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PIMEC Tarragona demana que es garanteixi el 
desenvolupament del projecte Hard Rock 

Entertainment World    

 

Després de l’aprovació inicial de la modificació del Pla Director Urbanístic (PDU) del 
Consorci Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou el passat mes de febrer, el projecte de 
Hard Rock ha topat amb diversos obstacles que estan dificultant la seva implantació, 
com ja havia alertat la patronal 

La Patronal demana que s’obrin els espais de diàleg entre administracions per accelerar 
el seu desplegament 

 

Tarragona, 2 de desembre de 2022. Davant les demores que per diferents raons està 
patint el desenvolupament del projecte de l’empresa Hard Rock del macrocomplex 
turístic i d’oci de Vila-Seca i Salou, conegut com a Hard Rock Entretainment World, la 
patronal demana que es garanteixi el seu desenvolupament del projecte amb celeritat, 
per evitar els riscos que pot comportar aquesta situació. Des de la patronal es demana 
evitar posar en risc aquesta gran oportunitat per dinamitzar econòmicament i socialment 
i de forma sostenible i multisectorial la província de Tarragona.  

Per altra banda, i atesa la complexitat, la patronal també demana que s’obrin els 
espais d’interlocució i coordinació necessaris entre les administracions 
implicades, atès que són imprescindibles per poder garantir i accelerar un projecte 
d’aquestes dimensions. També demana la coordinació amb el món empresarial per 
una millor solidesa del projecte i de tota la cadena de valor que comportarà. 

Després de l’aprovació inicial de la modificació del Pla Director Urbanístic (PDU) del 
Consorci Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou el passat mes de febrer, el projecte ha 
patit diversos obstacles que estan dificultant la implantació del projecte. Des de la 
patronal es destaca que aquesta important inversió ha de permetre articular una 
nova estratègia turística al territori, en un context de competència internacional i de 
constant reformulació del model turístic i la seva sostenibilitat.  

PIMEC Tarragona ha defensat en tot moment la implantació del projecte Hard Rock 
Entretainment World, no només perquè suposaria una important inversió en termes 
econòmics per al territori, sinó també perquè comportaria la creació d’un gran nombre 
de llocs de treball. D’altra banda, la patronal recorda que el projecte compta amb un 
ampli suport i consens social, empresarial i polític a Tarragona.  


