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Al llarg de la seva història, Vila-seca, la Pineda Platja ha sabut 

adaptar-se als temps, a les circumstàncies i a les necessitats 

dels turistes, posicionant-se com una de les principals desti-

nacions de la Costa Daurada. Aquesta adaptació constant ha 

estat la clau de l’èxit turístic del municipi. 

L’objectiu d’aquest pla estratègic és definir les línies estratè-

giques del futur turístic de Vila-seca, la Pineda Platja i entre-

veure les accions que permetran convertir aquesta destinació 

en el Prestige Corner de la Costa Daurada. Aquest pla ha de 

permetre continuar avançant en l’adaptació i la transformació 

turística del municipi. Una oferta excel·lent, especialitzada i 

diversificada per a segments concrets. Aquesta és la seva visió 

de futur.

La innovació i el coneixement són cabdals a l’hora d’avançar 

i d’adaptar-se als nous temps. Per això, sempre hem cregut 

en la necessitat i el valor de la investigació i en l’intercan-

vi de coneixement. Per aquest motiu, a Vila-seca estem molt 

orgullosos d’acollir la Facultat de Turisme i de Geografia de 

la Universitat Rovira i Virgili i el Parc Científic i Tecnològic de 

Turisme i Oci de Catalunya integrat a l’Eurecat

Som una destinació familiar. Vila-seca és un dels millors 23 

municipis de Catalunya on passar unes vacances en família. 

Així ho indica el Segell atorgat per l’Agència Catalana de Tu-

risme. Continuarem treballant per aquest turisme, tan impor-

tant per a la nostra destinació, i mantindrem els valors que 

ens defineixen. Però també en crearem de nous, captant al-

tres públics i creant una oferta turística singular, única i dife-

renciada a la Costa Daurada. 
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Afrontem aquest camí, amb grans oportunitats i esdeveni-

ments marcats al calendari, com el projecte de millora del Cas-

tell de Vila-seca i la restauració del Celler Noucentista, a través 

dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), 

A més, Vila-seca també vol ser testimoni i còmplice d’esdeve-

niments tan importants a la Costa Daurada com ho seran la 

celebració dels Jocs del Mediterrani Tarragona 2018 i el gran 

projecte Centre Recreatiu i Turístic previst a la zona. Aquests 

fets, de ben segur, marcaran la nostra trajectòria futura. No 

només per l’augment de visitants, sinó que suposaran una 

gran oportunitat per mostrar al món la capacitat turística, el 

patrimoni i els valors del nostre gran municipi.

L’excel·lència en l’atenció al turista, l’atenció especialitzada 

als que ja ens visiten i l’atracció de nous segments configuren 

el camí turístic de Vila-seca, la Pineda Platja per als propers 

anys. La sinergia entre els diferents agents públics i privats 

serà clau en aquest treball conjunt cap a la consolidació i po-

sicionament de la nostra destinació com el Prestige Corner de 

la Costa Daurada. Però també ho seran la implicació dels vi-

la-secans i vila-secanes i el sentiment d’orgull de pertinença a 

un municipi que vol continuar mostrant-se al món.

Pere Segura Xatruch   

President del Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
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VISIÓ 

ESTRATÈGICA, 

MODEL DE 

FUTUR 

Esdevenir la destinació 
de prestigi de la 
Costa Daurada. Fer 
de la Pineda Platja 
el Prestige Corner 
de la Costa Daurada  

l’any 2021. 

• Oferta turística basada en l’excel·lència de productes i serveis, que 

doni resposta a necessitats i preferències de segments específics.

• Oferta singular. Trets característics distintius per diferenciar-se de la res-

ta de les destinacions de l’entorn.

• Increment de l’oferta en temporada baixa.    

• Demanda de qualitat. Apostar per un turisme format per segments 

motivacionals i geogràfics exclusius per a la destinació.

El Prestige Corner de la Costa Daurada ha de tenir 

orientació:

     Al rendiment i no al volum.

     A la qualitat de l’oferta, amb llocs de treball 

 qualificats.

    A la captura de segments específics i diferencials.

     A un model competitiu de llarg recorregut.

Pla estratègic Vila-seca
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Ser una destinació 
sostenible que ofereixi turisme 

tot l’any, amb llocs de treball qualificats 

i rendiment creixent dels equipaments.

