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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 200-00008/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 33, 29.05.2014, DSPC-P 63

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 de 
maig de 2014, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost referent al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de fe-
brer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc (tram. 
200-00008/10), les esmenes reservades pels grups 
parlamentaris i les esmenes subsegüents al dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de modificació de la Llei 2/1989, 
del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc

Preàmbul

La Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recre-
atius turístics, es va dictar amb la finalitat d’impulsar 
l’oferta turística de Catalunya. Ordena la creació de 
centres recreatius turístics de concepció i tecnologia 
modernes; determina les condicions mínimes que han 
de complir els centres recreatius turístics amb relació 
al volum de la inversió, i als serveis i les activitats que 
s’hi poden desenvolupar, i en regula l’adjudicació a la 
iniciativa empresarial privada per mitjà de la convoca-
tòria de concursos públics de lliure concurrència.

A l’empara d’aquesta normativa, i d’acord amb el De-
cret 152/1989, del 23 de juny, es va convocar un con-
curs públic per a instal·lar un centre recreatiu turístic a 
Vila-seca i Salou, l’adjudicació del qual va donar lloc 
al centre actual.

L’experiència acumulada des de la promulgació de la 
Llei 2/1989 va fer necessària la modificació de la nor-
ma, que es va concretar en la Llei 6/1994, del 19 de 
maig, amb la introducció de mecanismes per a afavo-
rir una millora de la gestió de les activitats dels cen-
tres recreatius, de manera que les diverses activitats 
poguessin ésser dutes a terme per diverses persones 
però seguint un règim d’integració.

A l’efecte d’impulsar l’oferta turística a Catalunya 
i afavorir, en l’àmbit del centre recreatiu turístic de 
 Vila-seca i Salou, nous projectes d’inversió que s’adap-
tin a les noves demandes del mercat turístic, resulta 
necessari introduir les modificacions pertinents per a 
ampliar les activitats permeses en el dit centre. Aques-
tes modificacions es concreten, fonamentalment, en 
el fet de facilitar la implantació de noves activitats 
relacionades amb el turisme de negocis, congressos, 
convencions, comerç i activitats de joc i apostes, la 
qual cosa requereix l’adaptació de la normativa regu-
ladora d’aquestes activitats i llur tributació, i les adap-
tacions i disposicions urbanístiques i de comerç per-
tinents.

L’ordenació urbanística de les noves activitats de joc 
i apostes és competència del planejament urbanístic 
municipal, el qual, amb la modificació pertinent, pot 
regular una nova ordenació dels usos del sòl i dels 
aprofitaments amb subjecció als paràmetres esta-
blerts legalment, sens perjudici que, per mitjà d’un 
pla director urbanístic, es pugui fer una reordena-
ció global de l’àmbit del centre i establir altres parà-
metres.

La intermediació en les activitats de joc es regula per 
a garantir que la transferència de fons en l’àmbit in-
ternacional es produeixi amb el major grau possible 
de seguretat i de simplicitat, i per a assegurar el com-
pliment de la normativa en matèria de blanqueig de ca-
pitals i lluitar contra el frau fiscal limitant l’ús de diner en 
efectiu, tant en moneda nacional com estrangera.

Així mateix, d’acord amb la política actual en matè-
ria de joc, s’estableix una limitació de la possibilitat 
d’ampliar autoritzacions o concedir-ne de noves fora 
de l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i 
Salou, per a preservar els drets dels casinos de joc au-
toritzats a Catalunya.

Aquesta llei també conté aspectes d’accions i progra-
mes de responsabilitat social empresarial relacionats 
amb la societat de l’entorn, amb compromisos amb els 
treballadors i el teixit social i cultural, i amb les enti-
tats del tercer sector.

La llei consta de dinou articles, distribuïts en quatre 
capítols –el segon dels quals, dividit en dues secci-
ons–, i de cinc disposicions addicionals, una disposi-
ció derogatòria i una disposició final.
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Capítol I. Ampliació d’activitats del centre 
recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou

Article 1. Objecte de la Llei

L’objecte d’aquesta llei és fer les modificacions legis-
latives pertinents per a ampliar les activitats del centre 
recreatiu turístic de Vila-seca i Salou.

Article 2. Modificació de la Llei 2/1989, 
del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics

S’afegeixen dues disposicions addicionals a la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turís-
tics, amb el text següent: 

«Disposicions addicionals

»Primera

»En l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca 
i Salou, creat a l’empara d’aquesta llei, es manté el 
Decret 152/1989, del 23 de juny, pel qual s’aprova la 
instal·lació d’un centre recreatiu turístic a Vila-seca i 
Salou, modificat pel Decret 161/2003, del 23 de juny, 
amb les precisions següents: 

»a) S’admeten les activitats de joc i apostes, excepte en 
l’àrea del parc temàtic, els usos globals del qual han de 
continuar essent els existents en el moment de l’entra-
da en vigor de la Llei de modificació de la Llei 2/1989, 
del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tributació, co-
merç i joc.

»b) L’edificabilitat dels espais destinats a activitats de 
joc i apostes, a usos hotelers i a usos comercials és la 
que determina el planejament urbanístic. La superfície 
de sòl destinat a usos residencials, hotelers i de joc i 
apostes no pot superar el trenta per cent de la superfí-
cie total del centre recreatiu turístic.

»c) Els usos del sòl i dels aprofitaments es poden reor-
denar amb una modificació del planejament urbanístic 
municipal, amb subjecció als paràmetres que estableix 
aquesta llei i respectant els usos hotelers temàtics vin-
culats al parc d’atraccions i els seus serveis comple-
mentaris.

»Segona

»1. No obstant el que estableix la disposició addicional 
primera, per mitjà d’un pla director urbanístic es pot 
reordenar l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-
seca i Salou i establir els paràmetres corresponents per 
als diferents usos, inclosos els de joc i apostes –adme-
sos fora de l’àrea del parc temàtic d’atraccions–, sen-
se subjecció als paràmetres urbanístics establerts per 
l’article 2.e, f i g i per les disposicions reglamentàries 
que despleguen aquesta llei.

»2. El pla director urbanístic pot classificar i qualificar 
el sòl i establir la resta de determinacions a què fa refe-

rència l’article 56.6 del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, 
de manera compatible amb les determinacions del Pla 
territorial parcial del Camp de Tarragona i d’acord 
amb el Pla director urbanístic del sistema costaner i el 
règim normatiu del Pla d’espais d’interès natural.

»3. El pla director urbanístic ha d’establir, per als in-
crements d’aprofitament, les reserves de sòl per a sis-
temes i de sòl amb aprofitament de cessió obligatòria i 
gratuïta que corresponguin, d’acord amb la legislació 
urbanística.

»4. L’aprovació inicial i l’aprovació definitiva del pla 
director urbanístic requereixen l’informe previ favora-
ble del Consorci del Centre Recreatiu Turístic de Vila-
seca i Salou.

»5. Fora de l’àrea del parc temàtic d’atraccions del cen-
tre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou no es poden 
instal·lar parcs temàtics d’atraccions, atraccions recre-
atives mecàniques, parcs aquàtics ni serveis comple-
mentaris propis dels parcs temàtics d’atraccions equi-
valents als existents en el moment de l’entrada en vigor 
de la Llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establi-
ment de normes en matèria de tributació, comerç i joc.

»6. Amb independència dels canvis que es puguin pro-
duir com a conseqüència de les modificacions del pla-
nejament de l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-
seca i Salou, s’han de tenir en compte els valors i les 
reflexions del Catàleg de paisatge del Camp de Tarrago-
na pel que fa a la configuració d’espais i edificacions.»

