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Via lliure a la instal·lació de Hard 
Rock al Centre Recreatiu i Tu-
rístic (CRT) de Vila-seca i Salou 
(Tarragonès). El Govern va au-
toritzar ahir l’Incasòl a iniciar el 
procés de compra dels terrenys a 
La Caixa i la posterior venda a la 
multinacional nord-americana 
per un import de 120 milions 
d’euros. El pas es fa després que 
dijous passat Hard Rock es com-
prometés per escrit a adquirir els 
terrenys a l’empresa pública «no 
més tard» del 5 de maig.

L’executiu subratlla que, si no 
s’acabés produint la venda, no es 
procediria tampoc prèviament a 
la compra dels terrenys, atès que 
es tracta d’una operació en unitat 
d’acte. D’aquesta manera, es ga-
ranteix que el tràmit «no suposa-
rà cap cost econòmic per al Go-
vern». Cal tenir en compte que 
precisament aquesta setmana 
venç la pròrroga de la llicència de 
casino que es va concedir a Hard 
Rock el 4 de desembre per un pe-
ríode de tres mesos. L’empresa 
encara no ha remès a la Direcció 
General de Tributs i Jocs –òrgan 
que depèn de Vicepresidència i 
Economia i Hisenda– la docu-
mentació pendent, però té temps 
per fer-ho ins dijous. 

La companyia es va adjudicar 
per concurs públic la instal·lació 
i explotació d’un casino de joc 
al CRT el maig del 2018, però la 
compravenda dels terrenys –in-

dispensable per a poder iniciar 
les obres– s’havia mantingut 
empantanegada ins ara. El re-
tard s’explica, entre altres qües-
tions, pel contenciós interposat 
pels antics propietaris dels ter-
renys, que van ser expropiats 
amb motiu de la construcció de 
PortAventura i que ara reclamen 
compensacions davant el nou ús 
que es vol donar a les inques. 
Fonts coneixedores del projec-
te apuntaven fa uns mesos que 
les parts implicades negociaven 
com caldria distribuir el paga-
ment de les indemnitzacions als 
expropiats en cas que el jutge els 
donés la raó.

Acord del Govern
Després que el 27 de febrer Hard 
Rock es comprometés per escrit 
a adquirir els terrenys «no més 
tard» del 5 de maig, el Consell 
Executiu aprovava ahir l’acord 
pel qual s’ordena a l’Institut 
Català del Sòl, «una vegada es 
compleixin els requisits i termes 
previstos en l’escriptura de com-
pravenda», adquirir a l’entitat 
mercantil Mediterranea Beach & 
Golf Community, S.A.U., aquests 
terrenys per un import de 120 
milions d’euros. 

En segon terme, l’acord orde-
na a l’Incasòl l’alienació, a través 
d’adjudicació directa a l’empre-
sa, d’aquests mateixos terrenys 
pel mateix import.

El sòl afectat està inclòs en 

l’àmbit del sector 1 anomenat  
Complexos Turístic Integrats-
CTI del Pla Director Urbanístic 
de l’àmbit del Centre Recreatiu i 
Turístic (CRT) de Vila-seca i Sa-
lou, a tocar de PortAventura, i on 
inicialment es projectava el fallit 
BCN World. 

L’acord autoritza també els 

òrgans competents dels departa-
ments de Vicepresidència i Eco-
nomia i Hisenda, i de Territori 
i Sostenibilitat, a «adoptar les 
mesures que siguin necessàries 
per a l’execució d’aquest acord, 
i mantenir la indemnitat i equi-
libri patrimonial de l’Incasòl, 
garantint que no suposarà cap 

cost econòmic per al Govern de 
Catalunya». 

L’abril passat Hard Rock tras-
lladava a les principals instituci-
ons de la zona la voluntat de co-
mençar les obres a mitjan 2020. 
La irma amb seu a Florida pre-
veu una inversió global de 2.000 
milions d’euros en un projecte 

en diverses fases, en un àmbit de 
745.000 metres quadrats del CRT 
de Vila-seca i Salou, a la vora de 
PortAventura. En concret, la pre-
visió era iniciar al maig les obres 
de la primera fase, valorada en 
665 milions d’euros, i que inclou 
dos hotels, comerços, teatres i un 
dels casinos més grans d’Europa.

TURISME

Hard Rock es compromet a adquirir 
els terrenys per al complex del CRT
El Govern català autoritza l’Incasòl a iniciar el procés de compravenda per un import de 120 milions d’euros
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Terrenys del Centre Recreatiu i Turístic al fons, on s’ha de construir el complex.

 Aturem Bcn World 
denuncia l’opacitat 
del projecte 

Després de l’Acord de Go-
vern  en el que la Generalitat 
ha conirmat l’inici de l’ope-
ració de compra dels ter-
renys de la Caixa per part de 
l’INCASOL per tal d’afavorir 
la instal·lació del complex 
de Hard Rock, l’Assemblea 
Aturem Bcn World i GEPEC-
EdC, ha explicat en un co-
municat que la Generalitat 
«sempre s’havia negat que 
arribés a succeir» aques-
ta compra, motiu pel qual 
denuncien «les mentides i 
opacitat d’aquest projecte». 
Consideren que el Govern 
«ha actuat de manera ir-
responsable» en «posar en 
situació de risc els diners de 
tots», en referència als 120 
milions d’euros d’aquesta 
operació, pel que conside-
ren un projecte «merament 
privat que no té garantit el 
compromís total per part 
de Hard Rock». Per altra 
banda, Aturem Bcn World i 
el GEPEC-EdC assegura que 
posaràn en coneixement a 
l’administració i a la justí-
cia «els errors procedimen-
tals i legislatius «d’aquest 
acord. Han indicat també 
que s’analitzarà el procés de 
modiicació del Pla Director 
Urbanístic del CRT. 


