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Resum 
Els canvis socials, sanitaris, econòmics, polítics i culturals generats per pandèmia de la COVID19 han 
originat, des del seu esclat a principis de l’any 2020, el tancament progressiu d’un elevat nombre de 
comerços a la ciutat de Palma. Els petits comerços no han pogut fer front als deutes creixents que es 
van generar amb el tancament obligatori de tota activitat econòmica no considerada imprescindible 
durant la vigència de l’estat d’alarma declarat el mes de maig del 2020 i prorrogat fins a sis vegades el 
juny de 2020. Aquest treball explora els efectes de la pandèmia d’aquests petits comerços del centre 
històric de Palma, comparant la situació en l’estiu de 2021 en relació a la del 2020. Basant-nos en els 
resultats obtinguts per Crespí (2020), s’ha fet servir l’eix La Seu-Plaça Espanya com a zona d’estudi 
per ser la de major afluència de vianants i de densitat comercial del centre. Es conclou que les branques 
comercials més depenents del turisme, com ara souvenirs i restauració, han estat les més sensibles als 
alts i baixos de l’afluència turística. I s’ha identificat el preu del lloguer dels establiments, les 
restriccions d’aforament i la tardança en l’arribada d’ajudes específiques com a determinants del 
tancament definitiu dels comerços que no han pogut resistir a la crisi. Finalment, els que han aconseguit 
mantenir-se poden acabar tancant si en els propers mesos l’activitat no es recupera o les ajudes promeses 
no arriben. 

 

1. Introducció 
L’any 2020 va esdevenir el major succés de rellevància internacional que ha causat una crisis sanitària, 
social i econòmica a nivell mundial: el brot de la COVID-19. Aquest brot va ser notificat per primera 
vegada en Wuhan el 31 de desembre de 2019. La seva expansió creixent ha obligat a considerar la 
COVID-19 com a la primera pandèmia del segle XXI. Les mesures que han estat necessàries adoptar 
han restringit, en la majoria de països afectats, la vida normal de tots els ciutadans i les activitats no 
essencials i d'oci. 
1.1. Conseqüències globals de la pandèmia 
La pandèmia ens col·loca en un nou escenari on els seus efectes en el teixit econòmic i social són d’una 
dimensió i abast que encara s’estan analitzant i que superen, en alguns casos, la recent crisi de 2008. 
A curt termini, la pandèmia ha implicat canvis profunds en la manera d’enfocar l’ocupació, les 
condicions de treball, el consum, la seguretat i la salut, així com els sistemes de producció i venda de 
tot tipus de serveis. En particular, s’està donant un fort impacte en el consum i en els sectors del comerç 
i del turisme, en la mesura que s’han prohbit els desplaçaments interiors i exteriors a molts països. 
El coronavirus ha provocat una emergència de salut pública que afecta tots els sectors econòmics però 
no d’igual forma. En ser la restricció de la mobilitat de persones i mercaderies la mesura adoptada més 
directa, dràstica i estesa a nivell internacional, els sectors que més greument s’han vist afectats per la 
pandèmia han estat els dedicats al transport i al comerç internacional, així com l’activitat turística 
internacional que en fa ús. La IATA (The International Air Transport Association) calcula que el tràfic 
aeri mundial no tornarà als nivells anteriors a la pandèmia fins el 2024.  
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Això no obstant, a nivell nacional, regional i local, els sectors més afectats tenen molt a veure amb 
l’estructura de l’activitat econòmica en cada lloc. A Espanya -i a Balears especialment- els dos sectors 
amb major nombre de treballadors afectats han estat l’hoteleria i el comerç minorista, que són, alhora, 

dos dels sectors que generen una major 
ocupació (Figura 1).  El moment actual és 
particularment important per al comerç i 
la restauració, que es veuen afectats per 
les mesures adoptades que posen en perill 
la supervivència del teixit empresarial, 
l’ocupació al sector, els hàbits de consum, 
els reptes sanitaris i de seguretat associats 
a tots els segments de venda i distribució i 
la relació del comerç en la seva interacció 
amb la indústria que abasteix els 
productes que es comercialitzen. 
La Organització Mundial del Comerç 
(OMC) preveia l’abril de 2020 que el 
comerç mundial de mercaderies patiria 
una contracció d’entre el 13% i el 32%, 
essent les de l’hemisferi Nord i del 
continent asiàtic les més afectades (OMI, 
2020). A nivell nacional i local, les xifres 
no han estat més favorables. Les línies 
d’ajuts a empreses i treballadors 
adoptades pel Govern assenyalen els petits 
establiments, autònoms i totes les 

activitats relacionades amb el turisme com els més greument afectats. Només alguns distribuïdors de 
béns considerats essencials, com ara els dedicats a la venda de begudes i menjars, perruqueria i farmàcia 
varen ser considerats essencials i s’han mantingut sense excessius problemes. 

L’impacte que la COVID-19 ha tingut sobre la població ha modificat els seus hàbits quotidians i ha 
obligat a les empreses a reinventar-se per poder sobreviure en les noves condicions generades. Les 
compres presencials, per exemple, tot i que continuen essent majoritàries, s’han vist reduïdes en termes 
per l’avanç del comerç electrònic i la venda a distància (Prieto, 2020). 
En aquest estudi volem abordar com ha afectat aquesta pandèmia els petits comerços de Palma, posant 
especial èmfasi en els comerços que han obtingut el reconeixement d’emblemàtics per l’Ajuntament, 
els més antics de la ciutat, i quines conseqüències ja s’han produït o es preveuen en un escenari a curt 
termini.  

Figura 1. Sectors més afectats per la crisis COVID 
(treballadors afectats). Espanya. 

 
Font: Expansión. (8-5-2020). 
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1.2. Justificació de l’estudi 
Espanya ha estat el país europeu que més ha patit els efectes econòmics del coronavirus en el segon 
trimestre de l'any 2020, amb un descens històric del PIB de l'18,5% respecte al primer trimestre del 
l'any, d'acord amb les dades publicades per l'INE (Expansión, agost 2020). Això no obstant, Balears ha 
superat amb escreix aquesta mitjana 26,4% (Figura 2), a l’igual que altres CCAA amb prou pes del 
turisme com Canàries (21,1%), Comunitat Valenciana (22,1%), Catalunya (22%), i altres interiors com 
Navarra (20%) i Rioja (19%). 

Si analitzam amb més detall les dades referides a la nostra comunitat que ofereix l’INE, i en concret del 
comerç, podem veure que el 2020 Balears va encapçalar la caiguda de vendes, respecte l’any 2019, a 
Espanya. Al gràfic 1, l’evolució gener-agost 2020 permet comprovar que el percentatge de pèrdues del 
comerç a Balears respecte el mateix mes de l’any 2019 comença a créixer el mes de març, quan es 
declara la pandèmia. 
De fet, les vendes cauen un 16% i a Espanya un 14,7%; el mes d’abril la diferència s’accentua encara 
més, essent la diferència de 8 punts (39,4% sobre els 31,5% estatal) sobre el conjunt de l’Estat. Però és 
quan arriba maig, que hauria de donar inici a la temporada turística, que la diferència entre el conjunt 
d’Espanya i de Balears s’extrema. 
El mes de juny, el comerç balear perd el 21,2% respecte de l’any anterior, mentre a Espanya només 
descendeix un 3,3%. Fixem-nos que les xifres indiquen pèrdues set vegades superiors a les registrades 
al conjunt de l’Estat.  
Gràfic 1. Evolució de les vendes del comerç en 2020 (diferència respecte el mateix mes de l'any 2019). 

Figura 2. CCAA amb major descens del PIB. Variació trimestral 2020. 
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Font: INE     

Les patronals del petit comerç PIMECO y AFEDECO, en declaracions al diari Ultima Hora, 
comentaven a l’edició del 4/10/2020 que les xifres de l’INE no diferencien per subsectors a nivell 
autonòmic, «de manera que la caiguda per al comerç de proximitat és molt més gran (...) El xifren al 
voltant del 50%» 
Sabem que la pandèmia ha canviat la fesomia de tots els espais que podem imaginar: aeroports buits, 
carrers deserts, autopistes sense cotxes i a les ciutats desenes de botigues tancades, algunes 
temporalment i altres definitivament. Com que sabem que el petit comerç i el comerç de proximitat són 
un termòmetre clau de la salut econòmica dels barris, hem considerat rellevant estudiar quines 
conseqüències ha tingut la propagació del COVID-19 en aquest sector comercial. Hem escollit Palma 
(i especialment la zona del centre històric) perquè és el municipi que concentra un nombre més elevat 
d’establiments de Balears, té una major diversitat i també un conjunt més ampli de barriades i de 
població resident. Alhora, el seu centre històric és l’espai urbà amb major nombre de visitants i és, per 
tant, un espai al qual podem explorar les conseqüències de la pandèmia prenent en consideració un 
major nombre de variables. 
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 Figura 3. Comerços tancats al centre de Palma. 

 
Font: Ultima Hora ©Jaume Morey (filera superior, d’esquerra a dreta 2/02/2020; 04/10/2020) 

Twitter ©ana gutierrez 20/1/2021 

 



[10] 

2.  Objectius del treball i Hipòtesi del treball 
L’objectiu principal d’aquest treball és arribar a conèixer com i de quina manera ha afectat aquesta 
pandèmia mundial els comerços del centre històric de Palma, especialment al «petit comerç». 
Per assolir aquest objectiu general, ens plantejam les següents preguntes d’investigació que donen lloc 
als següents objectius específics: 

Preguntes d’investigació Objectius específics 

Què entem per «petit comerç»? 1. Analitzar els criteris i tipologies derivades que fan servir 
l’administració i les associacions empresarials per classificar 
l’activitat comercial 

 

Quins són els eixos amb major 
afluència de vianants i amb major 
densitat comercial al centre històric 
de Palma? 

2. Explorar el teixit comercial del centre històric de Palma i 
conèixer els estudis ja realitzats per delimitar la zona d’estudi 

Quants comerços resten oberts o 
tancats al centre històric de Palma? 

3. Realitzar un treball de camp per tal quantificar els comerços 
oberts i tancats actualment al centre històric de Palma 

Quins factors marquen les diferències 
en el grau d’afectació de la pandèmia 
al petit comerç del centre històric de 
Palma? 

4. Comparar els efectes de la pandèmia sobre els distints tipus 
d’establiments comercials, amb especial èmfasi als 
emblemàtics 

5. Identificar els factors que influeixen en la resiliència dels 
establiments comercials 

Quina és la percepció que tenen els 
comerciants de l’afectació de la crisi? 

6. Entrevistar les associacions empresarials del petit comerç i a 
alguns comerços específics 

 

La hipòtesi del treball es formula a partir d’una sèrie d’evidències que són contrastables. En primer lloc, 
partim de la base de que hem d’entendre el comerç com una activitat històrica molt important amb 
influències socials, polítiques i culturals, que actua com a indicador de la qualitat de vida dels entorns 
urbans on es desenvolupa.  En segon lloc, que la distribució del comerç dins la ciutat de Palma obeeix 
tant a l’evolució històrica del teixit urbà com a les successives normatives urbanístiques i comercials i 
ara sanitàries que han regulat la seva obertura (superfícies mínimes i màximes, horaris, reducció 
d’aforament, tancament, etc.) En tercer lloc, que els comerços es beneficien d’una renda de situació que 
dóna avantatges comparatives a aquells que estan situats als llocs amb més afluència de vianants, horaris 
més amplis i que fan servir estratègies d’atenció al client diferenciades. 

La nostra hipòtesi de treball és que la pandèmia no ha afectat per igual els establiments comercials del 
centre històric de Palma essent els petits comerços els més afectats i aquells que estan ubicats als eixos 
comercials més turístics, però que també són els comerços del centre històric els que més aviat han 
pogut recuperar-se. 