Capítol II. Disposicions generals en matèria 
de joc i apostes aplicables a casinos autoritzats 
en els centres recreatius turístics

Secció primera. Regles de procediment

Article 3. Titulars d’autoritzacions 
per a les activitats de joc en els centres 
recreatius turístics

1. En els centres recreatius turístics només poden orga-
nitzar, explotar i practicar les activitats de joc i apostes 
a què fa referència aquesta llei les entitats següents: 

a) Les entitats titulars de l’autorització del centre re-
creatiu turístic o empreses participades per la titular 
i incloses en l’autorització del centre recreatiu turístic 
que hagin obtingut l’autorització administrativa prèvia 
de l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de 
joc per a operar en aquests centres recreatius turístics, 
en els termes i les condicions establerts per aquesta 
norma i les disposicions que la desenvolupen.

b) Les persones jurídiques que obtinguin autoritza-
ció administrativa prèvia de l’òrgan de la Generalitat 
competent en matèria de joc per a operar en aquests 
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centres recreatius turístics, en els termes i les condici-
ons establerts per aquesta norma i les disposicions que 
la desenvolupen.

2. Per a ésser titulars de les autoritzacions per al desen-
volupament de jocs i apostes en centres recreatius tu-
rístics, les persones jurídiques i llurs socis, directius, 
representants o administradors no es poden trobar en 
cap de les circumstàncies següents: 

a) Haver estat condemnats per sentència ferma dins els 
deu anys anteriors a la data de la sol·licitud d’autoritza-
ció per delicte de falsedat contra les persones, contra 
el patrimoni i l’ordre socioeconòmic o contra la hisen-
da pública i la seguretat social, per encobriment i blan-
queig de capitals, per delictes contra l’Administració 
pública o per qualsevol infracció penal derivada de la 
gestió o explotació de jocs no autoritzats.

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, 
haver estat declarats insolvents en qualsevol proce-
diment, trobar-se declarats en concurs, llevat que en 
aquest hagi adquirit eficàcia un conveni, estar sub-
jectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats 
d’acord amb la normativa concursal sense que hagi 
conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència 
de qualificació del concurs.

c) Haver estat sancionats mitjançant resolució ferma 
per la comissió de tres infraccions molt greus o més en 
els dos darrers anys per incompliment de la normativa 
de Catalunya o de l’Estat en matèria de joc.

d) Figurar com a socis o administradors, o haver-ho 
estat, d’empreses que mantinguin deutes amb la Ge-
neralitat per impostos específics sobre joc o apostes.

e) Haver estat sancionats mitjançant resolució ferma 
per la comissió de tres infraccions greus o més en els 
darrers dos anys per incompliment de la normativa tri-
butària específica sobre joc o apostes.

f) No estar al corrent del compliment de les obligaci-
ons tributàries locals, de Catalunya o de l’Estat, o de 
les obligacions en matèria de seguretat social.

g) Haver estat sancionats mitjançant resolució ferma 
per la comissió d’una infracció greu o molt greu en els 
dos darrers anys per incompliment de la normativa en 
matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del fi-
nançament del terrorisme.

Article 4. Procediment per a atorgar 
les autoritzacions

1. Les autoritzacions per a la instal·lació i l’explota-
ció de casinos situats en un centre recreatiu turístic 
s’han de concedir per mitjà de concurs públic, regulat 
pel que disposa aquesta llei i, en allò que no s’hi oposi, 
per la normativa en matèria de joc.

2. Poden prendre part en el concurs públic a què fa re-
ferència l’apartat 1 les societats de capital sota la forma 

de societat anònima, incloent-hi la societat anònima 
europea, i les agrupacions d’empreses sota qualsevol 
modalitat admesa en dret constituïdes amb aquesta fi-
nalitat, que acreditin que compleixen les condicions i 
els requisits exigits per les bases aprovades per la reso-
lució de convocatòria del concurs.

3. Les agrupacions d’empreses a què fa referència 
l’apartat 2 tenen l’obligació d’aportar la documentació 
següent: 

a) El nom i les circumstàncies de les empreses que 
constitueixen l’agrupació.

b) Un compromís subscrit pels representants de les 
persones jurídiques que en formen part que, en el cas 
que obtinguin l’autorització sol·licitada, constituiran 
una societat de capital sota la forma de societat anò-
nima, incloent-hi la societat anònima europea, en el 
termini que estableixin les bases del procediment. La 
nova societat mercantil, el capital de la qual estarà re-
presentat per accions nominatives, serà la titular de 
l’autorització atorgada.

c) La indicació del percentatge en què cada una de les 
empreses participarà en la societat titular de l’autorit-
zació.

4. Les bases del concurs poden: 

a) Requerir que s’efectuïn, com a condició prèvia a 
l’atorgament de l’autorització d’obertura i funciona-
ment, aportacions que s’han de destinar, entre altres 
finalitats, a la lluita contra les patologies associades al 
joc i al manteniment dels recursos tributaris de la Ge-
neralitat procedents dels casinos.

b) Establir, amb la finalitat d’assegurar l’interès turís-
tic i públic del projecte, l’obligatorietat d’una inversió 
inicial mínima lligada a cada autorització, tant pel que 
fa a les instal·lacions pròpies dels casinos de joc, com 
a les corresponents a hotels, zones comercials, zones 
d’esbarjo i zones de recreació, i a qualsevol altra ac-
tivitat econòmica autoritzada que inclogui el projecte 
i que tingui relació directa o indirecta amb el casino 
de joc.

5. L’òrgan competent en matèria de joc ha de dictar 
una resolució per la qual s’iniciï el concurs públic per 
a obtenir les autoritzacions per a la instal·lació i l’ex-
plotació de casinos situats en un centre recreatiu turís-
tic. Aquesta resolució ha d’aprovar les bases de la con-
vocatòria i els terminis corresponents i ha d’establir 
que el concurs es divideixi en dues fases, totes dues 
eliminatòries.

a) La primera fase és de preselecció de sol·licitants i 
finalitza amb una relació d’admesos. Aquesta fase té 
per objecte acreditar, en els termes i l’abast que fixi 
la resolució d’inici, que els sol·licitants compleixin els 
requeriments per a participar en el concurs, la solvèn-
cia tècnica en matèria gestió de joc i la solvència eco-
nomicofinancera. En aquesta fase s’ha d’aportar, entre 
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altres, un manual de blanqueig de capitals, en els ter-
mes requerits per la legislació vigent, i documentació 
que demostri l’origen lícit dels fons de finançament i 
acreditar la solvència amb relació a les activitats de joc.

b) La segona fase és de valoració de propostes i adju-
dicació de les autoritzacions per a la instal·lació i l’ex-
plotació de casinos situats en un centre recreatiu tu-
rístic. Aquesta fase s’inicia amb la publicació de la 
resolució d’aprovació dels plecs, i té per objecte ava-
luar les propostes presentades pels sol·licitants adme-
sos en la primera fase. El concurs ha de valorar po-
sitivament, pel que fa a l’interès turístic del projecte, 
les propostes que incloguin topònims de l’àrea d’in-
fluència del centre recreatiu turístic. Les propostes 
s’han d’ajustar als requeriments mínims exigits per 
la resolució d’inici, que s’han de concretar als plecs, 
entre els quals, els referits a inversions inicials míni-
mes a realitzar, en els termes establerts per l’apartat 4, 
i a la creació de llocs de treball. En aquesta fase s’han 
d’examinar, entre altres, els documents següents, els 
requisits dels quals han d’ésser establerts pels plecs: 

– La memòria detallada dels sistemes previstos d’ad-
missió i control de jugadors, i d’adequació del manual 
de blanqueig de capitals presentat en la primera fase.

– El codi de bon govern i transparència, i l’establiment 
de sistemes de prevenció d’imputacions delictives.

– Un programa detallat, intern de l’empresa, relatiu a 
la prevenció de patologies associades al joc.

– Un programa que ha d’incloure, entre altres, els be-
neficis destinats als treballadors en matèria de concili-
ació de la vida personal i la laboral i la formació.

– Un programa d’àmbit cultural i social en benefici de 
l’àrea d’influència del centre recreatiu turístic.

6. L’atorgament de les autoritzacions per a la instal-
lació i l’explotació de casinos situats en un centre re-
creatiu turístic està condicionat a la presentació d’una 
fiança provisional, la quantia de la qual ha d’ésser esta-
blerta per la resolució de convocatòria del concurs pú-
blic en funció de la inversió prevista. La fiança en cap 
cas no pot ésser menor a tres milions d’euros. Aquesta 
fiança esdevé definitiva un cop el titular obté l’autorit-
zació d’obertura i funcionament del casino.

