
                         

  

Satisfacció d’Eurofund per assolir un pas                  

més en el projecte de Torre Salses i reitera                 

l’oferta de diàleg a la Paeria  

Lleida, a 14 de juliol de 2021.- Eurofund Parc Lleida, l’empresa promotora del 

parc comercial i d’oci de Torre Salses, fa pública la seva satisfacció per l’apro-

vació definitiva per part de l’Ajuntament de Lleida de la Modificació del Projecte 

de Reparcel·lacio (MPR) del SUR-42, un tràmit que s’esperava des que va pre-

sentar l’expedient ara fa dos anys, i que suposa un pas més per asssolir la re-

activació d’aquest sector de la marge esquerre de la trama urbana de Lleida 

que porta anys aturat. Hi ha altres propietaris del SUR-42, a més d’Eurofund, 

que estaven esperant aquesta aprovació per poder planificar el desenvolupa-

ment residencial de la zona, amb 1.435 habitatges, dels que el 35% seran de 

protecció oficial. 

Aquest nou pas arriba després de constatar per part de funcionaris, tècnics i 

experts que tota la tramitació i el pla parcial que sustenta el SUR-42 compta 

amb els informes favorables i compleix amb lleis i normatives vigents. 

L’aprovació definitiva del MPR permetrà iniciar els següents tràmits, com són la 

sol·licitud de llicència comercial a Generalitat i la petició de permisos d’obres 

d’edificació a l’Ajuntament de Lleida. 

Igualment, des d’Eurofund Parc Lleida es manté intacte l’oferta de diàleg amb 

la Paeria per avançar en la construcció del desdoblament i prolongació del vial 

Víctor Torres, complint amb el conveni de gestió urbanística signat i vigent o bé 

per modificar-lo i millorar-ne les condicions per a la ciutat. Com ja es va anun-



ciar, aquesta proposta passaria per reduir la despesa a la Paeria i Eurofund as-

sumiria el finançament de tot el vial, de refer la urbanització del SUR-42 i 

d’obrir el nou carrer Francesc Bordalba Montardit, entre altres millores.


