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Els grans comerços a Santa Coloma de Gramenet 

1. Objectiu

Aquest document es una síntesi de l’anàlisi de la situació i localització dels grans 

comerços a Santa Coloma de Gramenet, desenvolupada en el marc d’un encàrrec que 

es va dur a terme des del CPSV, sota la direcció del Dr. Josep Roca Cladera i del Dr. 

Carlos Marmolejo Duarte, qui a més es va fer càrrec del seu desenvolupament tècnic.  

El referit encàrrec tenia per té per objectiu calcular el valor que ha de servir com a 

orientació per establir el cànon, únic i verificable a l’inici de l’operació, per a una 

concessió administrativa d’un conjunt de superfícies sobre i sota rasant ubicades a la 

seva major part dintre de l’àmbit urbanístic d’un PERI central Santa Coloma de 

Gramenet. 

Específicament en aquest document, a partir d’una aproximació general de la tipologia 

del mercat comercial de grans superfícies o “grans comerços” en el context actual a 

Catalunya i a l’àmbit de Barcelona, es fa un estudi de la localització i característiques 

dels que actualment hi ha al municipi de Santa Coloma de Gramenet. 

2. Mercat de superfícies comercials

En general a l’Estat Espanyol el model actual de grans superfícies comercials ha arribat 

tard. El primer centre comercial va ser el Baricentro inaugurat l’any 1980, 30 anys 

després de l’aparició d’aquest model als països anglosaxons. En aquest sentit Cushman 

& Wakefield assenyalen que el rati de superfície comercial en grans superfícies per 

càpita a Espanya és dels més baixos de l’Europa occidental amb 245,1 punts, mentre 

que a la parta alta hi ha països com Noruega amb 926,3 punts, seguit de Luxemburg 

amb 531,4 i en tercer lloc suècia amb 434,1 punts. 
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Per la seva part, l’Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, fa una 

classificació de les superfícies comercials d’acord amb el seu perfil d’oferta comercial 

(p.e. basat en hipermercat, centre de fabricants, etc.)  i d’oci així com grandària 

(distingint des de “molt gran” fins a petit). En aquest sentit, la taula de sota, 

documenta com la tipologia de “Petits (PE)” centres comercials és la mes important en 

nombre, i la seva importància en superfície bruta de lloguer (SBA) és la major tot just 

darrera de les grans i mitjanes superfícies. Aquesta tendència és perfectament 

compatible amb un país on en general, tret d’algunes regions puntuals, el comerç està 

basat en el model de proximitat i incardinat a la trama urbana on les restriccions de sòl 

vacant i les normatives urbanístiques restringeixen l’aparició de nombroses superfícies 

de gran extensió.   

 

Al context Espanyol, Catalunya està caracteritzada per tenir una infraestructura de 

grans superfícies comercials molt per sota de la mitjana com es veu al gràfic inferior, 

amb una superfície bruta de lloguer per 1.000 persones empadronades, 1 de 162, amb 

una mitjana del l’Estat de 286 i un màxim a Madrid de 464. En particular aquest dèficit 

és encara major si es té en compta el nombre de turistes i la major renda familiar 

disponible en relació a la mitjana de l’Estat. Darrera d’aquest fet està el model històric 

de provisió de serveis comercial basat en petites botigues familiars de proximitat, un 

control més estricte de les polítiques de creixement urbà (especialment a les perifèries 

de les grans ciutats després de la dècada de 1980) i unes restriccions normatives 

durant la darrera dècada relacionades amb el PTSEC com s’ha revisat abans.  

 

Per la seva banda, El Retail Market Snapshot de Cushman & Wakefield 3Q 2016 

assenyala que l’interès dels inversors es centra no nomes en les localitzacions prime, 

sinó a les secundaries: “here is also growing interest in non prime assets applying 

downward pressure on secondary assets”; “Rents are under continue in secondary 

properties with sunsequent rise in capital valies that may prompt further product to 

come to the market”.  

                                                        
1
 Segons dades de l’AECC (2008) 
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D’acord amb  l’informe de Mercado Retail del 1H de 2016 de Jones Lang LaSalle 

existeix una clara correlació entre l’evolució del cicle econòmic i la inversió en retail. 