Article 5. Obligacions dels titulars 
d’autoritzacions per a les activitats de joc 
en els centres recreatius turístics

1. Les empreses titulars d’autoritzacions per a l’orga-
nització, l’explotació i la pràctica d’activitats de joc en 
els centres recreatius turístics han d’acreditar l’origen 
lícit i la titularitat real dels fons desemborsats per a 
l’organització i l’explotació de les activitats de joc i 
apostes a què fa referència aquesta llei, en els termes 
establerts per l’autorització atorgada.

2. Les empreses titulars d’autoritzacions per a l’orga-
nització, l’explotació i la pràctica d’activitats de joc en 
els centres recreatius turístics han de comptar amb les 
mesures exigibles d’acord amb la normativa de pre-
venció de blanqueig de capitals i del finançament del 
terrorisme, i amb les mesures de vigilància o control 
exigibles per a evitar les conductes tipificades com a 
delictives en aquests centres de joc, en els termes i les 
condicions regulats per la normativa aplicable.

3. Les empreses titulars d’autoritzacions per a les ac-
tivitats de joc en els centres recreatius turístics han de 
fer una gestió responsable del joc. S’entén per gestió 
responsable del joc el conjunt de principis i pràctiques 
que cal adoptar per a protegir l’ordre públic garantint 
la integritat del joc, optimitzant simultàniament els 
beneficis per a la societat i establint normes de protec-
ció dels menors, en especial la prohibició d’accés i de 
pas a les zones de joc.

4. L’òrgan de la Generalitat competent en matèria de 
joc ha de verificar el compliment dels compromisos 
a què fa referència aquest article, sens perjudici de 
les competències de supervisió del servei executiu 
de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Ca-
pitals i Infraccions Monetàries en matèria de pre-
venció del blanqueig de capitals i el finançament del 
terrorisme.

Secció segona. Disposicions en matèria de joc 
i apostes aplicables a casinos autoritzats 
en els centres recreatius turístics

Article 6. Règim jurídic aplicable als casinos 
autoritzats en els centres recreatius turístics

Són aplicables a les empreses titulars d’autoritzaci-
ons de joc en centres recreatius turístics les normes 
generals dictades per la Generalitat amb relació a 
l’organització, l’explotació i la pràctica de les activi-
tats de joc i apostes, sens perjudici del que estableix 
aquest capítol.

Article 7. Establiments de joc dels centres 
recreatius turístics

1. Sens perjudici de les disposicions aplicables amb ca-
ràcter general, les àrees destinades al joc en els centres 
recreatius turístics poden ésser visibles des d’altres 
zones del centre recreatiu turístic no dedicades al joc.

2. En les àrees destinades al joc en els centres recre-
atius turístics es poden utilitzar màquines o jocs amb 
sons que eventualment es puguin sentir des d’altres 
zones del centre recreatiu turístic no dedicades al joc.

3. Els efectes visuals i sonors a què fan referència els 
apartats 1 i 2 no poden ésser reclams publicitaris o in-
centivadors del joc per als menors, en consideració de 
llur protecció.
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4. Els establiments de joc dels centres recreatius tu-
rístics han d’observar, en tots els casos, els drets i les 
garanties derivats de la legislació específica en matèria 
de protecció dels infants i els adolescents.

Article 8. Accés als casinos situats en un 
centre recreatiu turístic

Són aplicables als casinos situats en un centre recrea-
tiu turístic les disposicions següents: 

a) Les entitats titulars d’autoritzacions d’obertura i 
funcionament de casinos situats en un centre recreatiu 
turístic tenen l’obligació d’identificar les persones que 
accedeixen a les zones on es practiquen activitats de 
joc, en els termes que estableixi la normativa de pre-
venció de blanqueig de capitals.

b) Els menors i els incapacitats no poden accedir en cap 
cas als espais destinats a la pràctica de jocs de sort, 
envit o atzar en què s’arrisquen quantitats de diners 
o objectes avaluables econòmicament, a l’ús de mà-
quines recreatives amb premi ni a la participació en 
apostes. A aquest efecte, s’han d’adoptar les mesures 
de control que calguin per a evitar l’entrada i la circu-
lació de menors i d’incapacitats en aquests espais.

c) Els inscrits en els registres de persones que tenen 
prohibit l’accés a establiments de joc no poden accedir 
a les zones dels centres recreatius turístics on es prac-
tiquen activitats de joc.

d) Les entitats titulars dels centres recreatius turístics 
han de comunicar a l’òrgan la Generalitat competent 
de en matèria de joc els mitjans tècnics i humans de 
què disposen per a complir el que estableixen les lle-
tres a, b i c, a l’efecte que l’òrgan competent n’exercei-
xi el control.

e) L’incompliment de les lletres a, b i c dóna lloc a l’o-
bertura de l’expedient sancionador pertinent per incom-
pliment de l’article 3 de la Llei 1/1991, del 27 de febrer, 
reguladora del règim sancionador en matèria de joc.

f) Els titulars o operadors han d’exercir el dret d’ad-
missió als centres recreatius turístics i, especialment, 
en les àrees de joc.

g) S’ha de complir l’obligació d’informació i publicitat 
de les normes i les condicions dels jocs per a garantir 
que els usuaris les coneixen.

h) S’ha d’establir un sistema de seguretat que propor-
cioni als usuaris la transparència i la certesa neces-
sàries en el desenvolupament de les activitats de joc i 
un control efectiu per part de l’òrgan de la Generalitat 
competent en matèria de joc.

Article 9. Règim sancionador

Les infraccions amb relació als casinos autoritzats en 
els centres recreatius turístics poden ésser sanciona-

des, pel que fa a les sancions pecuniàries fixades amb 
caràcter general per l’article 6.1.a, 2.a i 3.a de la Llei 
1/1991, del 27 de febrer, reguladora del règim sancio-
nador en matèria de joc, amb les quanties següents: 

a) Les infraccions molt greus, amb una multa d’entre 
100.001 i 3.000.000 d’euros.

b) Les infraccions greus, amb una multa d’entre 10.001 
i 100.000 euros.

c) Les infraccions lleus, amb una multa de fins a 
10.000 euros.

Capítol III. Disposicions en matèria de joc 
i apostes aplicables a tots els casinos

Article 10. Àmbit d’aplicació del capítol III

Les disposicions d’aquest capítol són aplicables a tots 
els casinos de Catalunya.

Article 11. Intermediació en les activitats de joc

1. Poden efectuar la intermediació en les activitats de 
joc, que poden incloure les de crèdit, les persones ju-
rídiques autoritzades per l’òrgan de l’Administració 
competent que estiguin inscrites en el Registre d’em-
preses autoritzades.

2. El que estableix l’apartat 1 s’entén sens perjudici 
de les obligacions exigibles per a aquestes operacions 
d’acord amb la normativa de blanqueig de capitals i 
del finançament del terrorisme.

Article 12. Règim jurídic dels usuaris 
i els participants

1. Els usuaris i els participants en les activitats de joc 
i apostes tenen els drets següents, sens perjudici dels 
drets que els atorga la normativa general de joc, de 
protecció de consumidors o qualsevol altra normativa 
aplicable: 

a) Acabar la partida que han iniciat, d’acord amb les 
regles de cada joc.

b) Cobrar els premis que els puguin correspondre, 
d’acord amb les regles de cada joc.

c) Obtenir informació clara i veraç sobre les regles 
dels jocs que practiquin.

d) Gaudir d’un desenvolupament transparent dels jocs.

e) Formular les reclamacions que estimin pertinents, 
d’acord amb les regles de cada joc.

f) No ésser admesos per a participar en activitats de 
joc i atzar en el cas que figurin inscrits en el registre 
de persones que tenen prohibit l’accés a establiments de 
joc, si són identificats com a tals.
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g) Conèixer la identitat de l’operador de l’autorització 
de joc en el cas de reclamacions o d’infraccions.

h) Rebre informació sobre la pràctica responsable del joc.

