
    

Nota de Premsa
Construcció del primer complex comercial a la ciutat de Lleida 

EY ha analizat per a Eurofund Group i Frey la viabilitat del complex 
comercial Promenade Lleida 

• El projecte suposaria la creació de més de mil cinc-cents llocs de treball durant la 
seva construcció. 

• Promenade Lleida compta amb un disseny sostenible, assolint una pre-evaluació 
BREEAM “Molt Bo” i comptarà amb prop de 20.000 metres quadrats de zones verdes. 

• La inversió per a la seva construcció superarà els 100 milions d’euros. 

MADRID, 18 DE JULIOL DE 2022 - El promotor del projecte ha contractat EY per a l'estudi de 
viabilitat multidisciplinar del futur complex comercial de Promenade Lleida. 

L'equip de Real Estate de Strategy and Transactions d'EY ha estat seleccionat entre un nombre 
rellevant d'assessors immobiliaris per determinar la viabilitat del projecte, així com una estimació de 
la creació de riquesa i la generació d'ocupació que suposaria un desenvolupament de 57.000 
metres quadrats de superfície bruta llogable a la ciutat de Lleida. 

Promenade Lleida es transformaria així en el primer complex comercial i d'oci a Lleida, única 
província espanyola al costat de Terol que, avui dia, no disposa d'una infraestructura d'aquest tipus. 
La inversió superaria els cent milions d'euros i generaria més de mil cinc-cents llocs de treball al 
llarg del procés de construcció. 

El nou complex, ubicat a la trama urbana de Lleida, es caracteritza per la seva planificació i disseny 
sostenible. Comptarà amb panells solars, punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i zones 
verdes, que superaran els 20.000 metres quadrats. Un espai on, a més, es preveuen plantar més 
de mil arbres i que ha obtingut una preavaluació de “Molt Bo” amb el segell sostenible BREEAM. 

En aquest sentit, des del departament de Real Estate a l'àrea de Strategy and Transactions d'EY, 
destaquen la rellevància del projecte per a la ciutat de Lleida, l'obertura del qual està prevista 24 
mesos després de l’inici de les obres: “Promenade Lleida suposarà sens dubte un fort impuls 
econòmic per a la ciutat. Més enllà de dotar-la d'una important infraestructura comercial i de lleure, 
el seu impacte al mercat laboral lleidatà serà molt rellevant i perdurable en el temps”. I afegeixen 
que la província de Lleida podrà finalment captar una despesa en comerç de la qual actualment es 
beneficien ciutats properes a Lleida com Saragossa, Reus i Tarragona i fins i tot Barcelona, a causa 
de la manca d'un complex d'aquestes característiques i la demanda insatisfeta que existeix 
actualment ”. 

L'equip immobiliari d'EY s'ha consolidat com a líder en operacions d'estructuració de capital i 
finançament de centres comercials a Espanya des de la irrupció de la COVID-19, amb més de 340 
milions refinançats els darrers 12 mesos. 
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Sobre EY  

EY és líder mundial en serveis d’auditoria, fiscalitat, assessorament en transaccions i consultoria. Les anàlisi i els serveis 
de qualitat que oferim ajuden a crear confiança en els mercats de capitals i les economies de tot el món. Desenvolupem 
líders destacats que treballen en equip per complir els compromisos adquirits amb els nostres grups d’interès. Amb això, 
exercim un paper essencial en la creació d’un món laboral millor per als nostres empleats, els nostres clients i la societat.  

EY fa referència a l’organització internacional i podria referir-se a una o diverses de les empreses d’Ernst & Young Global 
Limited i cada una d’elles és una persona jurídica independent. Ernst & Young Global Limited és una societat britànica de 
responsabilitat limitada per garantia (company limited by guarantee) i no presta serveis a clients. Per ampliar la informació 
sobre la nostra organització, entri a ey.com. 

Per a més informació:  
   
Carlos Romero 
Móvil: +34 669890668 
carlos.romero.rodriguez.de.mondelo@es.ey.com 
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