3.  Marc Teòric 
3.1. El comerç com a activitat històrica 
Al llarg de la història el comerç ha estat una activitat molt important a les Illes Balears. No tan sols ha 
tingut una important influència en l’economia, sinó que també l’ ha tingut en la societat, la política i la 
cultura i per això no és d'estranyar que la seva evolució al llarg de la història estigui estretament lligada 
a l’evolució de l’activitat econòmica de les illes (Aguiló Horrach, 2017). 
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Des finals del Neolític, quan l’agricultura va permetre acumular un excedent que no s’havia de destinar 
a l’autoconsum, les primeres comunitats humanes bescanviaven entre sí productes, animals, eines, 
ormejos... dins una incipient economia que es coneix com a «bescanvi» (trueque). En les primeres 
societats, el comerç a llarga distància és previ al comerç interior, perquè el comerç, inicialment, es fa 
en nom d’algú (una comunitat) i a l’exterior, i les transaccions econòmiques que s’estableixen amb 
societats a llarga distància tenen més a veure amb la guerra, el poder i el prestigi que amb la satisfacció 
de necessitats bàsiques, que tanmateix es satisfeien a nivell local (Chic García, 2009). És per això que 
habitualment l’estudi del comerç com a activitat econòmica forma part de la història mercantil i va 
associat a l’ampliació dels mercats internacionals a mesura que s’ampliaven les fronteres dels països o 
dels imperis o els horitzons coneguts. El comerç va néixer doncs associat a les possibilitats de mobilitat 
i de transport a llarga distància. Val a dir que per això i fins el segle XIX, els canals comercials s’estenien 
a través de xarxes terrestres (Ruta de la Seda, p.e.), fluvials (comerç al llarg del Nil, p.e) o marítimes, a 
través de mars i oceans. Dins els espais marítims, la mar Mediterrània ha registrat des d’antic una intensa 
activitat comercial entre les distintes riberes i entre les illes, tot i que ha tingut moments de gran 
dinamisme i altres de forta recessió, però sempre mantenint una dependència del context econòmic, 
polític i social que vivien les distintes cultures de l’àrea del mediterrani. 
Durant l’edat mitjana, el desenvolupament agrari i urbà va permetre trencar amb l’auto abastiment pagès 
i va facilitar la creació d’una xarxa de mercats que va augmentar a mesura que ho feia la densitat urbana 
(Cruselles Gómez, 1991).  A les Illes Balears, de forma específica, els pobles tenien llocs determinats 
per a la comercialització de la producció (places públiques, graners, mercats de verdures, peix o carn 
també a determinats llocs de les vil·les o ciutats. Durant l’edat moderna, les exportacions agropecuàries  
i de transformació de matèries primeres (sal, oli, sabó, teixits, embotits, carn, formatge, llana...) 
mantingueren el comerç interinsular i amb l’exterior molt actiu, de manera que podem dir que fins a la 
segona meitat del segle XX hi ha hagut una intensa activitat del comerç exterior el qual ha fluctuat 
segons les conjuntures històriques. Però des de la revolució industrial i l’extensió del ferrocarril, les 
dimensions dels mercats interiors han crescut i les ciutats han vist augmentar el seu pes com a llocs 
d’intercanvi de persones i de mercaderies.  

Les transformacions de la realitat econòmica, territorial i social de les Illes Balears han estat 
especialment intenses des de la segona meitat del segle XX, fruit de la gran obertura a l’exterior 
d’Espanya iniciada el 1959 durant l’anomenat «segon franquisme». L’estructura econòmica s’ha vist 
fortament terciaritzada, degut al creixement exponencial i sostingut del nou sector turístic, que ha afectat 
també la demografia de l’arxipèlag, els hàbits de consum i una gran diversificació del comerç majorista 
i minorista. Cada illa ha acabat funcionat com a únic sistema urbà, de manera que el mercat potencial 
de bona part de les empreses s’estén molt més enllà de la barriada, del poble o de la ciutat on es troba 
localitzada. Per altra banda, els processos de globalització i de concentració empresarials han afectat 
especialment el comerç minorista, sobretot aquells que es dedicaven a la venda d’aliments i begudes. 
Els supermercats primer, llavors els hipermercats i finalment les cadenes i agrupacions comercials, a 
més dels canvis en els sistemes de venda (online, grans superfícies) han afectat greument les 
possibilitats de supervivència dels establiments comercials tradicionals, que han resistit gràcies a una 
progressiva especialització i adaptació a les noves tendències de consum, però que demanden a 
l’Administració constantment mesures de «protecció» per poder fer front a la competència de les grans 
superfícies comercials. 

3.2. La revolució tecnològica i el seu impacte en l’activitat comercial 
La revolució tecnològica que ha suposat internet s’ha fet esperar als establiments comercials tradicionals 
i molts han retardat l’oportunitat de beneficiar-se dels nous sistemes de venda i màrqueting.  Els 
comerços (i les empreses en general) ja no competeixen de forma física, aprofitant les antigues rendes 
de localització que decidien estratègicament la ubicació de les indústries o dels comerços cercant el lloc 
als quals els costos de transport fossin més barats. La competència és ara també virtual i les activitats 
comercials, com moltes de les que s’integren al sector serveis, han d’ocupar-se de l’atenció virtual al 
client a més de l’atenció al públic que pugui entrar a la botiga. 
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Com hem explicat a la introducció, la pandèmia de la COVID19 ha tingut conseqüències trasbalsadores 
per a tots els àmbits de la vida quotidiana, les relacions econòmiques, socials, sanitàries... i un dels 
àmbits on més s’ha constatat aquest trasbalsament ha estat en els hàbits de consum. A tall d’exemple, a 
la Figura 4 podem veure una infografia a la que la revista Expansión resumia els resultats d’un estudi 
sobre l’impacte de la COVID19 en la compra online dels consumidors. Es pot veure clarament que un 
51% de població espanyola ha fet més compres online que les habituals i un 39% les ha mantingut. Així 
mateix, només un 6% estima que reduirà la seva freqüència de compres. Quan miram a quin tipus de 
comerços s’han realitzat les compres online, resulta que el 80% ha comprat en botigues que només 
venen per internet. Aquesta dada indica que els comerços tradicionals no només competeixen entre ells 
i amb les grans superfícies per captar els clients físics i virtuals, sinó que han de fer front també a les 
grans cadenes logístiques de la venda online com són Amazon, AliExpress o eBay. 

Figura 4. Impacte de la COVID19 a la compra online. 

Font: Expansión (19/08/2020) 

Segons Exporta Digital, la pandèmia ha accelerat el canvi digital de les PYMES en cinc anys (González, 
2021)1. El 90% de les empreses consideren ja imprescindible el seu desenvolupament digital, implantar 
el model e-commerce i fins i tot fer-ho a través dels Marketplace, aquestes plataformes logístiques que 
hem anomenat, que veritablement no són «comerços» sinó espais virtual als que qualsevol empresa pot 
vendre, dins les condicions que estableixen les plataformes per garantir la distribució eficient i la 
seguretat de les transaccions que són els seus punts forts. 

3.3. Les botigues de proximitat com a patrimoni cultural, artístic i històric  
Els comerços i la ciutat tenen una relació́ històrica, ja que el comerç forma part d’una de les funcions 
originaries de les urbs, i la ciutat constitueix un espai fonamental per a que es produeixi l’activitat 
comercial (Moreno, 2013). 
Per la seva banda, els béns patrimonials són una part dels béns culturals, els més representatius d’un 
lloc o d’una cultura. Per «patrimoni» no només entenem les restes materials sinó també els símbols i 
les representacions de la realitat que ajuden a constituir una part de la identitat d’una comunitat i de les 
seves formes de vida (Marcos Arévalo, 2004: 930).  

 
1 També l’Administració pública ha vist accelerat el seu procés de transformació digital per la pandèmia. Podem 
veure l’exemple de les Universitats, que han implantat sistemes de docència i avaluació telemàtiques, per exemple. 
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Les botigues de proximitat han de considerar-se part del patrimoni cultural d’una zona, perquè  no 
només ofereixen béns d’ús quotidià̀ sinó́ que són un dels focus principals alhora de teixir les relacions 
socials que es produeixen en un barri i alhora d’ajudar a construir la seva pròpia identitat. 

El comerç de proximitat no significa només botigues que es trobin al costat o a prop dels habitatges dels 
veïns sinó que transporta a l’individu a aquella botiga de barri a on es troben aliments o productes d’ús 
quotidià que constitueixen l’ànima de les ciutats. Són aquells establiments d’ultramarins, fruiteries, 
forns, peixateries, carnisseries, drogueries, papereries, ferreteries, merceries i altres establiments de 
mida petita, en els quals es rep una atenció personalitzada, a on el venedor sol ajudar al consumidor a 
trobar el que cerca, i a on es tracta fins i tot pel seu nom ja que són veïns o es coneixen de tota la vida 
perquè viuen en el mateix barri. 
Per tant, la història d’un poble es pot explicar també a través dels seus comerços i, sobretot, a partir de 
les persones que hi estan al capdavant, famílies que han mantingut el negoci fins a l’actualitat. El comerç 
de proximitat ha jugat un paper primordial en l’estructura economico-social de la ciutat des de fa segles. 
Fins a principis del segle XX, Palma esdevé una ciutat on existeixen unes ofertes comercials molt 
diversificades basades en una estructura econòmica fragmentada en multitud de petites i mitjanes 
empreses de caràcter familiar, que donen la base a l’imaginari d’una ciutat caracteritzada com a ciutat 
de botiguers (Fresnillo, 2018; p. 141). 

4. Fonts i Metodologia  
Per a poder assolir els objectius plantejats a aquest treball s’ha dut a terme, en primer lloc una feina 
documental i bibliogràfica, que s’ha completat amb treball de camp i amb posterior tractament de les 
dades obtingudes. 

4.1. Fonts 
Les fonts que han proveït la informació necessària per elaborar el marc teòric i l’enfocament del treball 
han estat principalment articles publicats a revistes científiques, algun capítol de llibre i documentació 
trobada a les hemeroteques digitals de diaris locals i de diaris nacionals especialitzats en economia.  

Ens han resultat de gran utilitat dos treballs publicats per l’associació Palma XXI: un primer realitzat 
per l’arquitecta i urbanista Maria Gómez Llabrés el 2018: Capacitat de càrrega turística. Estudi al 
centre històric de Palma i l’altra, l’elaborat per Maria Cifre (doctora en Antropologia Ambiental) i 
Juanjo Suárez (Geògraf) el 2020 que dur per títol: Estudi de l’activitat econòmica i social al centre 
històric de Palma en temps de Covid, perquè ens han ajudat a conèixer millor el centre històric de Palma 
i a centrar la zona d’estudi de la qual ja es registraren dades al primer estiu de la pandèmia (juny 2020). 

Hem consultat també els principals instruments normatius que afecten la regulació comercial de la 
nostra zona d’estudis: la legislació vigent a Balears en matèria de comerç (Llei de comerç de les Illes 
Balears, de 2001, ja derogada i la de 2014 modificada el 2016), així com les ordenances municipals de 
l’Ajuntament de Palma i el Pla Sectorial d’Equipaments aprovat pel Consell de Mallorca el 2019. 

