i cortinatges 4751 

 

Il·luminació 4759 

 

Flors i plantes 4776 

 

Llavors, animals i complements 4776 

 

Electricitat i fontaneria 4752 

 

Sistemes de seguretat 4759 

 

Portes, finestres i persianes 
4753 

 

Pintures 4752 

 

Revestiments de parets i terres 4753 

 

Para-sols i persianes 4753 

 

Vidres i miralls 4752 

8 - Equipament persona Bijuteria 4777 

 
Bosses, maletes i complements viatge 4772 

 

Calçat, bosses i articles de cuir 4772 

 

Complements del vestir 4772 

 

Joieria i rellotgeria 4777 

 

Merceria i/o llanes 4751 

 
Roba de segona mà 4771 

 

Roba de treball 4771 

 

Roba dona 4771 

 

Roba familiar 4771 
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Roba gent jove 4771 

 
Roba home 4771 

 

Roba home i dona 4771 

 

Roba interior i pijames 4771 

 

Roba nens petits 4771 

 

Roba talles grans 4771 

9 - Telefonia, ordinadors i antenes Antenes i electrònica 4742 

Tecnologia i comunicació 
Complements per a mòbils i mòbils 4742 

 

Equips d'audio i video 4743 

 

Equips de telefonia i comunicació 4742 

 

Mòbils, tauletes i complements mòbils 4742 

 
Ordinadors, perifèrics i programes informàtics 4741 

 

Perifèrics, tintes i tòners 4741 

10 - Llibres, cultura i oci 
Articles de festa i disfresses 4778 

 

Articles de papereria 4762 

 

Articles esportius 4764 

 

Filatèlia i numismàtica 4778 

 

Fotografia 4778 

 

Jocs, joguines i maquetes 4765 

 

Llibreria i articles de papereria 
4761 

 

Loteries 4778 

 

Instruments musicals 4759 

 

Pirotècnia 4778 

 

Quiosc i papereria 4762 

 

Sexshop 4778 

 
Vídeos, videojocs i música 4763 

11 - Motor Combustible i carburants 4730 

 

Recanvis i accessoris de vehicles de motor 
4532 

 

Vehicles de motor, motos 4511 

 

Venda d’automòbils 4511 

12 - Altres comerç al detall Carpentària metal. i tancaments 4752 

 
Materials construcció 4752 

 

Mobles oficina i comerç 4778 

 

Vehicles de motor, maquinària agrícola 4778 

 
Vehicles de motor, camions 4511 

 

Piscines 4778 
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Vehicles de motor, maquinària agrícola 4519 

Font: Realització pròpia  a partir de classificació de CCAE 2009 

 

ANNEX 2 – Metodologia específica per al càlcul de la superfície dels establiments 

comercials per a la creació de la base de dades del comerç de la ciutat de Lleida, 2016. 

El camp superfície de venda s’obté a partir de diversos procediments. Per una banda totes les 

superfícies dels establiments que s’han mantingut des de la base de dades de l’any 2004
1
 no s’han 

modificat i per tant la superfície ha estat la mateixa. Pel que fa a la resta d’establiments que s’han donat 

d’alta, han canviat o s’han modificat s’han seguit els següents criteris, en ordre de prioritat, per al càlcul 

de la superfície de venda: 

- La primera opció ha estat sempre la Llicència d’Activitats de l’Ajuntament de Lleida, i dins 

d’aquest s’ha utilitzat  la superfície de venda estimada que es proporcionada directament pel 

sol·licitant. 

- La següent opció ha estat el SIG de Plantes Baixes (facilitada per la secció SIG de l’ajuntament 

de Lleida) del qual s’ha utilitzat el camp superfície de la Taula d’Atributs. La secció SIG realitza 

una correcció de les dades del cadastre per tenir informació precisa del locals i poder-la 

relacionar amb les Llicències d’Activitats.  

