
 

Promenade Lleida porta als tribunals el bloqueig 
de la llicència comercial 

• La Generalitat ratifica l’arxiu de l’autorització per al parc 
comercial i d’oci, que els promotors veuen il·legal 

Lleida, 20 de juny de 2022.- PROMENADE LLEIDA, empresa promotora del 
parc comercial i d'oci que es construirà a la zona de Torre Salses de Lleida, 
recorrerà als tribunals la decisió de la Generalitat d'arxivar la llicència comercial 
per a aquest projecte. Així mateix, es reserva el dret d'exercitar les accions 
legals necessàries per depurar les responsabilitats derivades de les 
irregularitats produïdes en tot el procediment de tramitació del parc comercial i 
de lleure. 

La secretaria d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya ha 
notificat als promotors la seva decisió d'arxivar (momentàniament) la llicència 
comercial del projecte PROMENADE LLEIDA, sota l'argument que, sobre una de 
les dues parcel·les en què es desenvoluparà el parc comercial i d'oci no en té 
actualment la propietat total, sinó “només” el 86,23% de la mateixa. 
Desestima, així, el recurs d’alçada presentat per l’empresa contra decisió de la 
Direcció General de Comerç. 

PROMENADE LLEIDA entén que la decisió de la Generalitat és il·legal, atès que 
ignora els fundats raonaments de fins a dos catedràtics, contradiu el que s'ha 
decidit anteriorment en casos equivalents i la decisió es produeix després de la 
irregular intervenció a l'expedient de l'Ajuntament de Lleida, el posicionament 
polític del qual contra el projecte és sobradament conegut. Per això, 
PROMENADE LLEIDA recorrerà immediatament davant dels tribunals aquest 
arxivament. 

I en tot cas, el que és realment rellevant és que la decisió de Comerç suposa 
tan sols un retard momentani perquè PROMENADE LLEIDA va exercir el passat 
mes de febrer el seu dret legal a adquirir el 100% de la parcel·la abans 



referida, i l'Ajuntament de Lleida no va tenir més remei que acceptar-ho 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 27 d'abril, rectificant així les 
declaracions públiques de l'alcalde. Per tant, és només qüestió de temps que 
PROMENADE LLEIDA ostenti el 100% de la parcel·la i la llicència comercial 
reprengui la seva tramitació. 

Certament, això provocarà un cert retard al calendari d'execució previst. Ara 
bé, de cap manera afectarà la determinació i compromís de PROMENADE 
LLEIDA amb els ciutadans i ciutadanes de Lleida i amb els operadors interessats 
a tirar-ho endavant. 

Els veïns i les veïnes de Lleida poden estar absolutament segurs que 
PROMENADE LLEIDA manté intacte el seu compromís amb el projecte i amb la 
ciutat. Seguirà treballant amb el mateix afany, o fins i tot més, per fer-ho 
realitat i amb generar activitat, ocupació i progrés en benefici de Lleida. 

Sobre Eurofund Group 
Eurofund Group és una empresa d'inversió de propietat privada, fundada el 1994. Amb seu a 
Madrid, opera a Espanya, Portugal, Regne Unit i Itàlia. El grup està format per Eurofund 
Retail, Eurofund Logistics (ELCP) i una divisió de Living que ja opera a Londres amb la 
denominació Tribu, i en breu començarà a desenvolupar projectes de Senior Living. 
Finalment, també impulsa The Hood, un innovador concepte anti-mall amb el seu primer 
projecte ja operant a Lisboa on es reuneix comerç, restauració, lleure, cultura i art. 

En la seva sòlida trajectòria destaquen la finalització de projectes com Puerto Venecia 
Zaragoza, guardonat com a millor centre comercial del món el 2013; l'adquisició d’UBBO (ex 
Dolce Vita Tejo) a Lisboa, on Eurofund Group ha dut a terme una transformació completa fins 
a convertir-lo en el primer shopping resort de Portugal; o la recent adquisició de Silverburn, 
el centre comercial de referència a Glasgow, Regne Unit. 

El Grup és avui un soci operatiu de referència per a inversors interessats en retail, actius 
residencials (co-living i BTR) i logístics a tot Europa, fet que li atorga una posició única per 
integrar la logística als centres comercials i els actius residencials al retail. 

Sobre Frey 
FREY és un fons immobiliari francès dedicat al desenvolupament, la inversió i la gestió de 
centres comercials a l'aire lliure a França, Espanya i Portugal. Actualment la societat opera i 
gestiona una cartera de 75 Mn€ anuals en concepte de lloguer amb una cartera de projectes 
en curs de 400.000 m2. 

En 35 anys d'història, FREY s'ha consolidat com a empresa més innovadora del seu sector. 
FREY, pionera dels parcs comercials sostenibles i inventora d'una nova generació de centres 
comercials a l'aire lliure, ara s'està implantant als centres de les ciutats, creant nous barris 
d'ús mixt Feel Good. 

CONTACTES AMB ELS MITJANS 

Comunicació Promenade Lleida 
Joan Tort 
E-mail: info@promenadelleida.com /torresalses@gmail.com   
Mòbil: (34) 629 794 326 
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Sara Pradas - Directora de Màrketing d’Eurofund Group 
E-mail: spradas@eurofundgroup.com 
Mòbil: (34) 648 179 967 
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