4.2. Metodologia 
Per tal de poder quantificar i valorar els efectes de la pandèmia sobre els distints tipus d’establiments 
comercial del centre històric de Palma, hem seguit el següent procediment: 

a. Delimitació zona d’estudi: Hem acotat la zona d’estudi a l’eix de carrers que concentren el 
major nombre de petits establiments i, alhora, concentren una major afluència de visitants. Per 
acotar aquest eix hem fet servir els mateixos carrers que l’estudi realitzat per Cifre; Suárez 
(2020), que alhora va prendre com a base el realitzat anteriorment per Gómez Llabres (2018). 

b. Treball de camp: Hem dut a terme un treball de camp al llarg de la primera quinzena del mes 
d’agost de 2021, a fi de poder anotar a cada carrer i voravia la tipologia de petit comerç que hi 
havia i quin era el seu estat: obert o tancat (temporal o si hi havia indici de tancament definitiu). 
La taula resultat és la Taula 4. 
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c. Resultats quantitatius: Les dades de camp s’han tabulat i representant gràficament, tot i 
comparant els resultats obtinguts amb els que obtingueren M. Cifre i J. Suárez a l’estudi realitzat 
el 2020. 

d. Entrevistes i resultats qualitatius: S’ha contactat amb PYMECO i AFEDECO per tal d’obtenir 
dades precises de les fallides registrades però han confirmat que no disposen d’aquesta 
informació. Paral·lelament s’ha contactat amb Palma Activa, amb la secció de comerç per tenir 
accés al llistat definitiu dels comerços emblemàtics de Palma i poder ubicar els que es troben 
al centre històric de Palma. Finalment, s’ha fet una selecció de comerços oberts que s’han 
considerant representatius de l’eix comercial estudiat i s’han dut a terme un total de set 
entrevistes. 
Les entrevistes es feren durant dies feners, en horari habitual d’apertura de l’establiment. Les 
entrevistes foren espontànies, és a dir, no es va pactar prèviament la seva realització de manera 
que havia d’encertar-se el moment més adequat per fer-les. En alguns comerços, l’atenció al 
públic que sempre és prioritària no va permetre que el comerciant ens pogués atendre. En altres, 
els dependents digueren que eren personal nou i que no sabien respondre el que se’ls demanava. 
Les preguntes plantejades a les entrevistes foren només quatre, per tal que fossin curtes i no 
molestar excessivament els comerciants que acceptaren col·laborar. 
1. Heu hagut de tancar el comerç? Quin període l’heu tingut tancat? 
2. Heu hagut de dur a terme un ERTE entre els empleats? 
3. Heu rebut algun tipus d’ajut per part de l’ajuntament o el govern? 
4. Us han fet algun tipus de reducció del preu del lloguer del local? 

e.  Redacció del treball: 
 Finalment, hem passat en net els resultats, i he anat fent successius esborranys que s’han anat 
corregint fins a obtenir la versió final. 

4.3. Delimitació de la zona d’estudi 
Per identificar quin és al centre històric l’eix de carrers amb major densitat comercial de petit comerç i 
de major afluència de visitants ens hem basat amb els estudis duts a terme per Palma XXI. El de Gómez 
Llabrés, de 2018, va identificar els eixos a partir de mesures preses al treball de camp realitzat que ha 
estat posteriorment corregit per M. Cifre i J. Suárez el 2020. Aquest segon treball, dut a terme quan la 
pandèmia ja havia estat declarada, redueix ¾respecte del treball de Gómez Llabrés¾ el nombre de 
trams de carrers que integren els eixos, especialment perquè el nou recompte d’afluència de públic 
mostrà que el 2020 el flux de circulació s’havia reduït en relació al de 2018. 

En aquest treball i perquè els resultats puguin ser comparables amb els de 2020, hem fet servir el mateix 
eix de carrers que els de l’estudi de M. Cifre i J. Suárez (2020). 

L’eix de carrers amb major densitat comercial de petit comerç i de major afluència de visitants és el que 
dibuixa una ruta que, partint de La Seu, arriba a la Plaça Espanya recorrent: el carrer del Palau Reial, la 
Plaça de Cort, el carrer de Colom, el carrer de la Cadena, la Plaça de Santa Eulàlia, el carrer de Santa 
Eulàlia, el carrer de l’Argenteria, la Plaça d’En Coll, la Plaça del Marquès del Palmer, la Plaça Major, 
el carrer de Sant Miquel fins a la plaça de la Porta Pintada (Figura 5). 
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4.4. Treball de camp 

Tot i que el treball de camp dut a terme pel M. Cifre i J. Suárez el 2020 es va realitzar la primera 
quinzena de juny de 2020, el nostre s’ha realitzat durant la segona quinzena d’agost de 2021. Per motius 
laborals (combinació de torns i vacances) no ha estat possible fer coincidir el treball de camp en el 
mateix període. No obstant, consideram que la primera quinzena d’agost és també una bona referència 
que permet comparar els resultats obtinguts al treball esmentat perquè es igualment temporada alta, ja 
s’havia recuperat el trànsit de creuers a Palma2 i és previsible que tots els comerços que tinguessin 
previst obrir després de la finalització de la sisena pròrroga estesin oberts. 

 

 

 

 
2 El 17 de juny de 2021 va arribar el primer creuer a Palma després de 15 mesos d’inactivitat. https://ib3.org/arriba-
palma-primer-creuer-nacional-15-mesos-aturada-pandemia 

 Figura 5. Eix amb major densitat comercial i d’afluència de visitants. La Seu-Plaça Espanya. 

Font: Elaboració pròpia a partir de Cifre; M.; Suárez, J. (2020)  
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5. Els petits comerços de Palma al centre històric i la COVID19 
5.1. Criteris per a la classificació del comerç 
L'actual regulació de el comerç a les Illes Balears ve recollida en la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de 
Comerç de les Illes Balears, que va derogar la fins llavors vigent Llei 11/2001, de 15 de juny, 
d'ordenació de l' activitat comercial a les Illes Balears. La Llei 11/2001 va ser derogada i substituïda per 
la Llei 11/2014 entre altres coses perquè el 2006 es va aprovar la Directiva 2006/123 de la CE, que va 
obligar a modificar la legislació estatal i també l’autonòmica. Pot semblar sorprenent però en cap 
document normatiu apareix el terme «petit comerç», essent aquest un terme connotatiu d’una sèrie 
d’atributs que la legislació no recull de forma expressa. El marc normatiu permet veure que l’activitat 
comercial es classifica a partir de dos tipus de regulació: la mercantil, de caire econòmic i la territorial, 
de caire urbanístic. 

La legislació estatal va aprovar el 1996 la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista, que s’ha anat 
adaptant progressivament a les directives europees. En base a aquesta norma, el Parlament de les Illes 
Balears va aprovar la Llei 11/2004 que és el nostre marc de referència. En ella es defineix què s’entén 
per «activitat comercial» (art. 2); els tipus d’activitats comercials que existeixen (a l’engròs i al detall) 
(art. 4); què és un «establiment comercial» (art. 11) i un «gran establiment comercial» (art. 12). També 
es defineix què s’entén per «zones de gran afluència turística» (art. 21) perquè en aquestes els comerços 
poden tenir un règim horari distint a la resta3. 

La principal classificació dels establiments és la que els divideix en funció de quin sigui el client final. 
Si el client final és un altre empresa ¾ un comerciant o una persona jurídica¾ aleshores el comerç es 
considera a l’engròs (majorista), mentre que si el client final és una persona física  ¾un consumidor¾ 
el comerç es considera minorista, o de venda al detall. La llei balear, igual que fa l’estatal, regula en 
exclusiva el comerç de tipus minorista. Dins aquest tipus de comerç dirigit al consumidor final 
distingeix entre establiments individuals i col·lectius4. Exemple d’aquests establiments comercials 
col·lectius serien el tipus Fan Mallorca Shopping, Mallorca Fashion Outlet (antic Festival Park), les 
galeries comercials, etc.  Habitualment, la classificació que es fa del comerç minorista és en funció de 
la grandària de l’establiment, és a dir, dels metres quadrats de superfície comercial que tengui el local, 
aquest és el criteri per distingir un «gran establiment comercial» de la resta. A Balears, la legislació 
només estableix llindars de grandària per a identificar els «grans establiments» mentre que no fixa 
intervals als que tenen dimensions inferiors als grans. A Mallorca, han de superar-se els 700m2 per 
poder ser considerat «gran establiment», mentre que les superfícies són menors a la resta d’illes 
(Menorca i Eivissa >400m2 i Formentera >300m2). La llei balear parla també dels que anomena 
«establiments de conveniència» que són els que tenen mida inferior a 700m2, romanen oberts al públic 
un mínim de 18h/dia i venen articles quotidians i de primera necessitat, com productes d’alimentació i 
neteja, regals, premsa i cultura... són els coneguts com a «24 hores», botigues Opencor, etc. D’aquesta 
forma, els establiments inferiors a 700m2 a Mallorca no són «grans establiments», però això no significa 
que siguin petits, sinó que no hi ha una classificació establerta.  

No obstant això, és molt freqüent veure el terme «petit comerç» o «comerç de proximitat» a 
convocatòries de subvencions5, campanyes de promoció institucional tant del Govern, com del Consell 
de Mallorca o dels Ajuntaments6. En aquests casos, es parla de «petit comerç» en funció del nombre de 
treballadors. D’aquesta forma, podríem dir que la legislació general regula l’activitat comercial 

 
3 La mateixa llei fixa també altes qüestions importants com la venda ambulant, el comerç electrònic i les activitats 
de promoció (rebaixes, ofertes, obsequis…) 
4 Els equipaments col·lectius són un agrupament d’establiments individuals agrupats dins un edifici o àrea 
urbanitzada comú en la qual cada establiment és independent però comparteixen serveis comuns. 
5 Vegeu la Convocatòria d'ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l'activitat 
econòmica en el municipi de PALMA, per pal·liar els efectes de la covid-19 del Consell de Mallorca 
6 Vegeu, per exemple, el Pla de suport a l’activitat comercial de proximitat en xarxa durant l’Estat d’Alarma, de 
la Direcció General de Consum del Govern, 
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minorista en funció d’una variable territorial, com és la superfície del local, que resta subjecte a normes 
urbanístiques (PGOU, reserves de sòl per equipament comercial), mentre que quan l’administració 
considera el comerç des del punt de vista empresarial i mercantil fa servir el criteri del nombre de 
treballadors, i de volum de negoci/facturació. 

5.1.2. Definició de «petit comerç» 
Malgrat no hi ha, com hem vist, una norma que defineixi amb claredat el concepte de «petit comerç», 
sí tenim el concepte de «petita i mitjana empresa» (PYME), que inclou però totes les activitats 
productives. Les PYME segons la UE7, es classifiquen en «micro» empreses (<10 treballadors i <2 
milions d’euros de volum de negoci); «petita» empresa (< 50 treballadors i <10 milions de volum de 
negoci) i «mitjana» (<250 treballadors i <50 milions de volum de negoci). No obstant, a les diverses 
convocatòries que hem consultat, el Consell de Mallorca i el Govern estableixen un interval de <20 
treballadors contractats al llarg de l’any i <1 milió d’euros de facturació). 

El terme «petit comerç» és més aviat emprat en l’àmbit de les ciències socials per part de geògrafs, 
sociòlegs, antropòlegs i arquitectes-urbanistes per definir els comerços que tenen una determinada 
funcionalitat dins el que denominen «teixit urbà» i «teixit social» i que, a més, solen tenir unes 
determinades característiques. A tall de resum, podríem donar aquesta definició del que és un «petit 
comerç»: 

És una botiga tradicional dins un barri, de petites dimensions, on es ven darrera taulell8. 
Habitualment, es tracta d’un negoci familiar on la persona qui ven ¾moltes vegades el mateix 
propietari¾ coneix el producte i pot assessorar el comprador. Definit així, el «petit comerç» 
és la forma tradicional de venda als forns, pastisseries, xarcuteries, merceries, tintoreries, 
sabateries, sastreries, ferreteries, premsa, gelateries, roba de casa, moda, joieries i bijuteria, 
decoració, regals, emmarcació, farmàcies, perfumeries i productes de bellesa, floristeries... 

Es considera que el comerç és el que dóna vida als barris i, per tant, a la ciutat, perquè un barri sense 
comerç només és un conjunt d’illetes on la gent no hi circula, on no hi ha trànsit de persones a peu i no 
hi ha vida social (Baringo Ezquerra et al. 2001). És més, sovint allò que ens identifica amb la ciutat en 
el seu conjunt és el sentit de pertinença a un barri (Jacobs, 1970) i la mort dels barris és la mort de la 
ciutat.  Però, què dóna el «petit comerç» que no puguin donar altres tipus de botigues com les franquícies 
o els comerços d’autoservei? En primer lloc, hi ha una qüestió econòmica i és que habitualment el 
doblers que deixen les persones que compren al «petit comerç» d’un barri, continua circulant pel mateix 
barri, contribuint així a la prosperitat del barri en conjunt. Comprar a botigues d’empreses 
multinacionals suposa que els beneficis fugen de l’àmbit urbà on s’han generat i tot i que donen 
ocupació, no generen el mateix valor afegit que un «petit comerç». Al petit comerç hi fan feina 
habitualment persones del barri, veïns i amics, famílies de comerciants que han mantingut obert el 
negoci durant generacions. El fet que la venda sigui darrera taulell fa que al petit comerç el comprador 
rebi un tracte més directe i amable, pugui demanar consell i arribar a tenir confiança amb la qualitat 
dels productes que li venen. Front a la confiança amb la «marca», que ens decantaria per comprar a una 
franquícia9, al petit comerç la confiança amb el producte la genera el botiguer, la botiga en sí, que ven 
productes moltes vegades fora marca. 

