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Lluís Salvadó: “Hard Rock Entertainment World és un a gran oportunitat pel país i està 
alineat amb el projecte que volia impulsar el Gover n” 
 

• El grup nord-americà farà una inversió inicial de 6 65 milions d’euros, d’acord 
amb la informació continguda al sobre B 
 

• El nom del projecte, anunciat per l’empresa, inclou  un casino que es dirà Hard 
Rock Hotel & Casino Tarragona 
 

• El 28 de juliol la Mesa emetrà l’informe preliminar  d’adjudicació 
 

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat ha admès la 
sol·licitud de Hard Rock per participar en el concurs per disposar d’una autorització de 
casino per al Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou. Així ho ha donat a conèixer la 
Mesa de valoració en un acte públic que ha tingut lloc aquest dilluns al matí a la seu del 
Departament a Barcelona. Aquest grup empresarial nord-americà va presentar formalment la 
seva sol·licitud el passat divendres 30 de juny. 
 
Durant l’acte també ha tingut lloc l’obertura del sobre B, en què s’han donat a conèixer 
algunes de les característiques del projecte que Hard Rock ha presentat per construir el futur 
CRT. En aquest sentit, i d’acord amb la informació que ha llegit el secretari d’Hisenda de la 
Generalitat com a president de la Mesa de valoració, Lluís Salvadó, davant dels 
representants de la Mesa, el grup nordamericà té previst realitzar una inversió inicial de 665 
milions d’euros, contractar 2.176 treballadors a temps complert, des de l’obertura del casino i 
en els primers cinc anys d’operacions.   
 
D’acord amb les dades que s’han conegut aquest dilluns, els 665 milions d’euros inclouen 
els costos de construcció; l’adquisició dels terrenys on s’ubicarà el futur Complex Turístic 
Integrat (CTI); les despeses financeres; la compra de mobiliari i altres infraestructures.  
 
L’àrea destinada al joc ocuparà un màxim de 9.785 m2 , dels quals 5.737 m2  es destinaran a 
l’activitat de joc i la resta a zones de serveis i d’oci obertes al públic. El futur projecte també 
inclou dos grans hotels amb una superfície de 64.000 m2, aproximadament; un espai 
comercial exterior d’uns 15.000m2; així com un espai destinat a la restauració de gairebé uns 
5.000 m2 i  prop de 6.000 m2 dedicats a l’oci i l’entreteniment en directe.  
 
 
Un projecte global de fins a 2.000 milions d’euros 
 
Segons ha informat l’operador en un comunicat fet públic aquest matí, l’empresa preveu 
invertir un volum global de fins a 2.000 milions. En la primera fase, generarà 11.500 llocs de 
treball directes i indirectes i suposarà un impacte econòmic per a la demarcació de 1.300 
milions d’euros.   
 
En aquest sentit, el secretari d’Hisenda ha assegurat davant els mitjans de comunicació que 
“Hard Rock Entertainment World és una gran oportunitat pel país i està alineat amb el 
projecte que volia impulsar el Govern”. Salvadó ha mostrat la seva satisfacció pel contingut 
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de l’oferta, que ha qualificat “d’absolutament solvent, detallada i calendaritzada”, ja que 
inclou el detall d’on va destinada cadascuna de les partides econòmiques i inversions 
concretes en uns espais temporals precisos, tal com exigien les bases del concurs.  
 
“Avui ja no estem parlant de bones intencions ni de dibuixos de paper, sinó d’una empresa 
determinada que té la capacitat econòmica suficient per poder abordar el projecte”, ha dit. 
També ha valorat molt positivament que dues empreses de gran prestigi i trajectòria a 
Catalunya, com són Port Aventura i Value Retail, acompanyaran el grup nord-americà en la 
construcció del complex.  
 
Un dels aspectes diferencials de l’oferta de Hard Rock és l’espai reservat per a grans 
esdeveniments i espectacles amb capacitat per a 15.000 espectadors. “Això contribuirà a 
transformar el projecte en un espai de referència internacional”, ha assegurat Salvadó. 
 
Hard Rock Entertaintment World és el nom que el grup americà ha triat pel complex en la 
seva globalitat i Hard Rock Hotel & Casino Tarragona és la referència escollida per a l’espai 
destinat al joc. Segons el secretari d’Hisenda, aquestes dues nomenclatures són un equilibri 
força ben trobat i que respon a les necessitats d’un projecte d’aquestes característiques. 
“Una orientació molt internacional amb anclatge a la toponímia del territori”. 
 
L’informe final el 8 de setembre  
  
Des d’aquest mateix dilluns, la mesa de valoració analitzarà el gruix de la documentació 
inclosa en el sobre B, d’acord amb el que estableixen les bases del concurs previstes a la 
Resolució ECO/1982/2015, de 7 de setembre. L’objectiu és emetre un informe en un màxim 
de 45 dies hàbils a comptar des de la finalització del termini per presentar les sol·licituds, el 
passat 30 de juny. Segons ha explicat el secretari, però, la voluntat de la mesa és escurçar 
el calendari i poder emetre aquest informe preliminar el proper 28 de juliol.  
 
A partir d’aquesta data, l’informe preliminar es farà arribar al sol·licitant que tindrà 10 dies 
hàbils per donar la seva conformitat. Transcorregut aquest termini, la Mesa de Valoració 
emetrà una proposta d’informe de resolució que s’enviarà a l’operador a través de la 
Direcció General de Tributs i Joc, com a òrgan convocant i el requerirà perquè constitueixi la 
societat titular de l’autorització. S’estima que l’informe final estarà llest el 8 de setembre i es 
publicarà posteriorment al DOGC.  
 
 
 


