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Presentació EMDET, S.A.

L’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDET, SA) treballa amb la

missió de promoure, incentivar i activar l’economia de la ciutat.

Gestiona el Palau Firal i de Congressos de Tarragona (des del 1999). La seva activitat principal

(congressos i convencions) repercuteix directament a l’economia de la ciutat ja que genera turisme de negocis i

beneficia principalment al sector hoteler i gastronòmic de la ciutat. A més, ajuda al posicionament de

Tarragona com a destinació MICE.

D’altra banda, l’Auditori August d’El Palau, en ser l’auditori cobert amb més capacitat de la ciutat,

amb 1.145 butaques, s’ha posicionat com un auditori de referència per a la celebració de concerts, espectacles,

gales i festivals de caràcter lúdic, musical i cultural de gran format.



Palau Firal i de Congressos de Tarragona

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona obre les seves portes l’any 1999 i amplia les seves instal·lacions amb el Recinte Firal

annex l’any 2004. Durant els seus anys d’activitat, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha anat obrint noves línies de treball i

actualment, a part de la secció de congressos i convencions, treballa també en la captació d’activitats culturals com concerts, espectacles,

gales i festivals...

Reuneix 2 auditoris per a més de 250 persones i diversos espais per a la celebració de còctels i banquets en un mateix edifici, cosa que el fa

Únic per a la celebració de gales i convencions al centre de la ciutat.



Les instal·lacions, 
peculiaritats que el fan únic

Les seves instal·lacions tenen una particularitat arquitectònica única ja que s’integren perfectament en una antiga pedrera de la ciutat, que

presideix totes les plantes del Palau de Congressos i magnifica l’impressionant auditori August. L’edifici del Palau de Congressos està format

per 12 sales, un espai polivalent de 3.000 m2 i dos auditoris amb capacitats per 253 i 1.145 persones respectivament.

Un total de 13.000 m2 repartits en 4 nivells; 2 auditoris, 12 sales de reunions i 1 espai polivalent



Auditori amb capacitat per a 1.145 persones distribuïdes en

platea (873) i amfiteatre (272). Auditori equipat amb pantalla

gegant, projector, equip de so i il·luminació espectacular,

sistema electroacústic i 3 cabines de traducció.

Perfecte per a esdeveniments de gran format.

Auditori molt funcional i pràctic, amb una visibilitat excel·lent i

capacitat per a 253 persones. Equipada amb pantalla retràctil de

4x6m, projector de 5.000 lumens, equip de so i il·luminació

espectacular i dues cabines de traducció.

Auditori August Auditori Eutyches



Sala Tàrraco amb muntatge

imperial per a una reunió de treball per

a 12 persones.

Sales i espais singulars

Sala Genius amb muntatge en

escola.

Hall de l’Auditori August

adequat per a la presentació d’un llibre,

amb escenari i muntatge en teatre per a

100 persones.

El Palau de Congressos ofereix diversos muntatges per a les sales segons les necessitats de cada client i esdeveniment. A més, s'adeqüen

espais característics per a la seva utilització.

El departament de producció ofereix assessorament als clients i supervisa els esdeveniments des del muntatge fins la celebració del

mateix, per a una immillorable posada en escena.



Les instal·lacions, 
peculiaritats que ens fan únics

El Recinte Firal, va ser construït l’any 2004 per a la celebració de fires, concerts i altres activitats que requereixen un espai ampli,

pràctic i de fàcil accés. Aquest edifici compta amb un espai interior diàfan de 1.800m2 amb climatització i tots els serveis i d’un espai exterior i

pavimentat de 3.200 m2.



Organigrama

La plantilla de treballadors del Palau Firal i de Congressos a 1 de gener de 2018 està formada per un equip de 10 persones, amb

gran experiència en el sector, liderades pel gerent de l’empresa.



RR.HH.: Indicadors

La feina conjunta i la voluntat de millora constant, han permès assolir un grau de satisfacció molt alt entre els nostres clients. A més de

l’assessorament i el tracte personalitzat, el personal del Palau de Congressos realitza el seguiment de l’esdeveniment, el suport durant l’acte i

la promoció en la comunicació del mateix.



Balanç d’activitat d’El Palau

Tendència actual positiva: important augment en la xifra total d’esdeveniments celebrats, col·locant-se en el nivell d’activitat de

l’any 2007 - 2008. Increment notable de l’activitat congressual i, per tant, també l’impacte econòmic generat sobre la ciutat. Continua la

progressió positiva en l’organizació de concerts i espectacles i la celebració de gales i festivals.