 
7http://www.ipyme.org/esES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Paginas/NuevaDefinicionPY
ME.aspx  
8 Això vol dir que té personal que atén el públic i no té sistema d’autocompra o autoservici. 
9 La franquícia és el resultat d’un contracte mercantil pel qual una empresa propietària d’una marca acorda amb 
una persona o empresa un punt de venda de la seva marca a canvi d’un cànon anual. 
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El programa «Comerç i 
escola» té l'objectiu de 
fomentar els valors del petit 
comerç entre les escoles de 
Palma. El regidor de 
Promoció comercial afirmà 
que "amb «Comerç i Escola'» 
es pretén aconseguir que en el 
futur els nens facin les seves 
compres al petit comerç, i això 
requereix que coneguin aquest 
comerç, el tinguin identificat, 
distingeixin l'oferta, sàpiguen 
on estan ubicats els comerços 
tradicionals, i tinguin present 
els valors que aporten a la 
societat, a l'economia, a el 
barri i la creació de llocs de 
treball de qualitat’ 

 

Els petits comerços solen també imprimir un caràcter únic als seus establiments, personalitzen els 
aparadors i generen una diversitat de locals que atreuen des de compradors a visitants curiosos que 
entren i surten i passegen pel carrer. La prova de que el petit comerç dóna vida als barris la tenim veient 
l’aspecte que té la ciutat quan les botigues han tancat, i ho hem vist ara també durant la pandèmia.  

Figura 7. Carrers buits al centre de Palma 2020 (cruïlla C/Sant Jaume-Plaça Cort-Santo Domingo). 

 

 

Finalment, els petits comerços esdevenen punts de referència dins la ciutat i ens serveixen per identificar 
en ells la personalitat del barri. Tant és així, que la seva desaparició i substitució per un altre tipus de 
negoci o establiment comporta una pèrdua de caràcter pel barri i de referències pels veïnats, que es 
poden arribar a sentir com a estranys pels carrers de sempre. 

Les administracions públiques són conscients del valor patrimonial i cultural que representen els 
comerços tradicionals, en la mesura que serveixen per donar identitat als barris, mantenen la cohesió 
social i econòmica i serveixen d’aparador per oferir els visitants experiències de compres diferenciades.  

 Figura 6. Imatge de la notícia campanya «Comerç i Escola» de Palma Activa 
2021. 

Font: ©Mallorca Diario.com 30/04/2021 

Font: ©Ultima 
Hora (26/09/2020) 
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Aquesta «singularitat» del «petit comerç» ha fet que l’Ajuntament de Palma, seguint l’exemple d’altres 
ciutats com Barcelona10, Madrid11, Sevilla 12o València13, hagi establert un catàleg de comerços 
emblemàtics que pretén protegir l’activitat de proximitat.  

 5.1.3 Catàleg dels comerços emblemàtics de Palma 

El gener de 2018, la Comissió Tècnica de Cort va presentar el Catàleg provisional d’establiments 
emblemàtics a Palma a partir d’una sèrie de criteris que permeten els establiments que reuneixen els 
requisits sol·licitar la seva integració dins el catàleg. Per la seva banda, l’Institut d’Innovació 
Empresarial de les Illes Balears (IDI) i la Direcció General de Comerç han establert un distintiu perquè 
els ajuntaments de Balears puguin identificar els establiments emblemàtics. Per ser catalogat com a 
«emblemàtic» un comerç ha de resultar catalogat simultàniament a tres categories: ha de ser arrelat, ha 
de ser un comerç amb història i ha de ser un comerç amb patrimoni.  

● Els comerços arrelats. Són aquells establiments comercials que desenvolupen una activitat 
singular o bé ofereixen un producte o servei diferenciat i tradicional del territori. A més, també 
hi estan inclosos els comerços que desenvolupen la seva activitat durant tot l’any i que fomenten 
la desestacionalització de l’activitat econòmica de les Illes Balears. 
 

• Els comerços amb història. Són aquells establiments que mantenen la mateixa activitat 
comercial des de fa 75 anys o més. Excepcionalment, també s’hi poden considerar els comerços 
amb una antiguitat superior a 50 anys. 
 

● Els comerços amb patrimoni. Són aquells establiments comercials que contenen elements 
patrimonials protegits inclosos en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). De la 
mateixa manera, també es tenen en compte els elements interiors i exteriors que, tot i no estar 
catalogats, tenen un valor arquitectònic o patrimonial significatiu. A més, també s’hi inclouen 
els establiments amb un valor immaterial, com ara efemèrides o fets històrics i socials rellevants 
per al municipi. 

Així dons, els comerços que se integren a les categories anteriors poden ser catalogats també com a 
«emblemàtics». Se suposa que l’obtenció del distintiu i l’entrada dins el catàleg ha de servir per 
promocionar aquests establiments, donar-los visibilitat i convertir-se en un referent pel barri on es 
troben i per la resta dels petits comerços de la zona. 

En el cas de Palma, l’Ajuntament ha establert dos requisits i un llistat d’elements qualitatius, per establir 
categories dins els establiments emblemàtics. Els requisits són: 

1. Antiguitat. Aquells establiments que es varen obrir abans de l’any 1940 o que tenen més de 
75 anys i que mantinguin la seva activitat a la data d’avui. 

2. Activitat singular. Es considera “activitat singular” aquella que es distingeix pels 
coneixements que implica i que són o han estat expressió rellevant de la cultura tradicional 
balear en els aspectes materials, econòmics i socials. Es poden considerar establiments 
singulars tots aquells que constitueixen manifestacions del passat comercial de les Illes 
Balears, i que són susceptibles de ser estudiades mitjançant la metodologia pròpia de la història 
de l’art, la història econòmica o la història de la ciència i de la tècnica. 

Es proposa que els establiments un cop catalogats s’incloguin dins una categoria o una altra valorant 
una sèrie d’elements qualitatius que reforcen l’adquisició de la seva condició com a Establiments 
Emblemàtics: 

 
10 http://rutadelsemblematics.cat/  
11 https://centenariosmadrid.org/  
12 https://www.sevilla.org/actualidad/blog/establecimientos-emblematicos-de-la-ciudad-de-sevilla  
13 https://www.ateneovalencia.es/evento/webinar-ciclo-conferencias-los-comercios-historicos-valencianos/  
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- No haver mudat de lloc des de la seva obertura 
- Que es mantingui la mateixa branca familiar o parentiu, relleu generacional, des de la seva 

obertura 
- Que continguin elements patrimonials protegits inclosos al Catàleg del Pla General 

d’Ordenació Urbana de Palma (PGOU) o declarats bé d’interès cultural o bé catalogat per 
l’administració competent en matèria de patrimoni històric, previ informe de la Comissió de 
Patrimoni Històric on es constati que l’activitat que es desenvolupa manté els valors 
patrimonials objecte de protecció i que l’activitat afavoreix la seva conservació.  

D’acord amb l’anterior podem distingir les següents categories: 

 

A la Taula 1 podem veure el llistat actual dels establiments que han obtingut la distinció d’emblemàtics.  
Al catàleg, com veiem, s’inclouen establiments que no són comerços pròpiament dits, com podrien ser 
les perruqueries o els cafès, bars i restaurants i  que en sentit estricte no formarien part del petit comerç 
que aquí analitzam14. La Figura 8, per la seva banda, ens permet veure que hi ha una gran concentració 
de tots aquests establiments emblemàtics dins el centre històric, només un 18% queden fora. No obstant, 
en l’eix que hem estudiat n’hi ha un total de 15 establiments, dels quals tots, tret de tres bars/cafès, són 
petits comerços, especialment joieries i forns: Brodats Valldemossa, Forn de Santo Cristo, Panaderia 
Fiol, Cafès Llofriu, Alejandro Forteza Joyería, Joyas Forteza, Joieria Miró, Joieria Piña Garau, Plovins 
Merceria; Papereria Impremta Alemany, Vidreria Gordiola i la resta són cafès i bars (Bar Plata, Cafè 
Moderno, Bar Cristal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 El 26% dels Establiments Emblemàtics tenen a veure amb l’alimentació (forns, pastisseries, xarcuteries, 
queviures, gelats i bodegues. El 19,2% són cafès, bars o restaurants; el 9,1 merceries, teixits i robes i el 7% calçat. 
La resta són establiments de molt distinta naturalesa: ferreteria, joguines, música, llibreria, mobles, floristeries, 
impremtes.. 

● Categoria 1 
 Aquells establiments que compleixin amb els dos requisits indicats 
1A. Aquells establiments que compleixin amb els dos requisits indicats i que a més a més contenen algun 
dels elements qualitatius 
1B. Aquells establiments que compleixin amb els dos requisits indicats i que no contenen cap dels 
elements qualitatius 
● Categoria 2 
 Aquells establiments que compleixin amb un dels dos requisits dalt indicats 
2A. Aquells establiments que compleixin amb un dels dos requisits dalt indicats i compten amb algun 
dels elements qualitatius dalt indicats 
2B. Aquells establiments que compleixen amb un dels dos requisits dalt indicats 
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Taula 1. Catàleg d’Establimens Emblemàtics de Palma 2021 

Font: Ajuntament de Palma 2021 

Catálogo definitivo de establecimientos emblemáticos

1 Alejandro Forteza, Joeria 1A 51 Ferreteria la Central 1A
2 Alpargateria La Concepció 1A 52 Floristería Abolengo 2A
3 Bar Bosch 2A 53 Forn de la Concepció 1A
4 Bar Central (Antic Cafè del Coll) 2A 54 Forn de la Glòria 1A
5 Bar Central (Pl. Weyler) 2A 55 Forn de la Pau 1A
6 Bar Cristal 2A 56 Forn Fondo 1A
7 Bar Espanya 2A 57 Forn La Mallorquina 1A
8 Bar Flexas 2A 58 Forn Sto. Cristo 1A

9 Bar Molinar (Ca’n Pep) 2A 59 Fornet de la Soca (Antic Forn des Teatre) 1A
10 Bar Mónaco 2A 60 Gelats Ca’n Miquel 2A
11 Bar Plata 2A 61 Gelats Paco 2A
12 Bar Rita 2A 62 Gilet Oficina 2A
13 Bar Venecia 2A 63 Gomex 2A
14 Bodega Bellver 2A 64 Gordiola 1A
15 Bodega La Rambla 2A 65 Herboristería María Antonia Bergas 2B
16 Bordados Valldemossa 2A 66 Horno San Antonio 1A
17 Can Donya Àngela 1A 67 Imprenta Nueva Balear 1A
18 Ca n’Eduardo 2A 68 Joyas Forteza 1A
19 Cafè Can Martí 2A 69 Joyeria Alfredo 2A
20 Cafè Ca’n Salat 2A 70 Joyería Miró 2A
21 Café Moderno 2A 71 Joyería Piña Grau 1A
22 Cafès Llofriu 1B 72 Juliá Pinturas 2A
23 Calçats Neus Palou 2A 73 La Filadora 1B
24 Calzados Beltrán 1A 74 La Industrial 1A
25 Calzados Estarellas 2A 75 La Pajarita Bomboneria 1A
26 Calzados la Elegancia 2A 76 La Pajarita Charcuteria 1A
27 Ca’n Joan de S’Aigo 1A 77 La Veneciana 1A
28 Ca’n Sion 1A 78 Mascotas la Rambla 1A
29 Carnisseria Cas Caparrot 1A 79 Medias Casa Fubor 2A
30 Casa Calicó 1A 80 Merceria Duran 2A
31 Casa Canet 1A 81 Merceria Nadal 1A
32 Celler Pagès 2A 82 Mesquida Calzados y Complementos 1A
33 Celler Sa Premsa 2A 83 Mimbreria Vidal 1A
34 Cereria la Real 1B 84 Panaderia Fiol 1A
35 Colchoneria Verd 2A 85 Panaderia S’Estació 2A
36 Colmado Colom 1A 86 Papareria Imprenta Alemany 1A
37 Colmado la Montaña 1A 87 Paraguas 1A
38 Colmado Maneu 2A 88 Peluquería Rodríguez 1A
39 Colmado Santo Domingo 1A 89 Plovins 1A
40 Cristaleria Artística Fiol 2A 90 Quesada Decoración 2A
41 Cuchilleria Amengual 2A 91 Ràdio Buades 1A
42 Cuchillería Sineu 2A 92 Rellotgeria Catalana 1A
43 Curtits Bonet 2A 93 Sa Botiga 2A
44 El Bazar del Libro 2A 94 Sombrerería Casa Julià 1A
45 Eléctrica Ramblas 2A 95 Tapicerías Hernández 2A
46 Encuadernaciones Reinés 1A 96 Tejidos Bellver 2A
47 Especias Crespí 1A 97 Vich Estilistes 2A
48 Estanc i loteries Ca’n Homar 2A 98 Xocolat 2A
49 Estarellas Sabates 2A 99 Xurreria Rosaleda 2A
50 Fajas Reina 2A