Millorar l’atractivitat, 

treballant nous segments 

motivacionals, potenciant el visitant 

de proximitat i el visitant captiu de 

temporada.

Integrar el territori. 
Incorporar el Centre Històric a l’espai 

d’ús turístic, augmentar el sentiment 

local de pertinença i millorar la qualitat 

del paisatge urbà.
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OBJECTIUS

     Imatge i producte

Consolidar la Pineda Platja com a una destinació de 

prestigi i diferenciada a la Costa Daurada.

Excel·lència de productes i serveis turístics.

Apostar per un creixement turístic qualitatiu, no 

massificat.

     Demanda 

Oferta especialitzada i orientada a segments concrets.

Potenciar nous turistes d’alt poder adquisitiu, 

diversificant la demanda.

Augmentar els ingressos per turistes.

     Estacionalitat

Desestacionalitzar l’oferta.

Posicionar productes turístics sostenibles per tot l’any 

amb poca sensibilitat a la climatologia.

Augmentar l’ocupació laboral amb llocs de treball 

qualificats.
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CINC

GRANS

EIXOS 

ESTRATÈGICS

El model turístic de 

Vila-seca, la Pineda Platja 

s’assolirà treballant cinc grans 

eixos estratègics i potenciant 

diferents segments 

motivacionals o públics 

específics.

• Comercialització 

• Imatge

• Governança

• Gestió Territori

• Atractivitat

Comercialització, productes i 
paquets turístics 

La diagnosi interna ha posat de relleu l’existència 

de productes d’alta qualitat i d’oferta d’activitats de 

prestigi com el golf, l’spa, la música i la cultura a Vila-

seca, la Pineda Platja.

• Consolidar i prioritzar els productes turístics existents 

de gamma alta.

• Innovar i modernitzar productes i serveis turístics 

apostant per la qualitat.

• Integrar nous productes a l’oferta, també per a nous 

segments.

• Crear paquets turístics estratègics, integrant recursos 

i serveis diferencials.
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Governança i generació de 
sinèrgies 

Unificar esforços i implicar el sector privat en la 

gestió de la destinació és una clara oportunitat 

per a Vila-seca, la Pineda Platja.

• Cooperació interinstitucional.

• Coordinació amb el sector privat.

• Implicació del municipi en l’activitat turística.

Gestió de la imatge 

Vila-seca, la Pineda Platja té l’oportunitat de 

posicionar la seva marca turística.

• Crear identitat pròpia i singularitat de la 

destinació mitjançant un relat de Prestige 

Corner de la Costa Daurada.

• Estructurar una imatge multiproducte i 

multisegment sota el paraigües de l’exclusivitat.

• Integrar de manera harmònica la imatge de la 

destinació dins la marca Costa Daurada.

• Establir la fidelització i la reputació com a 

eixos clau de la imatge de la destinació.
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Atractivitat 

 

• Valoritzar el patrimoni del Centre Històric.

• Incorporar l’actiu gastronòmic en el relat 

d’imatge.

• Potenciar el comerç en clau de Prestige Corner.

• Incorporar la pràctica de l’esport com un 

atractiu turístic.

Gestió del territori 

 

Vila-seca, la Pineda Platja es troba en una 

situació estratègica. A més, té l’oportunitat 

de redissenyar-se com a ciutat, ampliant 

serveis i equipaments.

• Mantenir l’ordenament físic de l’activitat 

turística, integrant les noves iniciatives en el 

model de destinació definit.

• Creixement turístic equilibrat, harmònic i 

proporcionat.

• Aconseguir un paisatge urbà al nucli de 

la Pineda en sintonia amb el concepte de 

Prestige Corner turístic.
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SEGMENTS

TURISME FAMILIAR 

Vila-seca, la Pineda Platja és una 

destinació ideal per passar unes 

vacances en familia. Disposa de 

gairebé 4 quilòmetres de platja de 

gran qualitat i d’alt valor paisatgístic 

i ambiental, tal i com ho certifica 

la bandera blava atorgada per 

la Fundació Europea d’Educació 

Ambiental, i una gran oferta turística 

per a un públic familiar amb parcs 

temàtics, espais naturals i activitats 

i serveis específics per aquest tipus 

de turisme. A més, compta amb el 

Segell de Turisme Familiar atorgat 

per l’Agència Catalana de Turisme.

