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Introducció

Atès que el comerç ha estat impactat
directament per la pandemia, PIMEComerç
Lleida ha realitzat una enquesta entre les
principals associacions comercials i
Ajuntaments del Pla de Lleida per mapejar els
ajuts i accions realitzades durant el
confinament i post-confinament (entre les fases
2 i 3).

La finalitat d’aquesta enquesta és compartir
informació valuosa que pot ajudar a
desenvolupar noves accions en el futur.



Municipis

Torrefarrera

Alfarràs

Alcarràs

Almacelles

Balaguer

Cervera

Lleida

Mollerussa



Ajuts
S’ha ofert ajut
als autònoms?

Més informació:
• Torrefarrera: 200€/beneficiari

Sí
37%

No 
63%



Ajuts: S’ha ofert ajut a l’empresa?

Més informació:
• Balaguer: A traves de l’Ajuntament han fet una via

d'ajuts per empreses que puguin demostrar que
ho necessiten en general i la bossa que hi haurà
per tots es de 100.000€ a repartir entre totes les
empreses de Balaguer segons necessitats.

• Lleida: Ajuts empresarials de 1.200€/beneficiari
(convocatòria al juliol). Ajuts al sector Turístic de
1.200€/beneficiari (convocatòria al setembre)

• Torrefarrera: 400€/beneficiari

Sí
37%

No 
63%



Ajuts
S’ha ofert ajut
de lloguer?

Més informació:
• Balaguer: L’ajut serà en general, i dependrà de

cada cas., fins a 1000€
• Lleida: S'ha ofert servei de mediació (Cambra de

Comerç i Col·legi Arquitectes)

No 
100%



Sí
12%

No 
88%

Ajuts
S’ha ofert ajut
per la compra d’EPIs*?
*Mascareta, guants, gel hidroalcohòlic, 
mampara, etc.

Més informació:
• Torrefarrera: 15.000,00 €
• Lleida: L'associació de l'Eix ha ofert un pack EPIs per

soci (possibilitat de comprar més amb el dte negociat
per l'associació) i l'Associació de Comerciants de Zona
Alta ha ofert una mascareta i una pantalla protectora.



Ajuts
S’ha ofert ajut
extra a l’associació
per fer alguna 
acció?

Sí
37%

No 
63%

Més informació:
• Alcarràs: Pendent de confirmar l’import.
• Alfarràs: L'Ajuntament d'Alfarràs posarà en marxa una

campanya on s'injectaran 3.000€ al comerç local. Una
acció que generarà un moviment al comerç local de
18.000 €, s'estudien noves iniciatives de cara la tardor.

• Mollerussa: 18.000€



Taxes
Recollida de 
Resíduos

50%

0%

50%

No se cobrarà durant el periode d'inactivitat
S'abonarà un valor tancat
Desconec



Taxes
IBI

25%

0%

75%

No se cobrarà durant el periode d'inactivitat
S'abonarà un valor tancat
Desconec



Hosteleria
Es bonifica taxa a les 
terrasses?

Sí
87%

Desconec
13%

Més informació:
• Alfarràs: No es cobra el primer pagament i es planteja el

pagament del segon.
• Cervera: No es cobraran (pendent d’aprovació).
• Torrefarrera: Depèn dels metres que s’ha atorgat a cada

bar o restaurant.



Hosteleria
Es permet
l'ampliació d'espai de 
terrassa? Sí

100%



Promoció
L'Ajuntament ha 
promogut una 
campanya per 
impulsar el comerç
de proximitat?

Sí
67%

No 
33%



Promoció
Accions promogudes
per l’Ajuntament

50%

33%

17%

50%

100%

83%

Video Cartell Radio Premsa Web
Ajuntament

Xarxes Socials
Ajuntament



Ajuntament
Està clar el Pla de 
desconfinament de 
la teva població?

Sí
87%

No 
13%



Ajuntament
S'ha fet reunió entre 
l'alcadia i l'associació
durant el 
confinament? Sí

75%

No 
25%



Promoció
Quina és la teva satisfacció
amb la gestió de l'alcaldia
per ajudar el comerç a fer
front durant el 
confinament?

0%

25%

37%

25%

13%

Gens satisfet Poc satisfet Normal Satisfet Molt satisfet



Alcarràs
• Està preparant una campanya per afavorir

el comerç del poble.

Almacelles
• Està preparant una proposta per impulsar

el comerç amb ajuts.

Cervera
• Hi ha hagut contacte permanent entre la

regidoria de comerç i l'associació.
• S'han fent conjuntament l’edició de cartells,

vídeos i altres.
• Les mesures econòmiques estan

redactades i preparades, pendents de
validar i aprovar pel nou equip de govern.

Més info:
Alcarràs
Almacelles
Cervera



Lleida
• L'Ajuntament de Lleida destinarà un total

de 210.000€ a les activitats econòmiques
que per el RD declara l'estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària han
tingut que suspendre la seva activitat, o bé,
les activitats que els ha estat permesa la
seva obertura però poden acreditar una
disminució de la seva facturació mínim
d'un 50%.

• Compra a Lleida: Directori oferta comercial i
serveis de la ciutat geolocalitzats en un
mapa interactiu.

• S'està treballant amb l'anàlisi per realitzar
una APP o markeplace del comerç de
Lleida.

Més info:
Lleida



Torrefarrera
• L'Ajuntament de Torrefarrera ha aprovat un

pla per pal·liar els efectes que l'epidèmia de
coronavirus ha causat en el teixit social i
econòmic del municipi, una iniciativa que
compta amb una dotació de 262.000 euros,
que s'aplicarà de forma immediata.

Més info:
Torrefarrera



Gràcies
Pimec.org