Tanmateix l’informe aclareix que la reducció de la inversió de l’any 2015 no reflecteix 

una desacceleració de la demanda de locals i superfícies comercials sinó l’escassetat 

dels mateixos.   Segons el Informe de Mercado de Locales Coemrciales en Barcelona 1-

s 2016 de Forcadell existeix un repunt de la demanda del lloguer en un 3%, la qual cosa 

explicaria l’interès dels inversors per aquest actiu immobiliari i també el increment dels 

lloguers com es detalla més endavant. La demanda prové, segons Forcadell, 

d’inversors internacionals, malgrat que les dades de la resta de comercialitzadors 

apunten també als nacionals sota el model de SOCIMIS que són la versió espanyola 

dels REITs. 

 

Sembla haver-hi un consens en el fet de que si bé Espanya i Catalunya tenen molt 

marge de creixement del comerç electrònic, no sembla que, de moment, aquest sigui 

una amenaça per les tendes físiques. Entre d’altres coses, perquè l’exposició física del 

producte habilita les experiències sensorials necessàries per a animar la compra dels 

consumidors. Aquesta imbricació entre el món físic i el virtual es coneguda com 

“experiència omnicanal”. De fet, certes firmes com Hackett amb el seu “Inmersive 

Cube”  o El Paracaidista a Madrid, ja dissenyen tendes amb un alt nivell d’integració 

entre el producte físic i l’espai digital de comercialització.  Aquesta tecnificació també 

està arribant als centres comercials, per exemple el CC Les Glòries tindrà WIFI d’alta 

velocitat, “apps” que ajudin a trobar aparcament, recordin on s’ha deixat el vehicle, 

permetin recollir en tenda productes adquirits on-line, etc.  

 

3. Situació dels grans comerços al centre de Santa Coloma 

 

Pel que fa a la activitat de grans comerços, supermercats, grans magatzems o botigues 

especialitzades (com es veu als mapes següents) actualment a la zona del centre de la 

ciutat i al seu voltant, es a dir a les zones d’influència de l’àmbit d’estudi, hi ha tan sols 

dos supermercats Mercadona, dos Carrefour Market (figura 1), un Lidl i un Charter 

(figura 2).  
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Figura 1 Supermercats Mercadona i Carrefour Market 

 
Font: GoogleMaps. 

 

Figura 2 Supermercats Lidl i Charter 

 
Font: GoogleMaps. 

 

Com s’ha explicat a l’apartat 8.1 les cadenes de supermercats com ara Carrefour 

Market, Mercadona o Caprabo-Eroski requereixen de superfícies al voltant de 2.000-

3.000 m2st, normalment busquen disposar de pàrquing i poden ocupar superfícies 

soterrades sempre que tinguin accés directe al nivell de carrer. A més, cadenes com 

Carrefour o Dia també solen tindre formats específics per a locals mes petits sota la 

denominació genèrica d’exprés” que requereixen superfícies totals al voltant dels 600 
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m2st. En aquest context és important verificar la situació específica dels grans 

comerços al centre, que és l’àrea d’influència directa de l’àmbit d’estudi. 

 

Els dos Mercadona estan relativament allunyats de la zona més central i els dos 

Carrefour Market més propers (o directament) a la zona de l’eix central. El primer 

d’aquests a l’avinguda de Santa Coloma, molt prop del Passeig de Llorenç Serra i l’altre 

a la mateixa Rambla de Sant Sebastià, molt a prop del qual es situa el Lidl. D’aquests sis 

anteriors, el Charter és el que està mes distant, al sud de l’estació de Metro de Santa 

Rosa.  