Pla estratègic Vila-seca

     Imatge i producte

• L’estratègia passa per vertebrar la destinació del 

Prestige Corner a partir del turisme familiar. 

• La imatge de la destinació s’ha de nodrir amb actius 

pel turisme familiar existents i amb d’altres relacionats 

amb singularitat, territorialitat, qualitat i diversitat.

• Estructurar el producte de turisme familiar de luxe 

amb actius combinats.

• Potenciar actius de restauració i comerç adreçats a 

aquest tipus de turisme.
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PATRIMONI

Impuls del Centre Històric de Vila-seca, del patrimoni del municipi (el Castell de 

Vila-seca, el Celler Noucentista, les Torres de Defensa, el portal de Sant Antoni, 

l’Esglèsia de Sant Esteve...) i dels espais naturals, potenciant-ne les visites.

Pla estratègic Vila-seca

     Castell de Vila-seca

El Castell de Vila-seca, propietat de l’Ajuntament, ha 

estat reformat i millorat. (En un futur obrirà portes 

perquè els ciutadans i ciutadanes puguin gaudir 

d’aquest espai). A més, de permetre que els turistes el 

puguin visitar i conèixer.

     Celler Noucentista

Vila-seca millorarà el Celler Noucentista per donar-

li un ús cultural per a la ciutadania i els turistes que 

visiten el municipi. Aquest projecte ha estat beneficiari 

d’una ajuda del Fons de Desenvolupament Regional 

Europeu (FEDER) i es durà a terme en els propers anys.

     Espais naturals

Revalorització i potenciació de la Séquia Major, Espai 

Natural Protegit pel Pla d’Espais d’Interès Natural 

(PEIN) de la Generalitat de Catalunya, i impuls del Parc 

de la Torre d’en Dolça, un espai obert, verd, amb una 

utilitat social, esportiva i cultural. 
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     Parcs Temàtics

Els parcs temàtics Port Aventura World, Ferrari Land, 

el parc aquàtic Aquopolis i l’oferta de wellness han de 

ser principals eixos del lleure específic de la destinació.

    

    Turisme de golf

Potenciar la imatge de Vila-seca com una destinació 

on s’ubiquen els camps de golf de la Costa Daurada, 

enfortint les relacions entre els camps de golf.

     Wellness

Reforçar el valor dels serveis de wellness per a 

segments afins, desplegant programes de captació 

d’usuaris.

     Enoturisme

Valoritzar el tret diferencial de ser part de la DO 

Tarragona i disposar de cellers a prop de la costa. 

Durant el 2017, Vila-seca ha realitzat la primera edició 

de la Fira TASTVM, creant un esdeveniment relacionat 

amb la cultura enoturística i/o gastronòmica al 

municipi.

OCI

Vila-seca, la Pineda Platja disposa d’una gran oferta d’oci.
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Creació de productes i serveis orientats a 

aquest segment

     Cercar el reconeixement de certificat de 

Destinació de Turisme Esportiu.

     Integrar el relat del lleure esportiu i relat de 

destinació de pràctiques esportives recreatives en la 

imatge de la destinació.

   

     Promoure l’esport de baix impacte a la zona 

(caminar, bicicleta, etc).

     Integrar valors de ruralitat i tradició en la pràctica 

del lleure vacacional.

TURISME ESPORTIU

Estratègia local i participació al projecte dels Jocs Mediterranis de Tarragona.
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NEGOCIS

Impuls de Vila-seca a través de futurs projectes.
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     Convencions

Comercialització de la destinació en el marc de la 

Convetion Bureau amb programes de captació de 

reunions amb el binomi allotjament d’alt nivell més 

altres serveis.

     Creuers

Crear una estratègia depenent de l’execució del nou 

moll de creuers del Port de Tarragona, participant 

en el disseny de la mobilitat de visitants des de la 

nova terminal.

     Joc

Participació en el disseny de la mobilitat dels 

visitants del nou complex i en la seva integració en 

l’espai de destinació, segons l’execució del nou 

projecte turístic i urbanístic.



@lapinedaplatja
www.lapinedaplatja.com

Ajuntament
de Vila-seca


