
                         

 

  

Eurofund sol·licita la llicència comercial per             

obrir el complex de Torre Salses 

 

Després de l’aprovació definitiva de la reparcel·lació del sector i de 

la desestimació dels recursos per part de la Paeria 

 

Lleida, a 4 de gener de 2022.- El projecte de parc comercial i d’oci que pro-

mouen les societats Eurofund Group i Frey no s’atura i els seus impulsors se-

gueixen fent les passes necessàries i ajustades al marc legal per obrir el més 

aviat possible el complex previst al SUR-42 de Torre Salses. 

Els promotors, units mitjançant l’empresa Eurofund Parc Lleida SL, van formali-

tzar el passat 31 de desembre de 2021 la sol·licitut de llicència comercial per 

aquest projecte davant la Generalitat de Catalunya. Aquest nou i important pas 

es va poder dur a terme després que la Junta de Govern Local (JGL) de l’ajun-

tament de Lleida aprovés en la seva darrera reunió del 2021, celebrada el pas-

sat dia 29 de desembre, la inadmissió i, per tant, la desestimació del recurs de 

reposició presentat contra la aprovació definitiva de la Modificació del Projecte 

de Reparcel·lació del SUR-42.  

Concretament, la Paeria en la seva comunicació pública va afirmar que la JGL 

va rebutjar el recurs “d’acord amb els informes emesos per l’Oficina Territorial 

d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) y la Comissió Territorial d’Urbanisme 

(CTU) de la Generalitat, entre altres recomanacions jurídiques que consten en 



la proposta i en l’informe”. L’esmentat recurs ja havía estat desestimat auto-

màticament per silenci administratiu. No obstant, per seguretat jurídica es va 

ratificar la inadmissión i la desestimación per part de la JGL, presidida per l’al-

calde Miquel Pueyo. 

L’aprovació definitiva de la Modificació del Projecte de Reparcel·lació es va 

acordar el passat mes de juliol i era el darrer instrument de la tramitació urba-

nística que quedava pendent sobre el SUR-42. Malgrat l’excessiva demora de 

l’ayuntamiento en donar-li llum verd, ara ja té validesa total. 

Per aquest motiu, Eurofund Parc Lleida dona un altre pas i manté totes les vies 

obertes per completar la resta de processos del parc comercial i d’oci de Torre 

Salses, inclosa la construcció dels accessos previstos, pactats i signats amb la 

Paeria. 