Nº Es tabliment CategoriaNº Es tabliment Categoria
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Figura 8. Localització dels Establiments Emblemàtics de Palma 

Font: Google Maps 
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5.2. Explorant el teixit comercial del centre històric de Palma 
El centre històric de Palma és el conjunt urbà que restà delimitat per l’avinguda de Gabriel Alomar, 
l’avinguda d’Alexandre Rosselló, l’avinguda de Joan March, l’avinguda del Comte de Sallent, 
l’avinguda d’Alemanya, l’avinguda de Portugal, el passeig de Mallorca i el bocí de façana marítima 
compresa entre el passeig de Mallorca i l’avinguda de Gabriel Alomar. Correspon a l’antic recinte 
intramurs de la ciutat. D’acord amb la Llei de comerç 11/2014, tot el centre històric és considerat «Zona 
de gran afluència turística» tot l’any, la qual cosa permet que els comerços situats en ella tenguin plena 
llibertat per determinar els dies i les hores d’obertura al públic (art. 19 de la llei). El centre històric de 
Palma ha estat des de fa segles la principal àrea comercial de la ciutat i també un dels conjunts 
arquitectònic-urbanístics amb major atractiu turístic. Està integrat per tretze barris que formen 
l’anomenat Districte Centre. Com es veu a la Figura 9, els barris del centre històric presenten una 
densitat poblacional (hab/hectàrea) relativament baixes si la comparam amb les que registren barriades 
de l’eixample, com Son Ximelis o Pere Garau, que superen els 400 hab/ha. (PGOU, 2013) 
Figura 9. Barris que integren el centre històric de Palma (població, superfície i densitat) 

 

Per contra, la densitat comercial és molt més alta que a la resta de districtes de Palma, tot i que la 
distribució del comerç es concentra als carrers més importants que travessen el centre històric: Born, 
Jaume III, Sindicat, Carrer Sant Miquel, Olms, les pròpies avingudes etc.  

En un informe de la consultora Gesvalt 201815 sobre el preus dels establiments comercials a les 
principals ciutats espanyoles es confirma que Balears és la cinquena província amb els preus de lloguer 
comercial més alts (després de Madrid, Barcelona, València i Màlaga, que tenen un preu mitjà mensual 
d’uns 220€/m2) i que la «milla d’or» de Palma segueix essent el Born, on els lloguers estan en torn dels 
180€ a 200€/m2,  per la qual cosa només resulten accessibles a les grans firmes multinacionals i de luxe. 
Un altre dels eixos amb preu més alt és Jaume III (120€/150€/m2 mensuals) i Sant Miquel 
(160€/175€/m2). Una dada rellevant és que, malgrat els alts preus, hi ha molts pocs locals per llogar. 
L’informe relaciona l’elevat preu del lloguer amb el fet que Palma sigui un destí turístic internacional 
molt demandat i amb una elevada circulació de vianants. Això motiva que les polítiques de mobilitat i 
de peatonalització que dur a terme l’Ajuntament de Palma comptin sovint amb l’oposició dels 
comerciants, sobre tot dels petits, perquè saben que els negocis perillen si baixa el nombre de vianants 
i consideren que no poder aparcar fa que molts clients no vagin al centre a comprar. També la 

 
15 Estudio de Mercado de Locales Comerciales. No hem pogut consultar més que referències a l’informe. Gesvalt 
té la zona de descarregues de la seva web deshabilitada 

Barrio
Población 

2018
Hectàrees 

(Ha)
Densitat 
Hab/Ha

1 Puig de Sant Pere 525 4,795 109,5
2 Jaime III 2.693 11,909 226,1
3 La Lonja-Borne 1.998 11,241 177,7
4 Sant Jaume 1.935 13,592 142,4
5 Sant Nicolau 1.788 8,432 212,0
6 Cort 1.489 6,896 215,9
7 La Seu 665 9,343 71,2
8 Monti-sion 1.137 7,534 150,9
9 La Calatrava 938 9,574 98,0
10 Sindicat 4.513 20,011 225,5
11 Mercat 2.506 13,384 187,2
12 La Missió 1.886 7,878 239,4
13 Plaça dels Patins 4.074 17,646 230,9

TOTAL 26.147 142,235 183,8
Font: Ajuntament de Palma 2018
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instal·lació de grans firmes internacionals fa pujar els preus del lloguer i els petits comerços són molt 
sensibles a aquest cost.  

La major afluència de vianants a Palma explica que mentre als centres comercials hi ha molts de locals 
buits per llogar, al centre de Palma no.  

Hem analitzat la disponibilitat de locals comercials per llogar a través del portal l’Idealista al centre 
històric, seleccionant els locals a peu de carrer disponibles que es lloguen a la Palma Alta i a la Palma 
Baixa. Dins la Palma Baixa hem considerat d’acord amb la Figura 9 els barris de:1.Puig de Sant Pere, 
2. Jaume III, 3. La Llotja-Borne, 4. Sant Jaume, 5. Sant Nicolau, 12. La Missió i 13. Plaça dels Patins, 
mentre que a la Palma Alta hem considerat els barris de: 6. Cort, 7. La Seu, 8. Monti-sion, 9. La 
Calatrava, 10.Sindicat i 11. Mercat. 

Dels 96 locals comercials en lloguer, un 60% són a la Palma Baixa i un 40% a la Palma Alta. Com 
veiem al Gràfic 2, la Palma Alta concentra la major oferta de locals de superfície menor a 150m2, mentre 
que els locals que superen els 150m2 es concentren a la Palma Baixa.  

 

Gràfic 2. Distribució dels locals comercials en lloguer al centre històric de Palma. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idealista 

 

El fet que els locals comercials de major superfície en lloguer es localitzin a la Palma Baixa, afavoreix 
que les grans firmes de luxe, multinacionals i franquícies que operen com a autoserveis, especialment 
de moda i confecció, s’instal·lin als barris de la part baixa de Palma, mentre els petits establiments de 
la part alta sobreviuen, entre d’altres, perquè els seus locals no són atractius per les grans cadenes 
comercials (Gràfic 3). 

El Pla director d’equipaments comercials aprovat pel Consell de Mallorca el 2019 va suposar la 
limitació a l’entrada de grans superfícies comercials, la qual cosa fa que les marques que d’altre forma 
s’instal·larien en ells cerquin altres ubicacions igualment favorables, com són les zones del centre 
històric amb major afluència turística. La consultora Gesvalt assenyala al seu informe que aquesta 
limitació pot forçar la expansió dels eixos comercials a Palma de major nivell cap a carrers secundaris 
connectats amb els eixos principals ja comentats. La política de reducció de la mobilitat motoritzada 
que segueix l’Ajuntament de Palma i la millora d’eixos cívics dins la ciutat, com l’eix Carrer Velàzquez-
Tous i Ferrer i ara l’eix Nuredduna  contribueix a augmentar l’afluència de vianants i, per tant, augmenta 
el valor de la localització dels locals comercials ubicats en ells i pot acabant provocant un efecte no 
desitjat d’expulsió del petit comerç que no pot fer front a l’increment del preu del lloguer. Alguns 
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estudis, com el de Campo Tejedor et. al (2012) sobre la peatonitització dels centres de Màlaga i Sevilla 
ja han demostrat que l’efecte immediat de la peatonalització va ser ennoblir els carrers peatonitzats i 
«la rápida consolidación de un nuevo paisaje dominado por las grandes franquicias, fenómeno de 
terciarización y estandarización que vienen padeciendo desde hace algunas décadas numerosos 
centros históricos de tantas otras ciudades europeas, y sobre lo que se percibe cierto malestar y 
desengaño entre una parte de la población». Així doncs, l’afluència de vianants no sempre és favorable 
pel mantenim del petit comerç considerat «comerç de proximitat» si finalment genera una atracció de 
no residents i fa augmentar els preus del lloguer perquè nous comerços franquiciats o de marques 
globalitzades veuen atractives aquestes noves localitzacions. 
Gràfic 3. Distribució dels locals comercials en lloguer entre Palma Alta i Palma Baixa per grandària dels locals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idealista 

 

5.3. Els comerços a l’eix principal del casc històric: La Seu-Plaça-Espanya durant la pandèmia. 
Els establiments que hem de considerat «petits», des del punt de vista de la grandària del local i de 
nombre de treballadors, es troben ubicats als eixos comercials que s’han identificat com els de major 
afluència de visitants durant la pandèmia (Cifre, Suárez, 2020) i es troben situats a l’eix La Seu-Plaça 
Espanya (Figura 5). 
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L’estudi de M. Cifre i J. 
Suárez el 2020 va comprovar 
que la desaparició del flux 
turístic de vianants durant la 
pandèmia COVID19 (2020) 
va provocar que una gran 
proporció de comerços es 
mantinguessin tancats després 
del confinament i que, en 
conseqüència, el flux de 
vianants que varen rebre els 
comerços que obriren estava 
integrat només per residents. 

En l’eix La Seu-Plaça 
Espanya hi ha un total de 159 
comerços, dels quals un 10% 
corresponen a establiments 
catalogats com a 
«emblemàtics». La branca 

comercial on es concentren un major nombre de comerços és la de la «restauració» (37,1%), seguit per 
«moda i accessoris»16 (22%), «souvenirs» (17,6%) i «joieries-rellotgeries» (13,2%), mentre que 
«gelateries» i «farmàcies» tenen una presència residual (6,3% i 3,8% respectivament) (Gràfic 4). 

 

Figura 10. Mosaic de façanes de petits comerços emblemàtics del centre històric de Palma. 

Font: Palma Activa. Ajuntament de Palma. 

 

5.3.1. Obertura i tancament dels comerços de l’eix principal el 2020.  
Les dades obtingudes pel treball de camp realitzat per M. Cifre i J. Suárez la primera quinzena de juny 
de 2020 són a la Taula 2. Cal recordar que l'Ordre  SND / 388/2020, de 3 de maig, va imposar als locals 
i establiments de comerç tres condicions per a la seva reobertura al públic en la fase inicial del Pla de 
transició, que començà el 4 de maig: les mesures eren: cita prèvia,  distància de seguretat interpersonal 

 
16 Inclou merceries. 

Gràfic 4. Distribució dels petits comerços segons branca comercial. 

 
Font: Elaboració a partir de Cifre, 2020 
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i estrictes mesures higièniques.  En les activitats d’hoteleria i restauració, a més del servei de lliurament 
a domicili, ja permès, s'autoritzava ara la recollida en el propi establiment, amb les mesures d'higiene, 
prevenció i aforament que cada local tingués aprovades. 

 
Taula 2. Comerços segons activitat econòmica a l’eix Plaça d’Espanya-La Seu. 1ª quinzena juny 2020. 