2. Els usuaris i els participants en les activitats de joc 
tenen les obligacions següents: 

a) No alterar el desenvolupament normal dels jocs.

b) Complir les normes i regles relatives als partici-
pants o visitants que estableixin els respectius establi-
ments de joc i l’òrgan de la Generalitat competent en 
matèria de joc.

c) Identificar-se davant els establiments de joc en els 
termes que estableix aquesta llei o la normativa que 
la desenvolupa, o que siguin acordats per l’òrgan de la 
Generalitat competent en matèria de joc.

Article 13. Reclamacions

Les regles bàsiques de tots els jocs han de contenir 
una norma específica segons la qual tant l’entitat au-
toritzada com els jugadors han de fer les reclamacions 
relacionades amb llur participació en els jocs davant 
l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de joc, 
el qual les ha de resoldre d’acord amb el procediment 
que s’estableixi.

Article 14. Destinació dels premis il·lícits

1. Si es comprova que una persona que ha obtingut un 
premi no tenia dret a jugar a causa de l’edat o de limi-
tacions en la capacitat d’obrar, els titulars de les auto-
ritzacions de casinos han de posar el premi a disposi-
ció de l’òrgan de la Generalitat competent en matèria 
de joc, el qual n’ha de determinar la destinació segons 
les circumstàncies, però tenint en compte que en cap 
cas no es pot lliurar a la persona que l’ha obtingut il-
lícitament. Els imports provinents d’aquests premis 
s’han de destinar a fomentar el joc responsable.

2. Si el supòsit a què fa referència l’apartat 1 es dóna 
per causes imputables als titulars de les autoritzacions 
de casinos de joc, l’òrgan de la Generalitat competent 
en matèria de joc ha d’iniciar l’expedient sanciona-
dor corresponent, d’acord amb el que estableix la Llei 
1/1991, del 27 de febrer, reguladora del règim sancio-
nador en matèria de joc.

Capítol IV. Modificació de diverses lleis

Article 15. Modificació de la Llei 15/1984, 
del 20 de març, del joc

S’afegeix una disposició addicional, la tercera, a la Llei 
15/1984, del 20 de març, del joc, amb el text següent: 

«Tercera. Garantia del manteniment dels recursos tri-
butaris de la Generalitat procedents dels casinos

»Els concursos que es convoquin per a l’atorgament 
d’autoritzacions per a la instal·lació i l’explotació de ca-
sinos en els centres recreatius turístics han d’establir 
mecanismes per a garantir, com a mínim, el manteni-
ment dels recursos tributaris de la Generalitat proce-
dents dels casinos com a resultat de l’entrada en vigor 
de la modificació de la lletra c de l’apartat 2 de l’article 
33 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures 
administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro.»

Article 16. Modificació de la Llei 1/1991, 
del 27 de febrer, reguladora del règim 
sancionador en matèria de joc

1. El text de l’article 9 de la Llei 1/1991, del 27 de fe-
brer, reguladora del règim sancionador en matèria de 
joc, passa a ésser l’apartat 1.

2. S’afegeix un apartat, el 2, a l’article 9 de la Llei 
1/1991, del 27 de febrer, reguladora del règim sancio-
nador en matèria de joc, amb el text següent: 

«2. Incórrer en alguna de les circumstàncies d’incom-
patibilitat recollides per l’article 3 de la Llei de modifi-
cació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matè-
ria de tributació, comerç i joc, és causa de revocació de 
l’autorització per a les activitats de joc i apostes en els 
centres recreatius turístics.»

Article 17. Modificació de la Llei 25/1998, del 31 
de desembre, de mesures administratives, fiscals 
i d’adaptació a l’euro

1. Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 33 
de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures ad-
ministratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta 
redactada de la manera següent: 

«b) Regles especials: 

»En els supòsits que es detallen a continuació, la base 
imposable és la que s’indica per a cada modalitat que 
s’esmenta: 

»– En els casinos de joc, la base imposable és consti-
tuïda per l’import dels ingressos bruts que els casinos 
obtenen procedents del joc, amb l’aplicació de les re-
gles següents: 

»1r. No es computa com a ingrés l’import abonat per 
l’entrada a les sales de joc.

»2n. En els casinos l’activitat dels quals inclou el bingo, 
el bingo electrònic, l’ús de qualsevol tipus de màquina o 
dispositiu electrònic o informàtic apte per al joc, i jocs 
per internet o per mitjans telemàtics, l’import dels in-
gressos derivats d’aquests jocs, un cop descomptada la 
quantitat dedicada a premis, també forma part de la ba-
se imposable de la taxa de l’activitat de casino.
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»3r. En els casinos l’activitat dels quals inclou l’orga-
nització i l’execució d’apostes en qualsevol modalitat, 
l’import dels ingressos derivats d’aquest joc, un cop 
descomptada la quantitat dedicada a premis, també 
forma part de la base imposable. Per a les apostes no 
s’exigeix la taxa sobre rifes, tómboles, apostes i com-
binacions aleatòries.

»4t. La base imposable es determina en règim d’esti-
mació directa. El subjecte passiu resta obligat a pre-
sentar l’autoliquidació de la manera i en els terminis 
que es fixin per reglament.

»– En el joc del bingo, la base imposable és la suma 
total del que satisfan els jugadors per l’adquisició dels 
cartons o el valor facial dels cartons, llevat del bin-
go electrònic, en què ho és l’import jugat un cop des-
comptada la quantitat destinada a premis. En el cas 
del bingo electrònic jugat a més d’una sala simultàni-
ament, l’import jugat total i la quantitat total destina-
da a premis s’han de prorratejar entre les sales en la 
proporció que representa l’import jugat en cadascuna 
d’elles respecte de l’import jugat total.

»– En els jocs que s’efectuen per internet o per mit-
jans telemàtics, la base imposable és constituïda per 
les quantitats que els jugadors dediquen a llur partici-
pació en el joc, un cop descomptada la quantitat desti-
nada a premis.»

2. Es modifica la lletra c de l’apartat 2 de l’article 33 
de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures ad-
ministratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta 
redactada de la manera següent: 

«c) El tipus impositiu aplicable als casinos de joc és 
del 10%.»

Article 18. Modificació de la Llei 5/2012, 
del 20 de març, de mesures fiscals, financeres 
i administratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics

Es modifica l’apartat 3 de l’article 107 de la Llei 
5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finance-
res i administratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics, amb el text se-
güent: 

«3. Tarifa: 

Tipus d’establiment Tarifa (en euros)

Barcelona 
ciutat i CRT

Resta 
de Catalunya

Hotel de 5 estrelles, gran luxe 
i embarcació de creuer 2,25 2,25
Hotel de 4 estrelles 
i 4 superior 1,10 0,90
Resta d’establiments 
i equipaments 0,65 0,45 

»La tarifa CRT és aplicable a les estades en els establi-
ments dins un centre recreatiu turístic situats a les àre-
es on s’admeten activitats de joc i apostes.»

Article 19. Modificació del Reglament 
de casinos de joc, aprovat pel Decret 204/2001, 
del 24 de juliol 

Es modifiquen les lletres g i h de l’apartat 1 de l’arti-
cle 5 del Reglament de casinos de joc, aprovat pel De-
cret 204/2001, del 24 de juliol, que resten redactades 
de la manera següent: 

«g) Cap dels socis o accionistes, ja sigui persona física 
o jurídica, no pot tenir participacions en el capital ni 
càrrecs directius en més de sis societats explotadores 
de casinos de joc dins l’àmbit de la comunitat autòno-
ma de Catalunya.

»h) Cap societat no pot ésser titular de més de sis auto-
ritzacions per a la instal·lació de casinos a Catalunya.»

Disposicions addicionals

Primera. Casinos de joc en el centre recreatiu 
turístic de Vila-seca i Salou

El Govern ha d’impulsar un o més concursos públics, 
en el marc de la normativa aplicable en matèria de joc 
i apostes i d’acord amb el que disposa aquesta llei, per 
a atorgar fins a un màxim de sis autoritzacions per a 
casinos de joc en el centre recreatiu turístic de Vila-
seca i Salou.