- Com a tercera opció, en cas de no obtindré la superfície per cap dels anteriors criteris, s’ha 

utilitzat una base de dades de les plantes baixes de Lleida. Aquesta base conté el camp 

superfície obtingut a través del Cadastre. En aquest cas s’han aplicat tres criteris per obtindré 

una xifra que s’aproximi al que seria la superfície de venda neta:  

     1- Als comerços dedicats a la venda de productes que ocupen un espai important de   

l’establiment (concessionaris, electrodomèstics, mobles...) se l’hi ha aplicat un 80% sobre total 

de la superfície que ens proporciona el Cadastre. 

2- Als supermercats més grans de 400 m2, un 85%  sobre el total que ens proporciona el        

Cadastre. 

 

3- Als comerços de menys de 400 m2, un 90% sobre el total del Cadastre. 

- Quan no ha estat possible obtenir la superfície venda per cap dels anteriors mètodes i com a 

última opció s’han tingut en compte les dades de superfície del IAE (superfície total rectificada i 

computable) les quals han estat treballades per obtenir la xifra més aproximada a la superfície de 

venda neta. Per obtenir aquesta xifra s’ha aplicat la següent fórmula, ja utilitzada per al càlcul de 

superfície de l’anterior base de dades del any 2004 i pel PTSEC 2006-2009: 

V = (R – (0,55 * T)) / 0,45 

V=  Superfície de venda 

T=  Superfície total. Segons la legislació de l’IAE la integren la superfície de magatzems i                             

els aparcaments de l’establiment comercial. 

R= Superfície rectificada. Comprèn la superfície de venda més el 55% dels magatzems i els 

aparcaments de l’establiment comercial. 

                                                           
1
 Per a més detalls mirar la metodologia utilitzada a l’Atles Comercial de Lleida 2004, editat per Turisme 

de Lleida el 2005. 
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ANNEX 3 – Relació i principals dades dels municipis inclosos en l’àrea d’influència de 

Lleida en les isòcrones de fins a 50 minuts. 

Municipi Isòcrona 
Població  

2012 

Quota de 
mercat 
2012  

Sup 
comerçm2 

2012 

Dotació 
en m2 

per 
hab. 

Sup.m2 
alimentari 

Sup.m2 no 
aliment. 