  1 quinzena juny 2020* % s/total de cada 
tipologia 

% s/total d'establiments 
oberts/tancats 

% s/total d'establiments 
=159 

  Total 
2020 

Oberts 
2020 

Tancats 
2020 

Oberts 
2020 

Tancats 
2020 

Oberts 
2020 

Tancats 
2020 

Total 
2020 

Oberts 
2020 

Tancats 
2020 

Total 
2020 

Gelateries 10 1 9 10,0 90,0 1,3 11,0 6,3 0,6 5,7 6,3 
Souvenirs 28 10 18 35,7 64,3 13,0 22,0 17,6 6,3 11,3 17,6 
Joieries/rellotgeries 21 9 12 42,9 57,1 11,7 14,6 13,2 5,7 7,5 13,2 
Restauració 59 25 34 42,4 57,6 32,5 41,5 37,1 15,7 21,4 37,1 
Moda i accessoris 35 26 9 74,3 25,7 33,8 11,0 22,0 16,4 5,7 22,0 
Farmàcies 6 6 0 100,0 0,0 7,8 0,0 3,8 3,8 0,0 3,8 
Total 159 77 82 48,4 51,6 100,0 100,0 100,0 48,4 51,6 100,0 

Font: * Cifre, M.; Suárez, J. (2020) i elaboració pròpia 

Aquestes tres condicions, a la pràctica, comportaven uns costos que moltes de vegades no compensaven 
l’obertura. Respecte la cita prèvia, els comerços havien de garantir la permanència dins el local d’un 
únic client per empleat, sense que pogués haver espais d’espera. En l’horari d’obertura, havia de 
reservar-se una franja horària d’atenció preferent pels majors de 65 anys. Respecte de les mesures 
higièniques: els taulells havien de tenir mampares de separació; en el cas dels comerços de moda i 
confecció, no es podien tenir oberts els emprovadors; els uniformes dels empleats havien de ser rentats 
de forma mecànica a temperatura superior a 60%; els sistemes de control horari del personal així com 
datàfons pel pagament havien de desinfectar-se després de cada ús; el titular del negoci havia de garantir 
tots els estris de protecció i desinfecció per als seus empleats i clients (guants, gels hidroalcohòlics, 
màscares...) etc. A banda d’això hem d’afegir que qualsevol treballador que hagués estat en contacte 
estret amb un positiu de COVID19 havia de quedar en aïllament, la qual cosa dificultava establir torns 
o garantir tot l’horari d’obertura. Totes aquestes mesures, sumades als dies que Balears va tenir els 
comerços tancats el 2020 (28% dels dies)17 i a la situació de ERTE de la major part de les empreses, 
varen provocar que el juny de 2020 no tots els comerços que legalment podien obrir obrissin. 

En termes relatius, el 51,6% dels establiments comercials restaven tancats el juny de 2020. En nombres 
absoluts, el major nombre d’establiments tancats es va concentrar a la restauració (cafès, bars i 
restaurants), amb 34 establiments. Un 57,6% d’aquests locals no va obrir, el que va suposar que el 
41,5% de tots els establiments tancats fossin d’aquesta branca. També el 57,1% de les joieries-
rellotgeries estaven tancades. 

 
17 Les CCAA amb més dies tancats varen ser Castella i Lleó (44% dels dies) i (Catalunya 42% dels dies) 
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A la zona d’estudi, hi ha localitzades 10 gelateries i de totes elles, només una estava oberta l’estiu de 
2020. Igual va passar amb el 
souvenirs, ja que un 64% es 
varen mantenir tancats. Els 
únics comerços obertes al 
100% van ser les farmàcies, 
que per llei havien d’estar 
obertes al públic perquè la 
venda de productes de 
farmàcia i parafarmàcia es 
consideraren activitats 
prioritàries. La branca 
comercial que més 
establiments tenia oberts el 
juny de 2020 era la de 
«Moda i accessoris», amb un 
74,3% dels seus locals 
oberts. 

El Gràfic 5 ens facilita veure 
que les branques que tenen 
una major demanda entre els 
visitants turístics, com ara 
gelateries, souvenirs, 
joieries i restauració, varen 

concentrar el gruix d’establiments tancats, mentre que «Moda i Accessoris» i «Farmàcies», havien 
recuperat en més d’un 74% la seva activitat. 

5.3.2. Obertura i tancament dels comerços de l’eix principal el 2021.  
Un any després, el 3 d’agost de 2021, el Consell de Govern modificava el Pla Consolidat de Mesures 
de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-
19 i es determinava els distints nivells d'alerta sanitària per illes. El Govern reconeixia a principis 
d’agost de 2021 que la situació epidemiològica del conjunt de les Illes Balears no era bona. La 
incidència de la variant delta, molt més contagiosa, i la relaxació de les mesures de contenció entre la 
població, la taxa encara baixa de vacunació i un seguit d’activitats festives, havia fet augmentar la 
incidència en el grup de 14 a 29 anys. Globalment, Balears tenia una incidència acumulada a 14 dies 
(IA14) per cada 100.000 habitants en població general de 1.005,3. Mallorca havia passat dels 454,5 
casos el dia 14 de juliol a 903,3 casos el dia 28 de juliol. 

Aquesta situació va comportar que les mesures estricte d’higiene se mantinguessin  i nomes unes poques 
es fessin més flexibles.18 La restauració va mantenir moltes restriccions en relació a l’aforament interior 
i la seva activitat va quedar condicionada pel que cada ajuntament hagués acordat respecte a la 
possibilitat d’ocupar la via pública per instal·lar-hi terrasses. Tots els locals havien de mantenir un nivell 
de CO2 per davall de 800ppm i havien de posar mesuradors visibles al públic. 

A continuació podem observar les dades recopilades personalment sobre l’activitat comercial que 
registrava l’eix La Seu-Plaça Espanya la primera quinzena d’agost de 2021 (Taula 3). 

 

 
 

 
18 Per exemple, es va permetre fer servir els emprovadors amb una sola persona. 

Gràfic 5. Comparativa del percentatge de comerços oberts i tancats 1º 
quinzena juny 2020 per branques 

 
Font: elaboració pròpia a partir de Cifre, 2020 

10,0
35,7

42,9

42,474,3

100,0

64,3

57,1

57,6

25,7

0,0
0,0

10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0

Gelateries

Souvenirs

Joieries-rellotgeries

Restauració

Moda i accessoris

Farmàcies

Oberts 2020 Tancats 2020



[29] 

Taula 3. Comerços segons activitat econòmica a l’eix Plaça d’Espanya-La Seu. 1ª quinzena agost 2021 

  1 quinzena agost 2021 % s/total de 
cada tipologia 

% s/total 
d'establiments 
oberts/tancats 

% s/total d'establiments 
=159 

 
Total 
2021 

Oberts 
2021 

Tancats 
2021 

Oberts 
2021 

Tancats 
2021 

Oberts 
2021 

Tancats 
2021 

Total 
2021 

Oberts 
2021 

Tancats 
2021 

Total 
2021 

Gelateries 10 10 0 100,0 0,0 7.3 0,0 6,3 6,3 0,0 6,3 
Souvenirs 28 17 11 60,7 39,3 12,4 50,3 17,6 10,7 6,9 17,6 
Joieries/rellot
geries 

21 16 5 76,2 23,8 11,7 22,7 13,2 10,1 3,1 13,2 

Restauració 59 53 6 89,8 10,2 38,8 27,3 37,1 33,3 3.8 37,1 
Moda i 
accessoris 

35 35 0 100,0 0,0 25,5 0,0 22,0 22,0 0,0 22,0 

Farmàcies 6 6 0 100,0 0,0 4,4 0,0 3,8 3,8 0,0 3,8 
Total 159 137 22 86,2 13,8 100,0 100,0 100,0 86,0 13.8 100,0 

Font: elaboració pròpia 

Dels 159 establiments comercials, un 86,2% eren oberts l’agost de 2021. Havien obert ja la totalitat de 
les gelateries, farmàcies i botiges de modes i accessoris. La restauració mantenia només un 10,2%% 

dels seus locals tancats. Les 
branques més afectades 
continuaven essent les de 
«souvenir» (39,3% tancats) i 
joieries/rellotgeries (23,8%).  

El Gràfic 6 ens facilita veure la 
situació ha canviat bastant 
respecte del 2020. Totes les 
branques han incrementat el 
nombre d’establiments oberts. El 
grup d’activitats afectades (en 
vermell) són «souvenirs»; 
«restauració» i Joieries-
rellotgeries, però a l’eix 
comercial La Seu-Plaça Espanya 
podem dir que l’activitat 
comercial havia retornat gairebé 
als nivells previs a la pandèmia. 
La reducció de visitants turístics 
i les estrictes mesures aplicades 
a la restauració poden explicar 
les xifres de l’estiu de 2020, 

mentre que aquest estiu 2021 les xifres han millorat.  

 

 

 

 

 

 

Gràfic 6. Comparativa del percentatge de comerços oberts i tancats 1º 
quinzena agost 2021 per branques  

 
Font: elaboració personal 
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Taula 4. Resultats del treball de camp a l’eix La Seu-Plaça Espanya agost 2021 

 
Font: Elaboració pròpia 

A la Taula 4 presentam el llista de comerços que hem considerat. Val a dir que en el recorregut s’han 
detectat una dotzena de locals tancats que no han pogut ser identificats i que semblen tancats 
definitivament. També entre els que hem trobat tancats l’agost de 2021 alguns han tancat 
definitivament. En general es tracta de locals de pocs metres de façana i mostradors petits, el que fa 
suposar que són locals que no han pogut sobreviure en les condicions d’aforament imposades. 

 

 

 

Carrer del Palau Reial Carrer de Santa Eulàlia Carrer de Sant Miquel
1  Antigüedades Linares Perlas Majorica restauració Obert 59 Daruma Cort (restaurante) restauració Obert 113  Toronto ( pastelería) restauració Obert
2  Almoyna (souvenir) souvenir Obert 60 Alfredo joyeros joieria Tancat 114 Farmàcia Balaguer Siquierfarmàcia Obert
3 S’Arc Majorica (souvenir) souvenir Obert 61 Mallorcaria (productos locales) restauració Obert 115 Farmàcia Carnicero-Genovardfarmàcia Obert
4  Seis escalones (souvenir)  souvenir Obert 62 Petit Colón restauració Obert 116 Farmàcia Munar de Pradofarmàcia Obert
5  Welcome to Palma Mallorca (souvenir) souvenir Obert Carrer de l’Argenteria 117  Nichol’s (sabateria)  moda i accessorisObert
6  Tenda souvenirs souvenir Obert 63 Bar Plata restauració Obert 118 Local  souvenir Tancat
7  Bar Cas Capamunt (bar i gelateria) gelateria Obert 64 Calame (accesoris) moda i accessorisObert 119  Perl Art souvenir Tancat
8 Gelateria Rivareno gelateria Obert 65 Tempus Templis (vins) restauració Obert 120  Magic sport (tenda deportiva)  moda i accessorisObert
9 Local souvenir Tancat 66 Palillos y cuchillos (restaurant) restauració Obert 121  Citees (roba)  moda i accessorisObert