 

Pel que fa als Mercadona, un d'ells està localitzat a la zona de Riu Nord, a l'Avinguda 

Pallaresa, 26-42, i ocupa tota la façana en planta baixa d’una promoció construïda en 

2001 (figura 3 a i b), que arriba a una superfície total construïda en planta baixa de 

2.059 m2st,2 distribuïts de la següent manera; 1.982 m2st d’ús comercial, 63 m2st de 

magatzem i, 14 mts2 d’elements comuns.3  

 

Figura 3 a i b Mercadona de l'avinguda Pallaresa 26-42 

 
Font: Imatges extretes de street view, localitzades amb Google Maps 

 

Respecte d’aquest és important destacar la seva situació en una avinguda principal 

d’alt tràfic vehicular, que li permet una excel·lent accessibilitat en cotxe, a més del fet 

del seu pàrquing propi pels clients. També es rellevant el fet que es pugui arribar-hi tan 

sols en 8 o 10 minuts caminat des de l’estació de metro Santa Coloma, des del centre 

de la ciutat. L’altra d’aquests està al carrer mossèn Jacint Verdaguer 131, a la zona sud 

                                                        
2
 Superficies obtingudes en base a les dades de la direcció postal, contrastades amb la informació de les fitxes 

cadastrals, de la Seu Electrònica del Cadastre (https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consulta)  
3
 Referencia cadastral 3595901DF3839F0004BR, localització AV PALLARESA 26 Bl:00 Es:1 Pl:00 Pt:01 i amb us 

principal Comercial 

https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consulta
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del barri de Fondo, la segona planta d’un edifici construït l’any 1965, però recentment 

rehabilitat (figura 4 a i b), amb una superfície de gairebé uns 2.000 m2st. 

 

Figura 4 a i b Mercadona del carrer mossèn Jacint Verdaguer 131 

 
Font: Imatges extretes de street view, localitzades amb Google Maps 

 

Respecte d’aquest últim és important destacar la seva situació a un carrer amb un alt 

tràfic de vianants en el que hi ha localitzades terrasses de bars i també el fet de que 

comparteix edifici amb el Mercat Municipal de fondo, qüestió que a més genera una 

sinergia mútua entre tots dos i garanteix un públic, considerant a més que està a 15 

minuts caminant des de l’estació de metro Santa Coloma i a 5 des de l’estació de 

metro Fondo.  

 

Tot i que aquest no està al mateix centre, el temps per arribar-hi caminat des de 

l’estació de metro Santa Coloma, es d’aproximadament un quart d’hora, i te fàcil accés 

vehicular, però pel fet de no tenir pàrquing no es una característica important. Hi ha 

un altre Mercadona, però clarament fora de la zona central, a la Plaza Cultures 5, al 

sud de la parada de metro de Can Peixauet. 

 

Pel que fa als Carrefour Market, com ja s’ha dit, estan més propers (o directament) a la 

zona de l’eix central. El primer d’aquests a l’avinguda de Santa Coloma 24-26 (figura 5 

a i b), a tan sols 2 minuts caminant del Passeig de Llorenç Serra i a 5 minuts del metro 

Santa Coloma. Està molt ben situat i té façana continua al carrer. Ocupa una planta 

baixa (dos número), amb una superfície total de gairebé 1500 m2st, majoritàriament 

en una construcció de 1989, reformada parcialment l’any 2000. 
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Figura 5 a i b Carrefour Market de l’avinguda de Santa Coloma 24-26 

 
Font: Imatges extretes de street view, localitzades amb Google Maps 

 

L’altre està situat a la Rambla de Sant Sebastià 78-80 (figura 6 a i b), a 8 minuts 

caminant des de l’estació de metro Santa Coloma i a 5 minuts caminant des de 

l’estació de metro Fondo. Aquest ocupa una planta baixa d’una superfície totals d’uns 

650 m2st aproximats, d’una construcció de l’any 1971 i te façana continua al carrer. Es 

important indicar que, tot i que aquests dos es situen en carrers amb un important 

nivell de tràfic, només el segon (el de rambla san Sebastià) té pàrquing, la qual cosa es 

un mancança respecte del de l’avinguda de Santa Coloma, la qual condiciona els seus 

clients. 