Sup.m2 
comerç mixt 

i altres 

Agramunt 35-50 5.633 13 29.292 5,2 1.206 9.902 18.184 

Aitona 20-34 2.419 5 1.057 0,4 483 350 224 

Albalate de Cinca 35-50 1.251 3 3.413 2,7 640 2.360 413 

Albatàrrec 20 2.113 4 2.939 1,4 294 2.645 0 

Albesa 20-34 1.652 4 2.298 1,4 359 1.939 0 

Alcarràs 20 8.755 19 27.227 3,1 1.390 19.775 6.062 

Alcoletge 20 3.191 7 10.400 3,3 668 9.546 186 

Alfarràs 20-34 3.077 7 5.053 1,6 625 4.252 176 

Alguaire 20-34 3.105 7 5.236 1,7 361 4.712 163 

Almacelles 20-34 6.728 15 16.334 2,4 1.761 14.437 136 

Almenar 20-34 3.653 9 10.081 2,8 670 9.266 145 

Alpicat 20 6.203 12 8.971 1,4 922 7.635 414 

Altorricón 20-34 1.494 4 2.295 1,5 435 1.839 21 

Anglesola 20-34 1.385 4 2.584 1,9 317 1.642 625 

Arbeca 20-34 2.493 6 1.567 0,6 413 794 360 

Artesa de Lleida 20 1.507 4 1.198 0,8 255 786 157 

Artesa de Segre 35-50 3.759 10 10.556 2,8 938 9.473 145 

Ascó 35-50 1.680 4 3.921 2,3 430 3.315 176 

Balaguer 20-34 16.952 37 29.350 1,7 6.802 19.870 2.678 

Barbastro 35-50 17.304 40 56.501 3,3 14.530 32.183 9.788 

Bellcaire d'Urgell 20-34 1.350 3 1.381 1,0 526 712 143 

Bell-lloc d'Urgell 20 2.420 5 3.480 1,4 692 2.711 77 

Bellpuig 20-34 4.975 11 4.649 0,9 899 3.378 372 

Bellvís 20-34 2.391 6 6.299 2,6 482 5.634 183 

Belver de Cinca 35-50 1.375 4 1.798 1,3 1.016 713 69 

Benavent de Segrià 20 1.540 3 2.273 1,5 474 1.779 20 

Binaced 35-50 1.498 4 803 0,5 286 290 227 

Binéfar 20-34 9.456 22 36.242 3,8 4.920 26.475 4.847 

Borges Blanques (Les) 20-34 6.060 14 11.815 1,9 1.780 8.684 1.351 

Castelldans 20-34 1.028 3 1.917 1,9 708 1.209 0 

Castellserà 35-50 1.089 3 1.107 1,0 411 696 0 

Cervera 35-50 9.440 20 18.163 1,9 2.934 14.651 578 

Corbins 20 1.403 3 2.639 1,9 802 1.837 0 

Espluga de Francolí (L') 35-50 3.913 8 4.754 1,2 1.227 3.350 177 

Flix 35-50 3.961 9 5.474 1,4 2.273 2.832 369 

Fraga 20-34 14.655 35 52.035 3,6 7.320 35.412 9.303 

Fuliola (La) 35-50 1.320 3 2.666 2,0 841 1.810 15 

Gimenells i el Pla de la Font 20-34 1.170 3 2.710 2,3 521 2.066 123 

Golmés 20-34 1.741 4 19.876 11,4 369 15.187 4.320 
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Guissona 35-50 6.763 13 7.309 1,1 504 5.355 1.450 

Ivars d'Urgell 20-34 1.647 4 1.112 0,7 594 375 143 

Juneda 20-34 3.490 8 1.552 0,4 722 830 0 

Linyola 20-34 2.661 6 2.671 1,0 514 1.755 402 

Lleida 20 139.834 311 357.910 2,6 78.506 228.482 50.922 

Mequinenza 35-50 2.449 5 1.572 0,6 534 876 162 

Miralcamp 20-34 1.432 4 829 0,6 237 592 0 

Mollerussa 20-34 14.729 32 42.728 2,9 7.123 34.097 1.508 

Montblanc 35-50 7.356 17 18.675 2,5 2.337 14.843 1.495 

Monzón 35-50 17.263 37 50.688 2,9 7.825 31.817 11.046 

Palau d'Anglesola (El) 20-34 2.185 5 2.233 1,0 244 1.769 220 

Puigverd de Lleida 20 1.442 3 358 0,2 170 188 0 

Rosselló 20 3.103 6 1.040 0,3 480 329 231 

Seròs 20-34 1.907 5 1.073 0,6 340 585 148 

Soses 20-34 1.774 5 2.881 1,6 726 1.963 192 

Tamarite de Litera 35-50 3.656 9 7.930 2,2 916 6.387 627 

Tàrrega 35-50 16.731 37 39.651 2,4 11.609 26.217 1.825 

Térmens 20-34 1.587 4 3.225 2,0 227 2.998 0 

Torrefarrera 20 4.341 10 10.098 2,3 1.053 7.162 1.883 

Torregrossa 20-34 2.234 5 966 0,4 432 486 48 

Torrente de Cinca 20-34 1.321 3 801 0,6 445 249 107 

Torres de Segre 20-34 2.165 5 8.356 3,9 915 7.184 257 

Vallfogona de Balaguer 20-34 1.853 4 7.543 4,1 2.471 5.071 1 

Verdú 35-50 1.008 2 1.106 1,1 77 786 243 

Vilanova de Bellpuig 20-34 1.213 3 1.445 1,2 401 861 183 

Vilanova de la Barca 20 1.160 3 1.956 1,7 154 1.802 0 

Zaidín 35-50 1.750 4 2.265 1,3 707 1.174 384 

Total área   412.193   988.327 2,4 182.243 670.380 135.704 

Font: Realització pròpia a partir de Instituto Nacional de Estadística per a dades sobre el Padró municipal 

d’habitants de 2012 i Anuario Económico de España de la Caixa – 2013, Colección de Estudios 

