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Les grans superfícies
estan buidant el
centre de les ciutats?
En els darrers anys, diferents governs han
adoptat polítiques restrictives sobre l’obertura
de grans centres comercials. Abans de 1990, la
majoria de països europeus van ampliar les seves estratègies de liberalització del mercat, afavorint així a sectors com l’alimentari, que van
créixer de forma notable gràcies a l’obertura
de nous supermercats. En el cas d’Espanya,
les cinc grans cadenes de supermercats van
obrir les seves primeres botigues als anys ’70,
i al 1990 comptaven amb el 45% del mercat, segons les dades publicades pel Ministeri
d’Economia. D’aquesta manera, sectors tradicionals que habitualment s’havien concentrat
en locals situats dins de les ciutats es van trobar
amb un nou competidor. Les conseqüències
econòmiques de l’obertura d’aquests supermercats, generalment situats a les afores, es va
convertir en un assumpte polític rellevant a la
majoria de països. El principal punt de discussió va ser (i segueix sent) l’impacte d’aquests
centres comercials en la qualitat de l’estructura
comercial de les ciutats, especialment al centre. Els impulsors dels grans centres comercials,
però, argumenten que tendeixen a rebaixar
els preus dels productes, per la qual cosa els
consumidors solen estar satisfets quan obren
el seus locals.
Alguns estudis s’han centrat en analitzar si
l’obertura de gran centres comercials debilita
la resta de comerços de la zona. La majoria
s’han centrat en els Estats Units i més concretament, en l’obertura de centres de la cadena
Wal-Mart. Aquests estudis identifiquen efectes
negatius per al comerç derivats de l’obertura
d’aquests centres comercials, especialment per
a aquells que es trobaven més a prop del recinte comercial. A Europa, hi ha un únic estudi, fins
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la data, que ha analitzat el cas de Regne Unit,
que comprova com després de l’aplicació de
polítiques més rigoroses, les cadenes de supermercats van adaptar les mesures dels seus locals
a la regulació, creant així botigues que poden
competir encara de forma més directa amb els
petits comerços i ferir encara més la seva activitat respecte a abans de l’aplicació d’aquestes
polítiques. En un estudi recent, vam analitzar un
tipus de regulació similar introduïda a Espanya al
1997 per tal d’avaluar si aquest tipus de comerços estan buidant el centre de les ciutats.
Atès que l’obertura de grans centres comercials és un procés planificat, vam utilitzar una
particularitat de la normativa per a poder establir la relació entre l’obertura de grans superfícies i les conseqüències en el centre de les
ciutats. La clau d’aquesta regulació està en la
seva definició sobre què es considera un gran
centre comercial. El govern central va optar
per definir un gran centre comercial com un
recinte d’almenys 2.500 m2. Tot i això, nou de
les 17 Comunitats Autònomes espanyoles van
optar per anar més enllà i van limitar el nombre de metres quadrats dels locals per a ser
considerat com a gran superfície. Aquesta mesura es va prendre en relació a la població de
les seves ciutats. Així, a les poblacions més petites es va definir una normativa més restrictiva
sobre la mida dels grans centres comercials,
la qual cosa va dificultar la seva entrada. En
aquest estudi, ens centrem en aquelles ciutats
que es situen al llindar més baix definit per la
majoria de regions, sobre els 10.000 habitants.
Això vol dir que, per a totes les regions, en
els municipis amb menys de 10.000 ciutadans
hi ha més restriccions en l’obertura de centres comercials, mentre que els que estan per

“

Les grans superfícies
són una gran amenaça
per a les tendes de
comestibles, però no
tenen gran impacte
sobre l’activitat al
centre de les ciutats

”

sobre d’aquest llindar no apliquen cap regulació. Així, podem assumir que aquelles ciutats
que estan a l’entorn d’aquest llindar presenten
comportaments similars i que l’única diferència entre elles seria l’obertura (o no) de grans
espais comercials. D’aquesta manera, qualsevol
canvi en l’estructura comercial del centre de
la ciutat ha d’estar causat per l’obertura d’un
gran centre.
Després d’identificar les grans superfícies
obertes entre 2003 i 2011, els nostres resultats mostren que les ciutats sense regulació
van registrar un 0,3 més d’obertures de grans
centres que les ciutats regulades i, com a conseqüència, quatre anys després de l’obertura
del primer gran espai comercial, entre el 20
i el 30% de les petites botigues de comestibles a la zona van desaparèixer, el que evidencia que el centre de les ciutats va perdre
part de la seva activitat econòmica. Tot i això,
si ens centrem en un altre tipus de comerços,
els resultats indiquen que la major part dels
locals que les botigues de comestibles van bui-
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“El centre de les ciutats

no està morint, simplement
està canviant a seva
composició comercial”

a fora, la qual cosa significa que els dos models
suposen una gran competència per als petits
comerciants de comestibles. Sobre la tipologia,
els resultats mostren que són els supermercats
convencionals els que competeixen amb les
botigues de queviures i les obliguen a tancar
els seus negocis, i evidencien que aquests grans
supermercats tradicionals, que venen els mateixos productes que els comerços de comestibles, responen millor a les preferències dels
consumidors i són més convenients, almenys
a curt termini.

dar –sobre un 70%- van ser ocupats per uns
altres petits negocis. Aquests resultats indiquen
que els grans centres comercials són una gran
amenaça per a les botigues de comestibles,
provocant diversos tancaments, però sembla
que la seva obertura no té grans repercussions en l’activitat dels centres de les ciutats
en general, ja que els locals de queviures que
queden buits són ocupats per altres nous petits comerciants.

cials (centre de la ciutat vs. fora de la ciutat). En
aquest punt, plantegem la possibilitat que els
grans comerços situats més a prop del centre
de les ciutats i, per tant, més propers a les botigues del nucli urbà, tenen un impacte diferent
als que obren als afores. També vam analitzar
si els centres comercials convencionals, amb
presència de grans marques, tenen un impacte diferent dels centres de descomptes, que
venen les seves pròpies marques a preus més
baixos. Els resultats mostren que no sembla
També vam examinar si aquests fets canviaven haver-hi grans diferències entre els grans cosegons la localització dels grans espais comer- merços que operen al centre i els que ho fan

Les evidències resultants de l’estudi tenen diverses implicacions polítiques. En primer lloc,
la regulació aplicada va ser dissenyada per restringir l’entrada de grans centres comercials i
per protegir al petit comerç. Si ens fixem en el
sector de l’alimentació, l’objectiu de la mesura
s’ha complert, ja que a les ciutats no regulades s’han produït més tancaments que a les
regulades. Tot i això, mentre que la regulació
podria haver complert amb el seu propòsit,
també s’aprecia que el centre de les ciutats
no regulades no està morint, sinó simplement
canviant la seva composició comercial. Per tant,
amb la intenció de veure si la normativa està
funcionant en el seu objectiu de protegir els
petits comerciants, hauríem no només de considerar les petites botigues de menjar, que es
veuen forçades a tancar, sinó també a la resta
de comerços que ocupen el seu lloc, tant en
qüestions numèriques com de llocs de treball
generats.

Maria Sánchez-Vidal, investigadora associada de l’IEB
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