 

Figura 6 a i b Carrefour Market de la Rambla de Sant Sebastià 78-80 

 
Font: Imatges extretes de street view, localitzades amb Google Maps 

 

L’únic supermercat Lidl, està situat al carrer del Doctor Pagès 26-28 (figura 7 a i b), a 

deu minuts caminant des de l’estació de metro Santa Coloma. Ocupa una  planta baixa, 

d’us comercial i magatzem, construïda en 1968, amb una superfície total aproximada 

d’uns 1500 m2st i a més compta amb pàrquing. 
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Figura 7 a i b Lidl del carrer del Doctor Pagès 26-284 

 
Font: Imatges extretes de street view, localitzades amb Google Maps 

 

Pel que fa al Charter està situat al carrer del Mas Marí 43 (figura 8 a i b) i, tot i que és el 

més allunyat, està menys de 5 minuts caminant al sud des de l’estació Santa Rosa i a 

uns 15 minuts  des de l’estació de metro Santa Coloma. Ocupa tota la planta baixa 

d’una finca de gairebé 600 m2st, amb pàrquing en la planta soterrani. 

 

Figura 8 a i b Charter del Carrer del Mas Marí 43 

 
Font: Imatges extretes de street view, localitzades amb Google Maps 

 

Pel que fa  al resta de grans supermercats a la zona d’estudi i a la seva àrea 

d’influència, no n’hi ha cap. Hi ha un altre Caprabo, però del tot fora de la zona, a 

l’avinguda de la Generalitat, molt proper a l’estació de metro de Can Peixauet i l’altra 

que estava situat al barri de Fondo, al carrer Milà i Fontanals 91, està tancat 

permanentment. L’únic Bonpreu està molt allunyat, situat a l’avinguda de Sant Ignasi 

de Loiola 10 i l’únic Consum està a l’Avinguda Puig Castellar, a prop de de l’estació de 

metro Singuerlin, al barri d’Oliveres, també distanciat de la zona d’influència de l’àrea. 

 

Considerant els sis casos analitzats es pot dir que són els dos Carrefour Market els 

millors situats, però no tenen l’opció de pàrquing, la qual cosa es un handicap. Pel que 

                                                        

4 Segons la informació cadastral, la parcel·la té els números 24, 26 i 28. 
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fa als més grans, són els dos Mercadona, però l’únic d’aquests que te pàrquing és el de 

l'avinguda Pallaresa, i el del carrer mossèn Jacint Verdaguer es el que està més allunyat 

del centre, a uns 15 minuts de l’estació de metro Santa Coloma, al igual que el Lidl i el 

Charter, tot i que aquests dos últims tenen l’avantatge de tenir pàrquing. A continuació 

es presenta una taula resum amb les principals característiques dels sis casos detallats. 

Taula 1 Principals característiques dels supermercats analitzats 

Marca Direcció Superfície* Pàrquing Distancia* 
Mercadona Av. Pallaresa 26-42 2059 Sí 10 

Mercadona C. mossèn Jacint Verdaguer 131 2000 No 15 

Carrefour Market Av. de Santa Coloma 24-26 1500 No 5 

Carrefour Market Rambla de Sant Sebastià 78-80 650 Sí 8 

Lidl Carrer del Doctor Pagès 26-28 1500 Sí 15 

Charter Carrer del Mas Marí 43 600 Sí 15 

* Superfície aproximada obtinguda en base a la contrastació de la informació cadastral. 

** Distancia en tem caminant des de l’estació de metro Santa Coloma, punt de referència escollit. 

Font: Elaboració pròpia 

 

També sembla rellevant indicar que al centre de la ciutat tampoc hi ha localitzat cap 

altra gran magatzem de cap tipus de producte, com podrien ser els Miró o Worten pel 

que fa als electrodomèstics, o els Media Markt, Beep o PCBox pel que fa a material 

informàtic, ni menys encara de grans botigues de roba, com Mango, C&A, H&M o Zara. 

Aquesta última només disposa d’una botiga de la seva marca outlet; Lefties, al carrer 

de Mossèn Jacint Verdaguer, 115, a la zona sud del barri de Fondo, molt propera al 

Mercadona, prèviament descrit.  

 

4. Comentaris finals 

 

En síntesi, en base a l’anàlisi de la localització dels supermercats estudiats i del fet que 

no n’hi hagi cap gran comerç a la zona central de la ciutat queda clara la necessitat 

d’un espai d’aquestes característiques. La absència relativa de la tipologia en qüestió, a 

la zona més propera al centre, i la singularitat d’una gran superfície d’us comercial amb 

pàrquing associat, sense dubte representen una oportunitat per a la implantació en la 

zona realment central d’un gran comerç. 