10  Ariany (souvenir) souvenir Tancat 67 Harmonie (tovalloles multiusos) moda i accessorisObert 122  Neus(sabates) moda i accessorisObert
11  Majorica  souvenir Obert 68 Cosmos rellotgeria joieria Obert 123  CHG Natural Cotton  moda i accessorisObert
12  Iris Luxury Pearls  souvenir Obert 69 Tierra y Mar restauració Obert 124  La burratina(gelats) gelateria Obert
13  S’Avarca (sabates)  moda i accessoris Obert 70    Stil (roba i accesoris) moda i accessorisObert 125  Cellini (joyería) joieria Obert
14 Aqua Marina  joieria Tancat 71   Jose y Marcos Fuster (joies i rellotges) joieria Obert 126  Majorica Pearls joieria Obert
15 Fairytale Leather  souvenir Tancat 72 We love Mallorca souvenir ( entrades també per C/ Colom), souvenir Tancat 127  Forum (roba)  moda i accessorisObert
16 Gató (souvenir)  souvenir Obert 73   Natali (joies) joieria Tancat 128  Suivi (roba) moda i accessorisObert
17  Gordiola (vidriería)  souvenir Obert 74  Joyería  La Mariposa joieria Obert 129  Tupac (souvenir) souvenir Obert
18  Iceberg gelateria Obert 75  Pizzería Sa Cova (restaurant)  restauració Obert 130  Bordados Valldemossa  souvenir Obert
19 Naturalmente souvenir Tancat 76  Shibui Ramen (restaurant) restauració Obert 131  Murmui gelateria Obert
20 Jewellery Mallorca Pearls  joieria Obert 77 La Viniloteca (bar) restauració Obert 132  Plovins (roba) moda i accessorisObert
21 We love Mallorca (souvenir)  souvenir Obert 78   La Federicka shop (roba)  moda i accessorisObert 133  Natural world (sabates) moda i accessorisObert
22 T-shirt souvenir Obert 79 Joyería La Estrella   joieria Tancat 134  Marabans (gelateria)  gelateria Obert

Plaça de Cort 80 Atonitus rellotjeria joieria Tancat 135  Hot dog Palma restauració Obert
23  Pastisseria Ca Na Cati  restauració Obert 81   La Insular Regals souvenir Obert 136  Casting (sabates) moda i accessorisObert
24  Fet a Sóller gelateria Obert 82   Joyeria Santiago joieria Obert 137 Local souvenir Obert
25  El Racó d’Emilieta (productes típics mallorquins)souvenir Tancat 83   Humus (ropa sostenible) moda i accessorisObert 138  Blanc (sabates bolsos roba) moda i accessorisObert
26  Mallorca Pearl souvenir Tancat 84 Curly ‘s (bar) restauració Obert 139  Claqué (sabates bolsos)  moda i accessorisTancat
27  Restaurante s’Olivera restauració Obert 85 Pastelería panadería gourmet  restauració Tancat 140  Miró  joieria Obert
28  Fornet de la Sóca restauració Obert Plaça d’En Coll 141  Tejidos Bellver moda i accessorisObert
29  Sa gelateria gelateria Obert 86 Colmado Gaudi Tapas-Bar restauració Tancat 142  Magic sport moda i accessorisObert
30  Es Petit Bar (restaurant) restauració Obert 87 St Ambros Ristorante e Pizzeria restauració Obert 143  Primichi moda i accessorisObert
31  Raw&grill (restaurant) restauració Obert 88 Toast Time (bar) restauració Obert 144  Andarina (sabates) moda i accessorisObert

Carrer de Colom 89 Bazaar (restaurant) restauració Obert 145  Joyerías Siglo XXI  joieria Obert
32  We love Mallorca (souvenir) souvenir Obert 90 Rustic Café restauració Obert 146  Cachet boutique moda i accessorisObert
33 Farmàcia Moll farmàcia Obert 91 Cafè d’en Coll restauració Obert 147 Farmàcia Trian farmàcia Obert
34  Sa gelateria  gelateria Obert 92 La Andaluza (restaurant) restauració Obert 148  Éhen (roba) moda i accessorisObert
35  Caramelos de Piratas   restauració Obert Plaça del Marquès del Palmer 149  PG (sabates bolsos) moda i accessorisObert
36 Anita cakes restauració Obert 93 Mallorca Delicatessen restauració Obert Plaça la Porta Pintada
37  Estarellas (calçats) moda i accessoris Obert 94  L’Aguila (sabates complements) moda i accessorisObert 150 Son Vivot (gastronomía mallorquina) restauració Obert
38  Souvenir souvenir Obert 95 Cafè París restauració Obert 151  Calçats Melchor  moda i accessorisObert
39  Coolook (joies)  joieria Obert 96  Javier simorra (roba) moda i accessorisObert 152  Juana y Juan (tapas y copas) restauració Obert
40  Monge (sabates) moda i accessoris Obert 97  Devil (roba) moda i accessorisObert 153  Es Trasto (bar) restauració Obert
41  Diamotto (joies) joieria Obert Plaça Major 154  Gelateria Es Trasto gelateria Obert
42  Llull's jeans roba) moda i accessoris Obert 98 Vermuteria Daverios restauració Obert 155  Santa Gloria (coffe and bakery) restauració Obert
43  Cabezota (roba) moda i accessoris Obert 99 La ragazza bionda (cafetería) restauració Tancat 156  Iris pizza restauració Obert
44  Piña y Grau (joies) joieria Obert 100 Restaurante Brisas restauració Tancat 157 De China a Mallorca restauració Obert
45  Joyas forteza (joies) joieria Obert 101 Filato(bar) restauració Tancat 158  Tapas bar Plaza España restauració Obert
46  Relojeria alemana () joieria Obert 102 Cafeteria Paris restauració Obert 159  +Natural (restaurant) restauració Obert
47 Farinelli (roba) moda i accessoris Obert 103  Most & Most (roba)  moda i accessorisObert
48 Farmàcia Ramis farmàcia Obert 104 Los Arcos (cafetería) restauració Obert

Carrer de la Cadena 105 Fonda España (restaurant bar)  restauració Obert
49 Majorca pearls orquídea joieria Obert 106 Bodeguita (bar) restauració Tancat
50 Coses Bones (pastisseria) restauració Obert 107 Local  souvenir Tancat
51 Local tancat souvenir Tancat 108 Pokemania (bar-restaurante)  restauració Obert

Plaça de Santa Eulàlia 109  Wine & food  restauració Obert
52 Supermarket Santa Eulalia restauració Obert 110  Mise en Place (pasteleria, cafe, bistro) restauració Obert
53 Bar Tony restauració Obert 111  Es Racó cafeteria  restauració Obert
54 Mallorca Pearls shop joieria Obert 112  La Taberna (restaurant)  restauració Obert
55 Take away La bombonera restauració Obert
56 Café Moderno restauració Obert
57 Café La Plaça restauració Obert
58 Bar Santa Eulalia restauració Obert
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5.3.3. Resultats comparatius estiu 2021 respecte 2020 
Per tal de poder comparar els efectes la COVID sobre els comerços de l’eix La Seu-Plaça Espanya entre 
2020 i 2021 hem fet dues taules resum on, per a cada branca comercial, hem calculat el percentatge 
d’establiments oberts i tancats el 2020 i el 2021. A la Taula 5 els percentatges estan calculats sobre el 
nombre total d’establiments i a la Taula 6 sobre el total d’establiments de cada branca. 

Taula 5. Taula resum de les variacions relatives d’establiments oberts i tancats sobre el total dels establiments 
(n=159) 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració personal 

Les dades de la Taula 5 ens mostren que han estat els comerços dedicats a la «restauració» i els 
«souvenirs» perquè suposen el 35% dels comerços tancats l’estiu de 2020, encara que la restauració 
específica dels carrers estudiats, els de major afluència turística, s’han recuperat bastant bé el 2021. Les 
botigues de «moda i accessoris» que només tancaren temporalment l’any 2020 han aconseguit reobrir 
l’any 2021. Ha de dir-se que en aquesta branca, a més del comerç tradicional, es concentren moltes 
franquícies que s’han mantingut obertes perquè ocupen locals més grossos i tenen una capacitat 
d’aforament que els permet sobreviure encara que es redueixi. En segon lloc, podem veure també que 
un any després d’iniciar-se la pandèmia, els comerços que tenen un major percentatge d’establiments 
tancats són els que tenen com a clients principals els turistes (souvenirs, joieries i restauració). 
Taula 6. Taula resum de les variacions 2021-2020 relatives d’establiments oberts i tancats sobre el total 
d’establiments de cada branca  

 
Font: elaboració personal 

Per branca d’activitat, veiem que l’estiu de 2020 més de la meitat del establiments comercials de l’eix 
La Seu-Plaça Espanya estaven tancats i que un any després només un 13,8% continuen tancats, 
especialment botigues de souvenirs, restaurants i joieries. El canvi més dràstic l’han viscut les gelateries 
que han passat del 10% al 100% obertes.  

 

 

Oberts 
2020

Tancats 
2020

Oberts 
2021

Tancats 
2021

Gelateries 10,0 90,0 100,0 0,0
Souvenirs 35,7 64,3 60,7 39,3
Joieries-rellotgeries 42,9 57,1 76,2 23,8
Restauració 42,4 57,6 89,8 10,2
Moda i accessoris 74,3 25,7 100,0 0,0
Farmàcies 100,0 0,0 100,0 0,0
Total 48,4 51,6 86,2 13,8

Oberts 
2020

Tancats 
2020

Oberts 
2021

Tancats 
2021

Gelateries 0,6 5,7 6,3 0,0
Souvenirs 6,3 11,3 10,7 6,9
Joieries-rellotgeries 5,7 7,5 10,1 3,1
Restauració 15,7 21,4 33,3 3,8
Moda i accessoris 16,4 5,7 22,0 0,0
Farmàcies 3,8 0,0 3,8 0,0
Total 48,4 51,6 86,2 13,8
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Amb aquestes dades podem dir que, amb la eliminació per part d’alguns països de les restriccions per 
viatjar a Espanya, ha possibilitat que el nombre de turistes s’hagi incrementat durant els mesos d’estiu 
de 2021 i això ha afavorit que els comerços que encara no havien penjat el cartell de «tancat» o «es 
traspassa” hagin pogut obrir les seves portes. De totes formes, que hagin obert no vol dir que no tenguin 
problemes. Com veurem a 5.4., el fet que el comerç estigui obert no vol dir que hagi recuperat el seu 
nivell d’activitat previ a la crisi, sinó que de moment han pogut sobreviure encara que molts no hagin 
descartat el tancament definitiu fins conèixer com anirà la temporada 2021 i les mesures que la 
Administració ha promès.  

5.4. L’opinió del sector a través d’hemeroteca i entrevistes 
Quan vaig iniciar el treball vaig contactar amb PYMECO y AFEDECO per tal de demanar dades amb 
les quals poder quantificar millor l’impacte de la pandèmia sobre el sector comercial minorista, sobre 
tot, del petit comerç. No obstant, les associacions han confirmat que no disposen de personal per dur al 
dia una estadística, encara que van dir que seria de gran utilitat. A través dels pronunciaments que 
aquestes associacions empresarials han fet a través dels seus portals webs i als mitjans de comunicació 
en distints moments de la pandèmia hem pogut obtenir dades i inferir quina és la seva opinió respecte a 
les conseqüències de la pandèmia. Per altra banda, les entrevistes realitzades entre els propietaris o 
dependents dels comerços de la zona d’estudi, sense ser exhaustives, sí han proporcionat dades 
qualitatives interessants. 

Les associacions de petita i mitjana empresa i la federació patronal d’empresaris de comerç de Balears, 
que compte amb prop de 4.000 afiliats, s’han pronunciat especialment en defensa del sector de la 
restauració i també del grup de tèxtil i confecció. ACOTEX, a nivell estatal -amb la qual AFEDECO 
col·labora- ha reclamant mesures urgents per al sector que no consisteixin en moratòries de pagament 
dels impostos o taxes, sinó en la seva condonació. També han demandat exonerar els comerços del 
pagament de les quotes a la seguretat social com s’ha fet a altres sectors que estan en ERTE, la reducció 
de l'IVA per incentivar el consum, i una solució per fer front al pagament dels lloguer comercials. Sense 
aquestes mesures, el sector comercial afirma que no podrà mantenir les plantilles preCOVID perquè els 
nivells de venda no s’han recuperat. Un dels principals problemes del sector comercial és la manca de 
capital circulant, és a dir, els comerços no tenen liquiditat per mantenir el seu dia a dia. 

AFEDECO s’ha pronunciat també en contra de la forma que té l’INE de computar les vendes del sector 
minorista, perquè dins aquesta categoria l’INE no discrimina entre el petit i mitjà  comerç (menys de 
20 treballadors i menys d’un milió de facturació) de les grans superfícies comercials que també són 
minoristes perquè venen al detall. D’acord amb l’estadística de l’INE, les vendes del comerços 
minoristes a Balears del mes de juny de 2021 van pujar un 12,7% respecte el mes de juny de 2020. 
AFEDECO ha depurat aquestes dades i les redueix a només 5,9% d’increment, perquè ha descomptat 
les vendes online, les dedicades a carburants i tabacs i les de les grans superfícies. 

