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Tot són avantatges

ADHEREIX-T’HI



Què és l’Eix? 
La Federació d’Associacions de Comerciants de 
l’Eix Comercial de Lleida (FACEC) es va consti-
tuir el gener de l’any 1999 com una agrupació 
zonal de comerciants sense ànim de lucre.

Aquesta agrupació reuneix les associacions de 
comerciants de 6 zones del centre comercial de 
la ciutat de Lleida: carrer Alcalde Costa, avin-
guda Blondel, carrer Major, plaça Sant Joan, 
Portaferrissa i carrer Magdalena.

L’agrupació de les associacions neix amb els ob-
jectius de representar, gestionar i fomentar els 
interessos comuns per estimular així els esforços 
conjunts i dur a terme accions de dinamització 
i promoció de l’activitat comercial d’aquesta 
zona.

Què pot fer l’Eix  
Comercial per mi?

Donar-te visibilitat a Internet

Actualment, som presents a les xarxes següents

I la nostra pàgina web també compta amb més 
de 4.000 visites mensuals.
Tots aquests canals són el nostre contacte di-
recte amb el client, el teu client, que cada dia 
es posa en contacte amb nosaltres per tenir de 
primera mà informació sobre els establiments de 
la nostra zona comercial: horaris, promocions...

No creus que pot ser interessant tenir tots aquests 
canals oberts al teu establiment?
Més canals són més opcions d’arribar a més 
clients, i això es transforma en més opcions de 
venda.

Informació de tot tipus del teu establiment i 
la zona comercial

Necessites demanar una subvenció?
Necessites saber quins són els festius d’obertura 
en què pots obrir el teu establiment?
Vols tenir informació actualitzada sobre les res-
triccions que poden afectar el teu negoci?

Covid-19 
Vols fer una acció al carrer i no saps quins pas-
sos has de seguir per demanar permís?
Vols fer una promoció en xarxes i necessites as-
sessorament?
Tens problemes al teu espai de carrer d’enllu-
menat, rajoles trencades, brossa, clavegueram, 
mobiliari urbà, indigents, furts, robatoris...?
Formar part del nostre equip és gaudir d’asses-
sorament i resolució de les incidències que po-
den sorgir en el teu dia a dia.

Això ho aconseguim gràcies al contacte direc-
te amb Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana 
i Regidoria d’Urbanisme i Regidoria de Co-
merç i Consum, com a regidories principals, 
i també amb la resta de regidories de l’Ajun-
tament de Lleida, Generalitat de Catalunya,  
Fecom, Pimec...

Accions de dinamització comercial

Campanyes de temporada, de rebaixes, dies 
assenyalats, Nadal... Utilitzem la nostra mar-
ca comercial, que engloba tots els establiments 
socis, per publicitar totes aquestes campanyes 
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importants per al sector del comerç, hostaleria i 
restauració i de serveis, perquè tothom té cabu-
da al nostre equip!!
Concursos a través de xarxes socials per premi-
ar els clients que compren en establiments socis 
amb premis en vals de compra per gastar en es-
tabliments associats a l’Eix!

Embelliment del centre comercial 
Iniciem una nova campanya per embellir totes 
aquelles parets i espais buits per donar-los un 
nou aire i crear espais singulars al nostre centre 
comercial. 

Busquem diferenciar-nos de la resta d’espais co-
mercials de la ciutat per ser el centre comercial 
a cel obert de referència de la nostra ciutat i 
rodalies.

Quin cost he d’assumir  
per gaudir de tot això?
Si el teu establiment no arriba als 25 m2, la quo-
ta que pagaràs serà de 22,71 € mensuals.
Si el teu establiment té entre 26 m2 i 200 m2, la 
quota que pagaràs serà de 35,70 € mensuals.
Si el teu establiment té més de 200 m2, la quota 
que pagaràs serà de 48,68 € mensuals.

I si el teu establiment no està situat dins del nos-
tre centre però igualment vols formar part del 
nostre equip, la quota que pagaràs, indepen-
dentment dels metres quadrats que tinguis, serà 
de 15,67 € mensuals.

Què pot oferir  
el meu establiment  
a l’Eix Comercial?  
Força i unió. Cada establiment que entra a for-
ma part del nostre equip suma i ens fa tenir més 
pes a l’hora de lluitar pels interessos conjunts de 
tots els que som i convivim dins de l’Eix Comer-
cial de Lleida.

Ara, només tu tens l’última paraula... 
Vols jugar sol o ho fem plegats?

Sigui quina sigui la teva decisió, moltes gràcies 
per dedicar-me uns minuts del teu temps.

Judith González Molina
Gerent de l’Eix Comercial de Lleida
eix@eixcomerciallleida.com
699 185 901



Per tot això i més, a l’Eix volem estar units!  
T’hi apuntes?

*L’informem que les dades personals que vostè ens proporciona són incorporades a un tractament de dades personals 
anomenat CLIENTS I/O PROVEÏDORS, el responsable del qual és FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DE 
L’EIX COMERCIAL DE LLEIDA. Les dades que ens facilita seran tractades amb la finalitat de fer-li arribar informació de les 
activitats organitzades per l’entitat, així com per gestionar els serveis que contracti com a client i dur a terme gestions admi-
nistratives, comptables, fiscals i legals. Consulti la nostra política de protecció de dades a l’enllaç  
www.eixcomerciallleida.com/ca/welcome/avis

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS  
DE L’EIX COMERCIAL DE LLEIDA

DADES DE L’ESTABLIMENT 

Nom comercial de l’establiment .......................................................................

Nom del titular de l’establiment .......................................................................

2a persona de contacte .....................................................................................

Activitat ................................................................................................................

Adreça ..................................................................................................................

NIF/CIF .................................................................................................................

Adreça electrònica ..............................................................................................
Telèfon ......................................................... Mòbil ..............................................
M2 botiga .......................................................

DADES DE FACTURACIÓ
Codi IBAN .................. Núm. de compte .................. / ........ / .........................

Signatura del titular de l’establiment