Segona. Manteniment de les autoritzacions 
de casinos actuals

Sens perjudici del reconeixement dels drets dels casi-
nos existents actualment a Catalunya en els termes es-
tablerts per llurs respectives autoritzacions d’obertura 
i funcionament, no es poden ampliar ni concedir altres 
autoritzacions per l’explotació de casinos de joc fora 
de l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i 
Salou.

Tercera. Aportacions destinades a la lluita 
contra les patologies associades al joc i altres 
finalitats

Tots els casinos de joc de Catalunya han de fer aporta-
cions destinades, entre altres finalitats, a la lluita con-
tra les patologies associades al joc, a partir del dia de 
l’inici de les activitats de joc i apostes en el primer ca-
sino en el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou. 
La quantia de les aportacions ha d’ésser establerta per 
l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de joc 
de manera proporcional al volum d’activitat de cada 
casino.
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Quarta. Usos comercials

Els usos comercials dins el perímetre del centre re-
creatiu turístic delimitat per l’annex 1 del Decret 
152/1989, del 23 de juny, pel qual s’aprova la instal-
lació d’un centre recreatiu turístic a Vila-seca i Salou, 
resten exclosos dels criteris de localització establerts 
per la legislació sectorial vigent en matèria d’equipa-
ments comercials i es poden materialitzar segons el 
que determini el planejament urbanístic corresponent, 
d’acord amb el que estableix la disposició addicional 
segona del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials.

Cinquena. Horaris comercials

A l’efecte de la legislació en matèria d’horaris comer-
cials, es considera zona turística durant tot l’any la 
continguda al perímetre del centre recreatiu turístic 
delimitat per l’annex 1 del Decret 152/1989, del 23 de 
juny, pel qual s’aprova la instal·lació d’un centre recre-
atiu turístic a Vila-seca i Salou.

Disposició derogatòria

1. Es deroga l’article 5.2 del Decret 152/1989, del 23 de 
juny, pel qual s’aprova la instal·lació d’un centre recre-
atiu turístic a Vila-seca i Salou.

2. Resten derogades totes les disposicions de rang 
igual o inferior a aquesta llei que la contradiguin, s’hi 
oposin o hi resultin incompatibles.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya, llevat dels articles 11, 17 i 18, que entren en vi-
gor a partir del dia que s’iniciïn les activitats de joc i 
apostes en el primer casino situat en el centre recreatiu 
turístic de Vila-seca i Salou.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2014

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 200-00009/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69083; 69098).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2014 al 16.06.2014).

Finiment del termini: 17.06.2014; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 202-00052/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69099).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 04.06.2014; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit dels 
serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport
Tram. 270-00010/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 69100).

Pròrroga: 5 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 17.06.2014).

Finiment del termini: 18.06.2014; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la renda mínima d’inserció i les 
famílies sense ingressos
Tram. 302-00167/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 69192 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la renda 
mínima d’inserció i les famílies sense ingressos (tram. 
300-00177/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una 
reforma urgent de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la 
renda mínima d’inserció perquè, mentre no entri en vi-

gor la llei de la renda garantida de ciutadania que s’es-
tà tramitant al Parlament, es garanteixi: 

a. La restitució de la renda mínima d’inserció com un 
dret subjectiu i universal de les persones amb uns in-
gressos insuficients per fer front a les seves necessi-
tats bàsiques, que compti amb un procés individualit-
zat d’inserció laboral i amb una partida pressupostària 
amb caràcter ampliable.

b. El manteniment en el programa de la renda mínima 
d’inserció a les persones que mantenen les circums-
tàncies que van generar el dret a percebre-la desprès 
dels 60 mesos de permanència.

c. Que les persones beneficiàries puguin demanar la 
prestació desprès d’haver estat durant 4 mesos sen-
se ingressos i es garanteixi el pagament efectiu de la 
prestació el mes següent a la seva resolució positiva.

2. Pel que fa a la gestió del programa, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a: 

a. Garantir el cobrament de la prestació a totes les per-
sones en el moment que tenen la resolució aprovada.

b. Fer efectius els pagaments endarrerits de les presta-
cions a totes les persones que les tenen aprovades de 
manera progressiva, garantint la seva eliminació el 
2014.

c. La reincorporació dels beneficiaris al programa de 
la renda mínima d’inserció en els casos que s’hagi ex-
tingit la inserció laboral o en els casos en què els pro-
grames de formació i treball no hagin aconseguit la 
inserció laboral.

d. En el termini màxim d’un mes, posar en conei-
xement dels equips dels Serveis Socials Bàsics dels 
Ajuntaments els expedients d’RMI amb més de 50 
mesos de permanència, així com crear una comissió 
de treball bilateral entre el govern i els ajuntaments 
amb la finalitat de millorar la seva tramitació i fer un 
seguiment més acurat de cadascun dels expe dients.

e. Posar en marxa, abans de setembre de 2014, un sis-
tema d’informació únic que garanteixi un seguiment 
personalitzat i la coordinació de les actuacions dels 
agents que intervenen en els plans individualitzats d’in-
serció.

f. Reunir, en els propers dos mesos, el grup de treball 
amb la participació de tots els agents implicats que es-
tudiï les propostes de rendes socials d’equitat i les pos-
sibilitats de finançament d’aquestes rendes, creat se-
gons la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya 
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats.

g. Presentar al Parlament una valoració del programa 
de treball i formació a persones perceptores de la ren-
da mínima d’inserció durant el mes de setembre.

3. Pel que fa a les famílies sense ingressos que estan 
excloses de la Renda Mínima d’Inserció, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern a:
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a. Lluita contra la pobresa infantil

Garantir que totes les famílies amb infants i sense in-
gressos siguin beneficiàries de la Renda Mínima d’In-
serció.

b. Activació laboral

Elaborar i executar un pla extraordinari d’orientació, de 
formació, inserció i experiència laboral per a les per-
sones actives que viuen en llars amb zero ingressos.

c. Manteniment de la llar

Garantir el manteniment de la llar i dels consums de 
subministraments bàsics. Alhora, establir conjunta-
ment amb les empreses de subministraments, l’aplica-
ció automàtica de tarifes socials en els consums dels 
subministraments a totes aquelles famílies amb in-
gressos inferiors a l’IRSC, famílies amb tots els seus 
membres en situació d’atur, persones majors de 65 
anys i persones amb diversitat funcional.

d. Ajuts d’urgència social

Augmentar els recursos destinats als ajuts d’urgències 
socials que gestionen els ajuntaments i entitats socials.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2014

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les escoles bressol
Tram. 302-00168/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 69193 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les esco-
les bressol (tram. 300-00176/10).

Moció

El Parlament insta al Govern a: 

1. Dissenyar una planificació de centres d’educació in-
fantil a Catalunya per al proper període 2015-2020 que 
garanteixi un servei educatiu de 0-3 anys de qualitat a 
tota la població en condicions de igualtat social i terri-
torial, atenent el principi de corresponsabilitat amb els 
ajuntaments i la comunitat educativa, així com respec-
tant els projectes educatius consolidats.

2. Presentar al Parlament en el termini de 3 mesos 
aquest nou mapa de planificació d’escoles bressol.

3. Restituir el finançament de les places 0-3 anys a 
com a mínim 1600 euros per alumne/any, i compro-
metre’s a augmentar-ho progressivament fins als 1.800 
euros alumne/any. Entenent l’educació 0-3 com una 
etapa educativa fonamental.

4. Garantir a les administracions locals el pagament 
dels deutes pendents derivats de les despeses realit-
zades en concepte de funcionament i places d’escoles 
bressol, despesa que correspon a la Generalitat.

5. Establir un conveni marc amb el món local pel fi-
nançament estable d’aquest servei, sota els criteris de 
coresponsabilitat qualitat i equitat.

6. Incloure una clàusula de garantia de compliment 
dels compromisos de pagament a càrrec seu en els 
acords de delegació de competències i convenis de col-
laboració que, actualment, ja tingui signats, així com 
amb els de nova creació.

7. Continuar el procés d’homogeneïtzació de les llars 
d’infants de titularitat municipal i de les de la Gene-
ralitat.

8. Instaurar una partida suficient de beques per evitar la 
discriminació d’accés al servei d’educació 0-3 per motius 
de renda. Estudiar la proposta d’establir els preus de les 
llars d’infants en funció de la renda de les famílies.

