
 
 

Els sectors econòmics, polítics i socials del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre 
demanem l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla Director Urbanístic de 
reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (CRT), que ha 
de permetre el desenvolupament dels Centres Turístics Integrats i la implantació del 
projecte de Hard Rock Entertaintment World 
 
MANIFEST 
 
El sector serveis del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre té un pes del 58% en el 
Valor Afegit Brut (VAB) i representa una ocupació mitjana del 73% de la població activa. 
És per aquest motiu que el projecte d’implantació de Hard Rock Entertaintment World 
en l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, planteja una resposta clara 
al repte global i compartit per tothom que cal dinamitzar social i econòmicament, d’una 
forma sostenible i multisectorial del nostre territori. 
  
Aquesta important inversió ha de permetre articular una nova estratègia turística del 
nostre territori en un context de competència internacional i de reformulació constant 
del model turístic. El sector turístic i de serveis a casa nostra manté una trajectòria de 
creixement i qualificació de l’ocupació, a més de la renovació constant i continuada a 
partir de la implantació del parc temàtic PortAventura, l’any 1995, al CRT de Vila-seca i 
Salou. 
 
Els nous Centres Turístics Integrats projectats en l’àmbit del CRT, han d’incrementar la 
nostra capacitat per a fer front als reptes socials, econòmics i ambientals que afecten el 
nostre futur immediat, fent possible alhora la continuïtat d’un model econòmic d’èxit 
basat en la modernització constant del sector turístic, la diversificació, la convivència, la 
sostenibilitat i el respecte mutu amb els sectors industrial, químic-petroleoquímic, 
logístic i les activitats del sector primari en el conjunt de la Costa Daurada i del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre. Per tant, els sotasignants d’aquest Manifest: 
 
Ratifiquem que la implantació de Hard Rock Entertaintment World, al CRT de Vila-seca 
i Salou, és un projecte estratègic pel Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre que 
comportarà una important inversió i la generació de molts llocs de treball i que, a més a 
més, ja compta des de fa molts anys amb un ampli suport i consens social, empresarial, 
sindical, polític i institucional del nostre territori. 
 
Respectem escrupolosament, com no pot ser d’altra manera, totes aquelles propostes 
i aportacions de millora per a la integració ambiental, econòmica i social del projecte 
del Centres Turístics Integrats plantejades amb el màxim rigor en el tràmit d’informació 
pública de la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del CRT de 
Vila-seca i Salou. 
 
Demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya que acceleri els tràmits 
administratius per a l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla Director Urbanístic 
de reordenació de l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou, que ha de permetre el 
desenvolupament dels Centres Turístics Integrats i la implantació del projecte de Hard 
Rock Entertaintment World. 



 
 

 
 
 

ANNEX. Antecedents del projecte de Hard Rock Entertaintment World 
 
- En data 11 de juny de 2014, es va publicar al DOGC la Llei 6/2014, del 10 de juny, de 

modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre Centres Recreatius i Turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc, a l’efecte d’impulsar 
l’oferta turística a Catalunya i afavorir, en l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou, nous 
projectes d’inversió que s’adaptin a les noves demandes del mercat turístic. 

 
- En data 31 de juliol de 2015, la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona va 

aprovar inicialment el Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del CRT de Vila-
seca i Salou. 

 
- En data 30 de juny de 2016, la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona va 

aprovar inicialment, per segona vegada amb 26 vots a favor i dues abstencions, el Pla 
Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou. 

 
- En data 27 de juliol de 2016 a la Diputació de Tarragona, 25 alcaldes i 10 presidents 

dels Consells Comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre signaven un 
Manifest de suport a l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic de reordenació de 
l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou i es comprometien a exercir totes les seves 
possibilitats pel desenvolupament sostenible de les nostres comarques per assolir 
una vida més digna per a tothom. 

 
- En data 29 de desembre de 2016, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va aprovar 

definitivament el Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del CRT de Vila-
seca i Salou, DOGC núm. 7277, de 30 de desembre de 2016. 

 
- En data 29 de setembre de 2020, la Secció 3a. de la Sala del Contenciós Administratiu 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar la nul·litat de ple dret de 
l’ordenació del sector 1-CTI continguda en el Pla Director Urbanístic de reordenació 
de l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou. 

 
- En data 22 de febrer de 2022, la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona va 

aprovar inicialment la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit 
del CRT de Vila-seca i Salou que inclou l’adaptació del Pla a la Sentència del 29 de 
setembre de 2020 de la Secció 3a de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, pel que fa a la ubicació de determinats espais lliures 
i equipaments del sector 1-CTI d’aquest Pla director. 

 
 
 
 