Económicos. 
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ANNEX 4 – Classificació dels establiments comercials de la ciutat segons la seva 

superfície de venda amb els intervals definits en el Decret Llei 1/2009 

 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2004 i 2016. Departament de 

Geografia i Sociologia – Universitat de Lleida 

 

ANNEX 5 – Relació d’establiments amb més de 800 m2 (Segons Decret Llei 1/2009- 

Mitjans, de 800 a 1.299 m2; Grans equipaments, de 1.300 a 2.499 m2) i grans 

equipaments territorials, més de 2.500 m2) 

BARRI NOM ESTABLIMENT CODI SECTOR SUBSECTOR SUP. M2 

Ronda Europa Carrefour 3 Hipermercat amb galeria 6.060 

Ciutat Jardi Brico Depot 7 Ferreteria i bricolatge 4.008 

Ronda Gardeny Wala 10 Articles esportius 2.750 

Ronda Gardeny Unipreus 8 Roba familiar 2.470 

Ciutat Jardi Jardiland 7 Flors i plantes 2.389 

Cappont Agusti Mestre 7 Ferreteria i bricolatge 2.348 

Cappont Media Markt 7 Electrodomèstics i electrònica 2.325 

Cappont Decathlon 10 Articles esportius 2.306 

Cappont Esclat 3 Supermercat 2.191 

Barris Nord Prilow 8 Roba familiar 2.000 

Establi. m2 Establi. m2 Establi. m2 Establi. m2 Establi. m2

Alimentari especialitzat 416 21.629 0 0 0 0 0 0 416 21.629

Quotidià no alimentari 157 15.340 0 0 0 0 0 0 157 15.340

Queviures generalista 110 25.390 13 11.829 8 13.430 0 0 131 50.649

Comerç mixt 0 0 0 0 0 0 1 6.060 1 6.060

Equipament de la llar 378 57.060 2 1717 8 16009 1 4008 389 78794

Equipament de la persona 433 35.137 4 3.831 2 4.470 0 0 439 43.438

Tecnologia i comunicació 87 6.281 0 0 0 0 0 0 87 6.281

Lleure, oci i cultura 145 12.729 1 801 1 2.306 1 2.750 148 18.586

Motor 97 17.512 9 8.795 3 4.424 0 0 109 30.731

Altres 20 3661 1 1.040 0 0 0 0 21 4.701

TOTAL 1.843 194.739 30 28.013 22 40.639 3 12.818 1.898 276.209

Establi. m2 Establi. m2 Establi. m2 Establi. m2 Establi. m2

Ronda Europa 423 40.332 2 1.800 1 1600 1 6060 427 49.792

Ronda Gardeny 252 29.472 6 5.787 3 5512 1 2750 262 43.521

Centre Eix 587 51.360 5 4.640 1 1.500 0 0 593 57.500

Barris Nord 255 29.598 7 6.499 4 7.281 0 0 266 43.378

Cappont 150 18.753 5 4.654 7 13.980 0 0 162 37.387

Bordeta Mangraners 162 22.094 4 3.779 3 5.076 0 0 169 30.949

Ciutat Jardí 14 3.130 1 854 3 5.690 1 4.008 19 13.682

TOTAL 1.843 194.739 30 28.013 22 40.639 3 12.818 1.898 276.209

PEC <799m2 MEC 800 - 1.299 m2GEC 1300-2499 m2GECT = o > de 2.500 m2 TOTAL

PEC <799m2 MEC 800 - 1.299 m2GEC 1300-2499 m2GECT = o > de 2.500 m2 TOTAL
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Bordeta Magraners El Corte Chino 6 Basar 1.923 