9. Continuar les activitats de formació als professio-
nals que es dediquen a la formació del 0-3 i presentar 
una relació de les diferents activitats que en aquesta 
matèria es realitzen.

10. Instar el Govern de l’Estat a restablir els imports 
pressupostats al Plan Educa 3 a, com a mínim, els ni-
vells de 2011.

11. El Parlament de Catalunya constata que la modifica-
ció de la Llei de Bases de Règim Local, introduïda per 
la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Adminis-
tració Local, fa necessària que la Generalitat de Catalu-
nya, per garantir la viabilitat de la xarxa pública d’esco-
les bressols doti pressupostàriament, de forma adequada 
i suficient, per a cada exercici econòmic a aquells muni-
cipis que tinguin delegada la competència de crear-les i 
gestionar-les en els seus termes municipals.

12. Presentar a la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats un informe de l’impacte de la llei de Racionalit-
zació i Sostenibilitat de l’Administració Local en les 
corporacions locals en relació a les llars d’infants.

13. Comparèixer en seu parlamentaria, en el termini 
de tres mesos, per informar sobre les actuacions del 
Govern en matèria d’educació infantil a Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, del GP SOC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’actuació i el cessament del di-
rector general de la Policia
Tram. 302-00170/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 69215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l’actuació i 
el cessament del director general de la Policia (tram. 
300-00174/10).

Moció

1) El Parlament insta el Govern a impulsar un diàleg 
amb tots els grups parlamentaris i organitzacions mu-
nicipalistes i amb les principals entitats i moviments 
socials (sindicats, PAH, Federació d’Associacions de 
Veïns, organitzacions empresarials i de comerciants, 
entre d’altres) per definir un nou enfocament de les po-
lítiques de seguretat en casos de protestes i mobilitza-
cions de masses basat en la garantia dels drets d’ex-
pressió i manifestació pacífica de la ciutadania, que 
permeti l’aïllament social dels grups minoritaris vio-
lents.

2) El Parlament insta el Govern a convocar una reunió 
urgent del Consell de Seguretat de Catalunya, tal com 
han reclamat el Consell Nacional de la Joventut de Ca-
talunya, CCOO, UGT, CONFAVC i Consell LGTB de 
Catalunya, per informar a la representació de la soci-
etat civil sobre casos com els de l’Ester Quintana i de 
Juan Andrés Benítez.

3) El Parlament de Catalunya demana de forma públi-
ca i solemne perdó a totes les víctimes de bales de go-
ma de Catalunya i insta al Govern a aplicar de forma 
ràpida les mesures de reparació i rescabalament a les 
víctimes aprovades pel Parlament.

4) El Parlament insta el Departament d’Interior a re-
conèixer que la senyora Ester Quintana va ser ferida a 
Barcelona el 14 de novembre de 2012 per una bala de 
goma disparada pel algun membre del cos de Mossos 
d’esquadra.

5) El Parlament, pel que fa al cas de la mort a Barcelo-
na, el dia 2 d’abril de 2014, del senyor Alfonso Bayard, 
insta el Departament d’Interior a: 

5.1) Obrir una investigació interna, i a presentar-ne les 
conclusions en el termini d’un mes a la Comissió d’In-

terior, sobre les actuacions policials que es van produir 
en aquest cas que inclogui una anàlisi sobre si aques-
tes actuacions varen ser coherents amb els protocols 
d’actuació a aplicar a persones amb malaltia mental, 
tal com reclama una petició signada per més de vint-
mil ciutadans i ciutadanes.

5.2) Rebre de forma immediata una delegació de la fa-
mília i amics i amigues d’Alfonso Bayard, per tal de 
que puguin ser informats directament pel Conseller 
d’Interior sobre les circumstàncies de la mort del se-
nyor Bayard.

6) Pel que fa al desallotjament de can Vies i els alda-
rulls posteriors, el Parlament: 

6.1) Expressa el seu suport a la declaració del dia 28 
de maig, de la Síndica de Greuges de Barcelona, en 
la que es «condemna enèrgicament qualsevol acte de 
violència» i s’insta «a reprendre amb urgència les ne-
gociacions per buscar la pau social en el conflicte de 
Can Vies».

6.2) Insta al Departament d’Interior a presentar abans 
d’un mes davant la Comissió d’Interior un informe ex-
haustiu sobre els dispositius policials aplicats en motiu 
del desallotjament de Can Vies i durant els dies se-
güents, i una anàlisi de les possibles actuacions des-
proporcionades del Cos de Mossos d’esquadra a Bar-
celona i altres poblacions, que inclogui, en tot cas, 
informació sobre les circumstàncies en que es va pro-
duir l’incendi d’una unitat mòbil de TV3, i sobre l’ac-
tuació policial a La Directa i les agressions patides per 
diversos professionals dels mitjans de comunicació, 
fets, tots ells, denunciats pel Col·legi de Periodistes i el 
Sindicat de Periodistes.

7) El Parlament insta el Govern a «que s’aprofiti el 
context polític i l’oportunitat de relleu al capdavant 
de la direcció dels mossos d’esquadra per tal que el 
Departament d’Interior obri una reflexió sobre el pa-
per del Cos i prengui les mesures necessàries per evi-
tar noves actuacions de vulneració de drets i llibertats 
ciutadanes», tal com han demanat en un comunicat del 
28 de maig de 2014, el Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya i el Consell de la Joventut de Barcelona.

8) El Parlament insta al Govern a crear de forma im-
mediata una Mesa Sectorial de Negociació del Cos de 
Mossos d’esquadra, integrada pel Departament d’Inte-
rior i els sindicats de mossos.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la futura seguretat social catalana
Tram. 302-00171/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 69243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i March, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la futura seguretat social catalana 
(tram. 300-00178/10).

Exposició de motius

Les eleccions del 25 de novembre van donar un man-
dat al Parlament per possibilitar que els catalans i les 
catalanes decideixin el seu futur polític en una consul-
ta. Aquesta voluntat ha quedat reforçada des de l’ini-
ci de legislatura per l’expressió popular al carrer, per 
totes les enquestes i, de manera molt especial, amb el 
resultats a Catalunya de les darreres eleccions al Par-
lament europeu de forma clara i contundent.

Amb aquest suport, cal que els treballs d’aquest Par-
lament i del Govern avancin per fer possibles i apli-
cables tots els resultats de la Consulta, per tal que la 
ciutadania pugui decidir amb total llibertat i sense cap 
mena de coacció. Per això cal donar el màxim d’infor-
mació i facilitar el coneixement i comprensió de les 
conseqüències de la transcendent decisió que han de 
prendre. En aquest sentit, un aspecte cabdal és el futur 
del sistema de pensions i en quina situació es trobaria 
tant en el cas que la ciutadania decideixi romandre al 
si de l’Estat espanyol com en el cas que decideixi ini-
ciar la constitució d’un Estat independent.

Respecte aquesta qüestió hi ha hagut nombrosos in-
tents de manipulació informativa que, buscant atemo-
rir les persones que es troben en una situació econòmi-
cament depenent, falten a la més mínima objectivitat, 
aprofitant el desconeixement que moltes persones te-
nen sobre els mecanismes de finançament de les pen-
sions.

Certament, el model espanyol està basat en el dret sub-
jectiu generat per les aportacions fetes pels treballa-
dors al llarg de la seva vida laboral, però, en canvi, el 
seu finançament es sustenta en el repartiment de les 
aportacions actuals dels treballadors en actiu. Aques-
ta aparent contradicció entre la contribució que genera 
el dret i la contribució, actual i no capitalitzada, que 
finança la pensió ha estat aprofitada malintencionada-
ment per generar confusió.

El primer que cal dir és que la Seguretat Social està 
obligada a fer front als pagaments a tots els pensio-
nistes d’acord amb els drets que han adquirit a través 
de les seves cotitzacions al llarg de la seva vida labo-
ral resideixin o no a l’Estat espanyol. El finançament 
d’aquestes prestacions, en canvi, no ve de la capitalit-
zació de les contribucions fetes sinó del repartiment de 
les contribucions actuals.