Pel que fa a les entrevistes realitzades directament als comerços, s’han dut a terme un total de set 
entrevistes als següents comerços: Vidreria Gordiola; Fet a Sóller; Souvenirs Gató, Souvenir Gelateria 
Iceberg, Pastisseria Ca Na Cati, Joyas Forteza, Farmàcia Moll. S’han mirat de triat petits comerços de 
cadascuna de les branques, inclòs algun dels comerços emblemàtics. Els resultats indiquen:  

 

1. Heu hagut de tancar el comerç? Quin període l’heu tingut tancat? 

La Farmàcia, per ser comerç prioritari ha estat sempre oberta. El establiments emblemàtics, com 
Vidreria Gordiola, i venda de queviures i productes d’alimentació, han tancat només el període 
obligatori (16 març a 25 de març), la resta de comerços no han obert durant l’any 2020 

2. Heu hagut de dur a terme un ERTE entre els empleats? 

Tots els comerços han fet servir els ERTE però quan han reobert no han tret de l’ERTE a tota la plantilla, 
sinó només una part perquè el volum de venda no ho permetia. 
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3. Heu rebut algun tipus d’ajut per part de l’ajuntament o el govern? 
En aquesta pregunta hi ha resposta unànime respecte de la manca d’ajudes de l’administració. Una 
queixa generalitzada és l’enorme complexitat que comporta qualsevol tràmit, la manca d’informació 
suficient i la dificultat perquè l’administració entengui com funcionen els negocis i quins tipus 
d’actuacions els hi serien veritablement útils (com reduir certs costos en comptes d’haver de fer papers 
per rebre ajudes). Els establiments emblemàtics manifesten que han rebut duran la campanya de Nadal 
un distintiu per ser comerç emblemàtic i 10 màscares de regal i també han rebut una ajuda econòmica 
de 90€ anual. 

4. Us han fet algun tipus de reducció del preu del lloguer del local? 
Cap dels comerços entrevistats té el local en propietat i tampoc cap ha tingut una reducció del preu de 
lloguer. Han hagut de seguir pagant el mateix que abans de la pandèmia. 
La percepció que tenen els comerciants dels petits comerços del centre històric és que l’Administració 
més propera no acaben d’entendre les dificultats per les que passen aquests tipus de negocis. S’han vist 
molt afectats per la desaparició del turistes i el 2021 quan s’han recuperat han notat un canvi en les 
visitants. S’ha reduït el turisme estranger i ha augmentat molt el nacional, que de mitjana gasta més. El 
preu del lloguer del local i els costos salarials són els més difícils de sostenir. 

5.5. Mesures econòmiques i socials  

Per la seva banda, l’administració surt al pas de les crítiques explicant el paquet de mesures 
econòmiques i socials que ha aprovat per ajudat a la reactivació econòmica del sector i vetllar per la 
salut i el benestar de les persones. Per pal·liar els efectes d’aquesta pandèmia,  l’Ajuntament va aprovar 
dos paquets de mesures. En el segon paquet es varen incloure de forma específica mesures socials i 
econòmiques destinades «a la reactivació del teixit econòmic i productiu de Palma». En  concret, s’han 
destinat els 3,7 milions d’euros del fons de contingència previstos al pressupost municipal per al 2020 
a les següents mesures: 

1. Comerç: un milió d’euros per al comerç mitjançant el diàleg amb el sector. 
2. Exempció de la taxa d’ocupació de la via pública (terrasses de bars, cafeteries, restaurants...) 

des que va començar l’estat d’alarma i fins a finals d’any. 
3. Exempció de la taxa de filmació i de la taxa dels quioscs. 
4. Es duplica el pressupost per a promocionar Palma i Platja de Palma com a destí turístic. 
5. S’accelera el pagament als proveïdors de l’Ajuntament, sobretot autònoms i petites i mitjanes 

empreses. 

L’Ajuntament afirma que també treballa per a simplificar els tràmits administratius. 

Tot i que des de l’Ajuntament publiquen aquestes mesures per ajudar al comerç, ja hem vist a la sèrie 
d’entrevistes realitzades a diferents comerços de l’àrea d’estudi que els comerciants afirmen no haver 
rebut cap ajuda des de que va començar la pandèmia el 2020. Probablement la manca d’especificitat en 
els ajuts, la percepció que no tenen interlocutors vàlids i les dificultats burocràtiques per accedir els 
ajuts fan que els petits i mitjans comerços tenguin una sensació d’abandó per part de les institucions.  

 

6. Conclusions 
La manca d’arribada de visitants a la nostra illa com a conseqüència de les restriccions imposades per 
pal·liar els efectes de la pandèmia mundial de la COVID-19 ha provocat que un gran número de petits 
comerços situats a la ciutat no hagin pogut fer front a les conseqüències econòmiques resultants 
d’aquesta situació i, per tant, segueixen sense poder obrir.  Al centre històric, l’efecte de la crisi sobre 
el petit comerç té un marcat caràcter geogràfic i territorial. Els comerços situat en els carrers que 
constitueixen els eixos amb major afluència de vianants turístics a més dels residents habituals han 
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experimentat grans alts i baixos en la seva evolució. La fluctuació en la demanda ha convertit en 
determinants altres factores que també caracteritzen el centre històric, com són els elevats preu dels 
lloguers i la impossibilitat de fer front als costos perquè la grandària mitjana dels locals comercials del 
centre històric és petita. Els locals de més 200m2 ja estan ocupats i habitualment per franquícies o 
multinacionals, sobre tot en el sector de «moda i accessoris». Això fa que els locals petits restin ocupats 
per petits comerços, amb pocs empleats i altament especialitzat. 

En les entrevistes realitzades els entrevistats coincideixen en què el petit comerciant s’enfronta a una 
situació molt difícil i se sent totalment desprotegit per part, en aquest cas, de l’Ajuntament i per aquest 
motiu molts de comerciants han de tancar aquells negocis que varen començar amb tanta il·lusió, però 
que a dia d’avui només troben dificultats i impediments per poder sortir cap endavant. 

Molts d’aquests comerços a l’eix central de Palma estan focalitzats a la venda de productes turístics i 
no tant a la venda de productes i/o serveis de necessitat bàsica. Aquest factor dificulta que el comerços 
puguin sortir endavant sense la presència dels clients forans que vulguin adquirir els productes.  

Després d’analitzar la situació i el teixit comercial d’aquesta zona, podem dir que el model econòmic 
del centre històric (a diferència d’altres barriades) està molt condicionat per l’evolució de l’afluència 
turística. Tot i que aparentment s’ha recuperat el 2021 respecte a la situació del 2020, els efectes 
econòmics sobre les empreses es veuran a mitjà i llarg termini. Si s’encadellen temporades o períodes 
dolentes, molts dels petits comerços que s’han reobert el 2021, per ventura hauran de tancar 
definitivament més endavant. 

Els comerços que depenen més de l’afluència turística són els que han tingut més dificultats per 
sobreviure en aquest període. Els comerços globalitzats, especialment en el sector de roba i tèxtil, tot i 
que alguns individualment poden haver donat pèrdues, com a grups empresarials han tingut més marge 
per superar la crisi. L’efecte de la pandèmia sobre els petits comerços s’ha dut millor quan els comerços 
disposaven d’una clientela resident fidelitzada. 

Encara és prest per veure quin efecte tindrà el canvi en el sistema de venda. La venda online, que s’ha 
incrementat molt, facilitarà en alguns casos el tancament de la botiga física. Tenim l’exemple de la 
botiga Disney (C/Sant Miquel), que el passat 26 d’agost va anunciar que tanquen les seves portes 
després de 20 anys. Això significa que la crisi afecta també a les franquícies i no només al petit comerç. 

Els canvis en el model de consum de la societat com és la comoditat de comprar sense haver de sortir 
de casa s’ha convertir en una hàbit per a molts ciutadans. Aquest canvi s’ha incrementat 
considerablement amb l’arribada de la pandèmia, les seves restriccions i la “por” que hem patit pel 
contagi del virus. Existeix un canvi de tendència en el consum dels productes que tenen més sortida a 
internet com són l’alimentació, la tecnologia o la roba. Davant aquesta situació, les grans empreses  
tenen més possibilitats d’adaptar-se a les noves formes de consum que les petites, que han hagut 
d’informatitzar-se de forma accelerada i que tenen més dificultats per arribar al seus clients. 

Progressivament, les pautes de consum, especialment al centre històric on cada vegada hi ha menys 
població resident, van desvinculant el petit comerç de la proximitat dels residents. Només els petits 
comerços que són capaços de generar una nova proximitat virtual, a través de fidelització i màrqueting 
per xarxes socials (facebook, instagram...) sembla que estaran ben posicionats per subsistir al centre 
històric de Palma. 

De les enquestes realitzades, es conclou que la capacitat que tenen els comerços de fer front a les crisis 
i de superar-les canvia segons quina sigui la seva situació financera. Si els comerços donen pèrdues i 
no poden recuperar-se, tard o d’hora tanquen. Un dels principals factors que ha influït en la 
supervivència dels comerços és que el local sigui seu, perquè el preu del lloguer -com hem vist- és molt 
elevat al centre històric i són pocs els arrendadors que han fet rebaixes de lloguer durant la pandèmia. 
També que el negoci sigui familiar ajuda a superar la crisi perquè és més fàcil reduir el personal o 
reajustar el salari. Finalment, un element que s’ha manifestat decisiu és la localització geogràfica. 
Aquells locals ubicats a zones amb una major afluència de vianants han tingut més oportunitats de 
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sobreviure a la crisi. La crisi provocada per la pandèmia ha afectat greument l’afluència de públic perquè 
durant diversos períodes la major part dels locals han hagut de tancar. Però quan s’ha reiniciat l’apertura, 
aquells que estaven ubicats als carrers més turístics no han recuperat la seva clientela habitual fins que 
el flux turístic no s’ha restaurat. En canvi, els comerços localitzats als carrers amb una major circulació 
de vianants residents s’han recuperat amb més facilitat. Això ha marcat una diferència entre els 
comerços del centre històric segons es localitzessin o no prop dels eixos més turístics. 

Dins el centre històric, s’observa una diferència d’afluència de vianants entre els eixos comercials 
situats a la part baixa del centre històric i la part alta de la ciutat. A la part baixa: Born-Jaume III-Plaça 
Weyler-Rambles, l’afluència de vianants el 2021 ha estat molt menor perquè la pandèmia ha suprimit 
els turistes i creuristes. En canvi, a la part alta: Seu-Palau Reial-Cort-Carrer Colom/Santa Eulàlia-Plaça 
Major/Sant Miquel-Plaça Espanya, l’afluència de vianants s’ha recuperat de forma més ràpida, perquè 
aquest és l’eix comercial principal que més fan servir els residents. Els comerços del centre històric que 
depenen del mercat turístic sofreixen més alts i baixos depenent de com varien els fluxos de turistes. En 
canvi, els comerços que depenen de clients residents al propi barri, com ara els comerços de l’eixample, 
per exemple, tenen una fluctuació de negoci menor que mantenen gràcies a una clientela més fidelitzada. 

Altres factors que la pandèmia ha mostrat que són molt importants, i que probablement cada cop ho 
seran més, són els de tipus logístic: servei de compres a domicili, botiga virtual, venda online. Que les 
botigues físiques tenguin un espai de venda virtual ha afavorit les compres online, perquè ja hem vist 
que la pandèmia ha eliminat per complet aquelles compres casuals, fruit de visites no planificades i no 
s’han produït desplaçament als comerços sense saber què es necessitava o què es volia comprar. La 
pandèmia ha canviat la forma de comprar i, per tant, també la forma de vendre i els comerços que no 
s’adaptin a aquest nou format tindran majors dificultats per sobreviure a les fluctuacions del mercat. 
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