Barris Nord Mega Miro 7 Electrodomèstics i electrònica 1.920 

Cappont Mercadona 3 Supermercat 1.815 

Barris Nord Bricoking 7 Ferreteria i bricolatge 1.787 

Bordeta Magraners Komak 7 Ferreteria i bricolatge 1.732 

Ciutat Jardi Mercadona 3 Supermercat 1.716 

Ronda Gardeny Bonpreu 3 Supermercat 1.611 

Ronda Europa Caprabo 3 Supermercat 1.600 

Ciutat Jardi Merca China 6 Basar 1.585 

Barris Nord Mercadona 3 Supermercat 1.574 

Cappont Lleidamobil SA Opel 11 Venda d'automòbils 1.572 

Centre Eix Mercadona 3 Supermercat 1.500 

Ronda Gardeny Naymotor Toyota 11 Venda d'automòbils 1.431 

Cappont Plusfresc 3 Supermercat 1.423 

Bordeta Magraners Lamsauto 11 Venda d'automòbils 1.421 

Centre Eix Zara 8 Roba familiar 1.271 

Ronda Gardeny Unicars Ponent 11 Venda d'automòbils 1.211 

Ronda Gardeny Nayper Motor 11 Venda d'automòbils 1.170 

Barris Nord Consum 3 Supermercat 1.160 

Cappont Motornyx SL 11 Venda d'automòbils 1.140 

Barris Nord BonPreu 3 Supermercat 1.080 

Bordeta Magraners Motortrans 12 Vehicles de motor, camions 1.040 

Ronda Europa Mercadona 3 Supermercat 1.000 

Cappont Mercadona 3 Supermercat 987 

Bordeta Magraners Renault Peugot 11 Venda d'automòbils 982 

Bordeta Magraners Consum 3 Supermercat 957 

Ronda Gardeny NACAR 11 Venda d'automòbils 948 

Barris Nord Plusfresc 3 Supermercat 911 

Cappont Super Xino 6 Basar 907 

Centre Eix Mercat del Pla 8 Roba familiar 902 

Barris Nord Consum 3 Supermercat 900 

Ciutat Jardi Portoles 11 Venda d'automòbils 854 

Centre Eix Mango 8 Roba familiar 849 

Barris Nord Rodi 11 Recanvis de vehicles de motor 838 

Ronda Gardeny Volkswagen-Dalmau 11 Venda d'automòbils 833 

Ronda Gardeny 
Mercadona (Manuel Palacio, 
16) 

3 Supermercat 825 

Cappont Control Motor Hyundai 11 Venda d'automòbils 819 
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Barris Nord Alberto Soler 7 Ferreteria i bricolatge 810 

Centre Eix Sfera 8 Roba familiar 809 

Centre Eix Condis 3 Supermercat 809 

Cappont Drim 10 Jocs, joguines i maquetes 801 

Barris Nord Lidl 3 Supermercat 800 

Ronda Europa Caprabo 3 Supermercat 800 

Ronda Gardeny Plusfresc 3 Supermercat 800 

Bordeta Magraners Caprabo 3 Supermercat 800 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2004 i 2016. Departament de 

Geografia i Sociologia – Universitat de Lleida 

 

ANNEX 6 – Criteris per a la classificació dels establiments segons format i segons sector 

i producte 

 

Comerç tradicional  
Alimentari 
especialitzat 

Alimentació seca, fresca i altres aliment. En 
venda assistida     

Quotidià no 
alimentari 

Adrogueria, perfumeria, cosmètica, farmàcia, mèdics, 
etc. en venda assistida   

Queviures 
generalista 

Queviures generalista amb venda 
assistida       

Comerç mixt            

Equipament de la llar 
Mobles, basar, articles decoració, Electrodomèstics, 
parament, etc. venda assist.   