Per tant, el finançament de les pensions, i la seva vi-
abilitat futura, dependrà de la relació entre el nombre 
de treballadors ocupats i el nombre de pensionistes, del 
salari mitjà i del tipus de cotització. Resulta rellevant 
recordar aquí que el nombre de treballadors ocupats per 
pensionista a Catalunya és de 2,54, mentre que a Es-
panya és de 2,48, que el salari mig a Catalunya és de 
24.449 euros, mentre que a Espanya és de 22.790 euros.

La contribució de Catalunya al sistema de pensions

Catalunya és una contribuïdora neta al sistema espa-
nyol de la Seguretat Social, és a dir, que les aportaci-
ons catalanes al sistema han estat superiors a les pres-
tacions rebudes al territori.

Concretament, entre els anys 1995 i 2011 va aportar 
un saldo positiu de 24.126 milions d’euros, mentre que 
l’Estat va fer un dèficit de –82.704 milions d’euros. Dit 
d’una altra manera, les prestacions rebudes per l’Estat 
han estat molt superiors a les contribucions aportades.

Si ens fixem en el saldo acumulat per persona, les da-
des de Catalunya refermen la confiança en la seva ca-
pacitat de mantenir un sistema de pensions viable: en-
tre el 1995 i el 2011 va ser un saldo positiu de 3.200 
euros per persona, mentre que a la resta de l’Estat es 
produïa un dèficit de 1.753 euros per persona,.

Va ser només durant els períodes 1995-1996 i 2009-
2011, 5 anys dels 17 estudiats, que Catalunya va ser de-
ficitària amb la Seguretat Social, en part, per l’elevada 
taxa d’atur, ja que van pujar les prestacions i van bai-
xar les cotitzacions. En canvi, el conjunt de l’Estat el 
saldo ha estat negatiu durant 10 dels 17 anys analitzats.

Dades provisionals 2012 i 2013

Amb tot, hi ha qui no es cansa de crear desinforma-
ció. Amb dades provisionals 2012, membres del Go-
vern de l’Estat han afirmat que «la Seguretat Social 
a Catalunya al 2012 va tenir un dèficit de 3.777 mili-
ons d’euros». Amb les seves mateixes dades, el total 
de l’Estat era de un total negatiu de 23.301 milions 
d’euros. Amb les seves dades, Catalunya representa 
el 15,6% del total de dèficit espanyol per CCAA, molt 
menys que el pes del PIB (19%) i un 23% d’aportació 
als pressupostos.

El passat 28 d’abril la ministra de treballs, la senyo-
ra Fátima Báñez, va declarar: «la solidaritat dels es-
panyols ha permès pagar el dèficit de 4500M de les 
pensions catalanes». La Ministra es deixava una dada 
fonamental: el dèficit de la Seguretat Social per pensi-
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ons a tot Espanya era de 37.000 milions d’euros. És a 
dir, a Catalunya 600€/habitant, resta de l’Estat 823€/
habitant.

També les dades dels anys 2012 i 2013 confirmen que 
l’economia catalana és més capaç d’afrontar la situa-
ció de dèficit del sistema de pensions.

Com Catalunya ajuda a cobrir els dèficits del sistema 
de pensions

En moments de crisi, els sistemes de Seguretat Social 
es tornen deficitaris, en general, i han de ser coberts 
amb aportacions del pressupost de l’Estat i del Fons de 
Reserva de les pensions. Vegem com Catalunya con-
tribueix en aquests dos aspectes.

Pel que fa als pressupostos generals de l’Estat, val a 
dir que representant un 16% de la població i un 19% 
del PIB Catalunya n’aporta un 23%, i suporta una ba-
lança fiscal negativa que de mitjana en els anys 1986-
2011 ha estat del 8,5% del PIB.

Pel que fa al Fons de Reserva, val a dir que aquest es-
tà constituït pels recursos aportats dels superàvits dels 
anys de bonança. Resulta, però, que la principal apor-
tadora de recursos al Fons de Reserva de la Seguretat 
Social ha estat Catalunya. Efectivament, entre 1995 i 
2010 Catalunya ha generat un superàvit de 24.774 mi-
lions d’euros. De forma acumulada, en aquest període 
el 74% dels superàvits que financen el Fons Reserva 
han sortit de l’economia catalana.

En síntesi, cal que la ciutadania conegui la següent in-
formació per a prendre lliurement la decisió de vot el 
proper 9 de novembre.

Elements de risc del manteniment de l’estatus quo so-
bre les pensions

En primer lloc cal assenyalar que l’evolució actual de 
l’economia espanyola i de les polítiques del seu Go-
vern són el principal risc sobre el futur de les pensions 
per diversos motius.

En primer lloc, pel manteniment d’unes taxes d’atur molt 
superiors a la mitjana europea i amb previsions de que 
aquesta distància es mantingui en el mig i llarg termini.

Segon, perquè la reforma laboral ha causat una cai-
guda generalitzada dels salaris i la política econòmi-
ca del Govern espanyol pretén mantenir aquest nivell 
baix de poder adquisitiu dels treballadors i treballa-
dores en el mig termini. Tercer, per l’enorme pes de 
l’economia submergida. Quart, per la vulnerabilitat 
del sistema de pensions a la piràmide d’edat.

Cinquè, per la reducció continuada del Fons de Reser-
va, incomplint el pacte de Toledo, que està perpetrant 
el Govern espanyol: les disposicions a càrrec del fons 
de Reserva de la Seguretat Social va ser de 7.003 mi-
lions d’euros el 2012 i 11.648 milions d’euros el 2013. 
Per aquest any 2014 es preveu disposar d’11.029 M€. 
A finals d’enguany el saldo del Fons es preveu que 

quedarà reduït a uns 42.000 M. En tres anys s’hauran 
menjat quasi una tercera part del fons.

Sisè, per una excessiva exposició del Fons de Reserva 
al deute públic espanyol. Aquest ha estat utilitzat pel 
Govern espanyol en excés per adquirir títols de deute 
públic espanyol fins al 97% del total d’actius financers 
del Fons. Ningú més gestiona un Fons així.

Setè, perquè la Reforma de les pensions impulsada 
pels PSOE, primer, i pel PP després ha introduït tres 
factors de correcció a la baixa de les pensions en el 
llarg termini.

Vuitè, perquè el Govern espanyol ha demostrat ser 
molt depenent i sensible al poder dels oligopolis, tam-
bé el dels sectors financers que malda per entrar al ne-
goci de les pensions.

Novè, perquè es manté la constant invariable d’una 
contribució catalana desproporcionada als Pressupos-
tos Generals de l’Estat, és a dir, d’una balança fiscal 
molt negativa per als catalans i catalanes.

I desè, pel pes petit de les contribucions espanyoles al 
sistema de pensions sobre PIB, en relació a la mitjana 
europea, distància que no ha millorat en els darrers 10 
anys i que no sembla que tinguin voluntat de corregir.

Elements de risc de les improbables terceres vies sobre 
les pensions

Tant a l’Estatut de 1978, com a l’Estatut de 2006 a l’ar-
ticle 165.1.b, ja es preveia el traspàs de la gestió del rè-
gim econòmic de la Seguretat Social.

En 36 anys el Govern de l’Estat no ha donat una sola pas-
sa en aquesta direcció. És un precedent a tenir en compte.

Elements de confiança en la viabilitat del sistema de 
pensions en una Catalunya independent

Resumint els que ja s’han esmentat caldria dir que 
aquesta major confiança es fonamenta en: 

– Una major relació entre treballadors ocupats i pen-
sionistes.

– Un salari mig superior

– La desaparició del dèficit fiscal que anualment de-
treu als catalans un 8,5% del PIB

– La contribució neta aportada en els darrers 19 anys 
al sistema de pensions espanyol.

– Una política més sensible a les necessitats de pen sio-
nistes i aturats.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Moció

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig 
a la reforma del sistema de pensions empresa pel Go-
vern espanyol el passat desembre de 2013 i alerta que 
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els factors de càlcul que aquesta reforma ha intro duït 
deixa la ciutadania desinformada respecte la seva fu-
tura pensió i introdueix elements de reducció i pèrdua 
de poder adquisitiu en el curt, mig i llarg ter mini.