ACTES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Congressos 14 15 17 11 10 7 11 4 5 8 13

Fires 8 6 2 5 4 6 2 3 4 3 9

Jornades / reunions 52 52 52 53 57 31 44 78 41 53 43

Concerts 27 29 32 36 23 18 19 24 28 20 31

Gales 23 19 15 14 15 14 11 14 25 26 31

Altres 2 4 12 6 9 8 10 6 15 18 26

Exposicions 1 3 3 4 4 1 1 2 1 3 1

TOTAL 127 128 133 129 122 85 98 131 119 131 154

DIES D'OCUPACIÓ 258 232 279 257 213 170 172 171 147 200 223

VISITANTS 137.490 108.910 102.717 98.768 97.041 98.499 73.198 82.715 88.268 108.952 100.592



ComunicacióComunicació

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona desenvolupa tasques de comunicació per a donar a conèixer els esdevenimets

que acull al màxim de població possible: publicacions a les xarxes socials, web, newsletter, notes de premsa, cartelleria (agenda en plafó

informatiu de la Rambla Nova i cartells DIN A3 a les instal·lacions del Palau de Congressos).

Diàriament s’elabora un recull de premsa on s’inclouen totes les informacions en les que apareix el Palau Firal i de Congressos de

Tarragona i/o l’EMDET SA.



Comunicació

Adaptacions i acords de col·laboració. El Palau de Congressos va acollir l'exposició itinerant Leyendas del Deporte. Com a

promotors principals de l'esdeveniment es van arribar a acords de col·laboració amb entitats i empreses per a la difondre l'esdeveniment. A més, es

van dur a terme les adaptacions de la imatge de l'exposició en diferents formats per a la seva publicitat.



Els nostres clients



Cartells destacats 2018



Rodatge del spot d’Occhio amb Sofia Bouteilla i Mads 

Mikkelsen

Personalitats destacades 2018

Alejandro Blanco, President del COE, i Amar 
Addadi, President del Comitè Internacional dels 

Jocs Mediterranis



Actes destacats 2018

Convencions de grans empreses i entitats:

Randstad Valores, TEDX, Premier tiene Talento (VidaCaixa), BUY Catalunya, Festival Tarraco Viva, …



Actes destacats

Festivals, gales i competicions:

Campionat Mundial de Pole Sport i Campionat Mundial de Bodybuilding & Fitness, emissió en directe d’un capítol dels

Lunnis amb Lucrecia, Gala Miss Universo España, Munich Summer.Cat…



Congressos

13 congressos celebrats durant l’any 2018.

• Congrés de Cures Pal·liatives

• Jornada Aduanes

• Jornada Diabetis i Obesitat

• Congreso AIFICC

• Congrés Nacional d'estrabologia

• Congreso SEDO

• Trobada Ciutats Patrimoni de la Humanitat

• Congrés AEM

• Nolta 2018

• Congreso Nacional de Micología

• Congrés de l'Advocacia Catalana

• Congreso Nacional de Citología

• Congreso Motivación



Rodatge del spot “The Charm” de 
llums Occhio amb Sofia Boutella i 
Mads Mikkelsen
Rodatge a diversos espais del Palau de Congressos 
l’agost de 2018.

http://www.youtube.com/watch?v=QAmK2Byy-18


Convenció Starraco Wars, 
la 2a edició

Primera edició
ExpoGames

2ª Edició de la convenció Starraco Wars amb una 

ampliació en l’oferta i especialització de continguts.



Concerts i espectacles: artistes de renom,

tributs, orquestres, musicals, monòlegs,

espectacles infantils…

El Ballet de Moscou ha portat la dansa al Palau de

Congressos amb una temporada fixa de 3 actuacions anuals.

Històric d’actes



Congressos i convencions  regionals, nacionals i internacionals. 



Festivals i gales: se celebren anualment a

l’Auditori August d’El Palau, convertint-lo en un referent en

aquesta tipologia d’esdeveniments a Tarragona.

Competicions esportives i artístiques, com el Campionat de Pole Sport, el Concurs Nacional de Dansa

ANAPRODE i la Copa Catalana de Bodybuilding s’han instaurat a El Palau i se celebren anualment.



La Fundació Pasqual Maragall va celebrar 

la jornada “Com prevenir l’Alzheimer?” 

el novembre de 2016 i la jornada “Música contra 

l’Alzheimer” el 16 de novembre de 2017.

L’acte de celebració del Dia Escolar de la No 

Violència i la Pau es celebra anualment a El Palau.

El Festival de la Gent Gran Activa es celebra a El 

Palau des de l’any 2011.



Edifici segur i cardioprotegit

El Palau disposa des de l’any 2013 d’un Pla d’Autoprotecció que es va revisant i actualitzant.

El Palau disposa d’un desfibril·lador extern automàtic i tot l’equip humà del Palau Firal i de Congressos de Tarragona té formació en

Assistència Sanitària Immediata i utilització del Dea.

L’equip d’El Palau també té formació en primera intervenció contra incendis i en evacuació de grans edificis.