Equipament de la 
persona 

Bijuteria, bosses, complements vestir, joieria i 
rellotgeria, confecció i cuir   

Tecnologia i 
comunicació 

Ordinadors i perifèrics, telefonia mòbil, tauletes i complements mòbil, audio i 
video, etc. 

Lleure, oci i cultura 
Llibreries, papereries, articles esportius, jocs i joguines, fotografia, instruments, 
etc. 

Motor 
Vehicles, recanvis i complements de vehicles 
i combustibles     

Altres 
Materials de construcció, vehicles professionals, mobiliari activi 
professionals, etc. 

      

 

Comerç de lliure servei 
Alimentari 
especialitzat 

Alimentació seca, fresca i altres aliment. En 
servei lliure i mixta      

Quotidià no 
alimentari 

Adrogueria, perfumeria, cosmètica, farmàcia, mèdics, etc. en venda lliure servei 
i mixta 

Queviures 
generalista 

Queviures generalista amb venda lliure servei i mixta< 
1.300 m   

Comerç mixt            

Equipament de la llar 
Mobles, basar, articles decoració, Electrodomèstics, parament, etc venda lliure 
servei < 1.300 m2 

Equipament de la 
persona 

Bijuteria, bosses, complements vestir, joieria i rellotgeria, confecció i cuir. En 
lliure serveis 
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Tecnologia i 
comunicació 

Ordinadors i perifèrics, telefonia mòbil, tauletes i complements mòbil, audio i 
video, etc. En lliure servei < 1300 

Lleure, oci i cultura 
Llibreries, papereries, articles esportius, jocs i joguines, fotografia, instruments, 
etc. En lliure servei< 1.300 m2 

Motor 
Vehicles, recanvis i complements de vehicles i combustibles. En lliure servei. < 
1.300 m2 

Altres 
Materials de construcció, vehicles professionals, mobiliari activi professionals, 
etc. En lliure servei < 1.300 m2 

      

 
Comerç mixt + Gran Equip. Com (+1.300 m2) 

Alimentari 
especialitzat 

Alimentació seca, fresca i altres aliment. En servei lliure i mixta en lliure servei > 
1.300 

Quotidià no 
alimentari 

Adrogueria, perfumeria, cosmètica, farmàcia, mèdics, etc. en venda lliure servei 
i mixta > 1.300 m2 

Queviures 
generalista 

 Queviures generalista amb venda lliure 

servei i mixta> 1.300 m2 (GEC)       

Comerç mixt  
Hipermercat + Queviures generalista amb venda lliure servei i mixta> 1.300 m 
(GEC) 

Equipament de la llar 
Mobles, basar, articles decoració, Electrodomèstics, parament, etc venda lliure 
servei i mixta > 1.300 m2 

Equipament de la 
persona 

Bijuteria, bosses, complements vestir, joieria i rellotgeria, confecció i cuir. En 
lliure servei i mixta > 1.300 m2 

Tecnologia i 
comunicació 

Ordinadors i perifèrics, telefonia mòbil, tauletes i complements mòbil, audio i 
video, etc. En lliure servei i mixta > 1.300 m2 

Lleure, oci i cultura 
Llibreries, papereries, articles esportius, jocs i joguines, fotografia, instruments, 
etc. En lliure servei i mixta > 1.300 

Motor Vehicles, recanvis i complements de vehicles i combustibles. > 1.300 

Altres 
Materials de construcció, vehicles professionals, mobiliari activi professionals, 
etc. > 1.300 m2 

Font: Base de dades sobre l’oferta comercial en establiment comercial, 2004 i 2016. Departament de 

Geografia i Sociologia – Universitat de Lleida 
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Font: Servei cientificotècnic de Cartografia i SIG, Departament de Geografia i Sociologia, Universitat de Lleida. 
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Font: Servei cientificotècnic de Cartografia i SIG, Departament de Geografia i Sociologia, Universitat de Lleida. 

 