2. El Parlament de Catalunya expressa la seva profun-
da preocupació pel futur de les pensions dins l’Estat 
espanyol quan constata que les disposicions a càrrec 
del fons de Reserva de la Seguretat Social van ser de 
7.003 milions d’euros el 2012, 11.648 milions d’euros 
el 2013 i preveuen, per aquest any 2014 de 11.029 M€, 
provocant que a finals d’aquest exercici el saldo del 
fons s’hagi reduït fins a uns 42.000 M. Igual de preo-
cupant resulta la concentració dels actius financers del 
Fons en un 97% en deute públic espanyol.

3. El Parlament de Catalunya insta la Govern a elabo-
rar un pla i dissenyar l’Administració i la Tresoreria de 
la Seguretat Social catalana per garantir la percepció 
futura de les pensions i prestacions d’atur als catalanes 
i catalans, si el sentit del vot dels ciutadans el futur 9 
de novembre és favorable a la constitució d’un Estat 
independent.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear 
un òrgan únic gestor del conjunt de prestacions orien-
tades a la integració social i laboral dependents de la 
Generalitat, així com d’altres rendes socials, amb ca-
pacitat per a gestionar les prestacions d’altres adminis-
tracions. Aquest organisme servirà, també, per posar 
les bases organitzatives de la futura Tresoreria Gene-
ral de la Seguretat Social de Catalunya.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern que, en 
el marc de la llei 10/2012 de publicació de les balances 
fiscals, que estableix la publicació anual de la balança 
fiscal de Catalunya amb el sector públic central, s’in-
clogui el càlcul de la balança fiscal corresponent als 
fluxos d’ingressos i despeses de Catalunya amb la Se-
guretat Social.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2014

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació d’inestabilitat i paràlisi 
política
Tram. 302-00172/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 69244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 

139 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
la situació d’inestabilitat i paràlisi política (tram. 300-
00175/10).

Exposicio de motius

Després d’un any i mig de Govern de Convergència i 
Unió a la Generalitat de Catalunya amb el suport par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, el 
balanç de la gestió fins al moment fa palesa més que 
mai la inacció de l’executiu. L’obsessió d’aquest Go-
vern per la celebració de la pretesa consulta els ha fet 
perdre la objectivitat i el contacte amb la realitat, i po-
sa de relleu la incapacitat de l’executiu per endegar re-
formes imprescindibles a Catalunya, adoptar mesures 
de reactivació econòmica, treballar pel benestar dels 
catalans o aprovar lleis essencials per la regeneració 
democràtica.

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a canviar de rumb la política catalana i cen-
trar-se en les quatre prioritats que segons el Centre 
d’Estudis d’Opinió més preocupen el catalans, és a dir 
l’atur, la situació econòmica, la corrupció i els partits 
polítics, i a

1. Celebrar abans de finalitzar l’actual període de ses-
sions un ple monogràfic sobre mesures per la reacti-
vació econòmica, per tal d’implementar un conjunt de 
mesures de bonificacions fiscals a pimes, autònoms i 
emprenedors per dinamitzar l’economia.

2. Impulsar el diàleg amb el Govern central sobre un 
nou model de finançament que garanteixi la suficièn-
cia financera, per tal de contribuir a l’estabilitat pres-
supostària i a generar un clima de confiança entre 
l’empresariat a Catalunya.

3. Complir amb els compromisos acordats sobre la re-
forma de l’administració pública, i en particular pre-
sentar un balanç sobre la reducció d’empreses publi-
ques.

4. Implementar totes les mesures acordades en les ci-
meres anticorrupció i afavorir una veritable regenera-
ció democràtica, especialment en aquells aspectes que 
afecten càrrecs públics de qualsevol partit polític.

5. Per tal de garantir el dret d’accés a la informació i 
la transparència

5.1 Elaborar i presentar en seu parlamentària, en el 
termini màxim de sis mesos, un informe que inclogui 
una liquidació detallada de les subvencions públiques 
atorgades a les empreses, entitats i mitjans de comuni-
cació pel Govern de la Generalitat.

5.2 Elaborar i presentar en seu parlamentària, en el 
termini màxim de sis mesos, un informe que detalli 
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el sou de tots els directius de totes les empreses i enti-
tats públiques de la Generalitat de Catalunya.

6. Per tal de garantir la seguretat jurídica i l’estabilitat 
política i econòmica, el Govern de Catalunya es com-
promet a no facilitar, promoure, alentir ni donar suport 
a una Declaració Unilateral d’Independència (DUI) a 
Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política industrial
Tram. 302-00173/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 69246 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la política industrial (tram. 300-00179/10).

Moció

Durant els darrers mesos la economia catalana ha dei-
xat enrere la recessió econòmica, i hem encetat una 
nova etapa de creixement. L’objectiu principal del 
creixement econòmic ha de ser la creació d’ocupació, i 
si bé en el darrer any, a Catalunya hem guanyat 40.000 
nous cotitzants a la seguretat social, el sector industri-
al encara és una excepció, i en el darrer trimestre s’han 
perdut 11.000 llocs de treball.

En el sector industrial hi ha perspectives positives, pe-
rò també hi ha indicadors que mostren dificultats per 
tal de consolidar el creixement econòmic i la creació 
d’ocupació en el sector industrial.

Els baixos índexs d’execució pressupostària que mos-
tren els programes d’indústria i desenvolupament em-
presarial indiquen que hi ha marge d’acció que no 
s’empra, i és en aquest marc que,

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a intensificar les polítiques de suport i 
acompanyament del sector industrial, en el marc de la 
«Estratègia Industrial» per tal de possibilitar la recu-
peració de l’activitat industrial perduda en la darrera 
dècada.

2. El Parlament de Catalunya considera el pacte «Més 
Indústria» i les 138 propostes que se’n fan, com una 
valuosíssima aportació per accentuar el valor de la in-
dústria, i per assenyalar un camí per l’enfortiment i el 
creixement del sector industrial.

3. El Parlament de Catalunya, valora la «Estratègia 
Industrial» com a full de ruta, alhora que considera 
necessari reforçar i complementar alguns aspectes per 
tal d’intensificar l’impuls del sector industrial.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar una ordenació dels polígons industrials de Catalu-
nya que tinguin en compte les infraestructures de que 
disposen, les infraestructures a les que tenen accés i 
els serveis disponibles. En aquest sentit es comple-
mentarà el Servei d’Informació de Polígons d’Activitat 
Econòmica de Catalunya amb informació referent als 
serveis disponibles com ara infraestructures de tele-
comunicacions; infraestructures i serveis de mobilitat 
tant de persones, com de mercaderies; infraestructures 
i serveis logístics, així com tota aquella altre informa-
ció que pugui ser útil de cara a facilitar la localització 
de noves activitats industrials.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a en-
comanar a l’Observatori d’Empresa i Ocupació l’ela-
boració d’un informe semestral sobre la evolució de 
les diferents fonts de finançament i els seus condici-
onants. Aquest informe ha de servir també per fer la 
previsió d’oferta de finançament per part de l’Institut 
Català de Finances.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incre-
mentar els recursos invertits en finançament d’activi-
tat industrial, ja sigui mitjançant mecanismes propis, o 
mitjançant convenis de col·laboració amb altres agents 
públics o privats.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar noves línies de finançament d’activitats industri-
als per innovació tant de processos com de productes, 
amb l’objectiu d’esgotar la capacitat financera de què 
disposa l’Institut Català de Finances.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a intensi-
ficar les polítiques que permetin eixamplar el nombre 
d’empreses que exporten així com altres que permetin 
consolidar nous mercats per empreses que han iniciat 
recentment la seva internacionalització.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure una major adequació dels currículums de les 
diferents ofertes formatives, a les necessitats concretes 
del sectors industrials amb major implantació a Cata-
lunya, representats pels diferents clústers.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
i Serra, portaveu adjunt, del GP del PPC 
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