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

Informe de la Ponència de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost

A la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Ponència de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, nomenada el dia 6 de novembre de 2013 i 
integrada pel diputat Albert Batet i Canadell, del GP 
de Convergència i Unió, que n’ha estat designat po-
nent relator; el diputat Pere Aragonès i Garcia, del GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; el diputat Xavi-
er Sabaté i Ibarz, del GP Socialista; el diputat Rafael 
Luna Vivas, del GP del Partit Popular de Catalunya; 
la diputada Hortènsia Grau Juan, del GP d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; 
el diputat Jordi Cañas Pérez, del GP de Ciutadans, i 
la diputada Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt, de 
conformitat amb el que estableix l’article 109.4 del Re-
glament del Parlament, s’ha reunit al Palau del Par-
lament els dies 10, 17, 24 i 26 de març de 2014. Han 
assessorat la Ponència el lletrat Ferran Domínguez 
Garcia i l’assessora lingüística Marta Payà Canals, i 
l’ha assistida el gestor parlamentari Àngel Zardoya i 
Regidor.

Després d’estudiar el Projecte de llei de modificació 
de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re-
creatius turístics, i d’establiment de normes en matèria 
de tributació, comerç i joc (tram. 200-00008/10) i les 
esmenes presentades, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 109.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, la Po-
nència ha establert l’Informe següent: 

Projecte de 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 

Text presentat

Capítol I. Modificació de la Llei 2/1989, de 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics

Article 1

S’afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1989, de 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, amb el 
text següent: 

«Disposició addicional

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

a) S’admeten les activitats de joc i apostes.

b) L’edificabilitat destinada a les activitats de jocs i 
apostes, als usos hotelers i als comercials és la que 
determina el planejament urbanístic. La superfície de 
sòl destinada als usos residencials, hotelers i de jocs i 
apostes no pot superar el 30% de la superfície total del 
centre recreatiu turístic.

c) Mitjançant la modificació del planejament urbanís-
tic municipal es pot establir una nova ordenació dels 
usos del sòl i dels aprofitaments amb subjecció als pa-
ràmetres que estableix aquesta Llei, amb respecte als 
usos hotelers temàtics vinculats al parc d’atraccions i 
els seus serveis complementaris, que tindran en la mo-
dificació una regulació pròpia.

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, mitjançant 
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 ad-
mesos en el centre recreatiu turístic, inclosos els de 
jocs i apostes, sense subjecció als paràmetres que es-
tableix aquesta Llei i les disposicions reglamentàries 
que la desenvolupen. Aquest pla director pot classifi-
car i qualificar el sòl i establir la resta de determina-
cions en els termes que preveu l’article 56.6 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legis-
latiu 1/2010, de 3 d’agost.

3. En tot cas, no es poden ubicar parcs temàtics 
d’atraccions, ni atraccions recreatives mecàniques 
ni serveis complementaris propis dels parcs temàtics 
d’atracció, fora de l’àrea del centre recreatiu turístic 
de Vila-seca i Salou, on s’ubica l’actual parc temàtic 
d’atraccions.»



28 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 289

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 4

Esmenes presentades

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (1)

A l’article 1

«Article 1

S’afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1989, de 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, amb el 
text següent: 

“Disposició addicional

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

a) S’admeten les activitats de joc i apostes, excepte en 
l’àrea del parc temàtic, en el qual els usos globals con-
tinuaran essent els actualment existents.

b) L’edificabilitat destinada a les activitats de jocs i 
apostes, als usos hotelers i als comercials és la que 
determina el planejament urbanístic. La superfície de 
sòl destinada als usos residencials, hotelers i de jocs i 
apostes no pot superar el 30% de la superfície total del 
centre recreatiu turístic.

c) Mitjançant la modificació del planejament urbanís-
tic municipal es pot establir una nova ordenació dels 
usos del sòl i dels aprofitaments amb subjecció als pa-
ràmetres que estableix aquesta Llei, amb respecte als 
usos hotelers temàtics vinculats al parc d’atraccions i 
els seus serveis complementaris que tindran en la mo-
dificació una regulació pròpia.

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, mitjançant 
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 ad-
mesos en el centre recreatiu turístic, inclosos els de 
jocs i apostes, sense subjecció als paràmetres que es-
tableix aquesta Llei i les disposicions reglamentàries 
que la desenvolupen. Aquest pla director pot classifi-
car i qualificar el sòl i establir la resta de determina-
cions en els termes que preveu l’article 56.6 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legis-
latiu 1/2010, de 3 d’agost.

3. En tot cas, no es poden ubicar al centre recreatiu 
i turístic de Vila-seca i Salou, parcs temàtics d’atrac-
cions, ni atraccions recreatives mecàniques, ni parcs 
aquàtics, ni serveis complementaris propis dels parcs 
temàtics d’atracció equivalents als actualment exis-
tents, fora de l’àrea del centre recreatiu turístic de Vila-
seca i Salou, on s’ubica l’actual parc temàtic d’atrac-
cions”.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Modificació de l’article 1

S’afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1989, de 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, amb el 
text següent: 

«Disposició addicional

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

a. S’admeten les activitats de jocs i apostes en els ter-
mes que estableixi el planejament urbanístic. Les ac-
tivitats de jocs i apostes a què fa referència l’epígraf 
anterior no es podran ubicar en els espais destinats a 
parc temàtic d’atraccions.

b. L’edificabilitat total màxima destinada a les activi-
tats de jocs i apostes, als usos hotelers i als comercials, 
i als usos residencials, amb caràcter global, és la que 
determina el planejament urbanístic en desenvolupa-
ment de l’article 5.2.2. del decret 152/1989. La super-
fície de sòl destinada als usos residencials, hotelers, i 
de jocs i apostes no pot superar el 30% de la superfície 
total del centre recreatiu i turístic.

c. Mitjançant la modificació del planejament urbanís-
tic municipal es pot establir una nova ordenació dels 
usos del sòl i dels aprofitaments amb subjecció als pa-
ràmetres que estableix aquesta Llei, amb respecte als 
usos hotelers temàtics vinculats al parc d’atraccions i 
els seus serveis complementaris, que tindran en la mo-
dificació una regulació pròpia.

d. En tot cas, la nova ordenació dels usos del sòl i dels 
aprofitaments haurà de justificar la seva integració 
paisatgística en el conjunt del centre recreatiu i turís-
tic, i d’acord amb el que estableix el Catàleg de Paisat-
ge del Camp de Tarragona.

2. En tot cas, no es poden ubicar en el centre recrea-
tiu turístic de Vila-Seca i Salou parcs temàtics d’atrac-
cions, ni atraccions recreatives mecàniques ni serveis 
complementaris propis d’aquests fora de l’àrea on 
s’ubica l’actual parc temàtic d’atraccions.»
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Apartat 2

3 Esmena núm. 3
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (3)

A l’article 1 de l’apartat 2 de la disposició addicional

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, mitjançant un 
pla director urbanístic es pot reordenar l’àmbit del cen-
tre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou i establir els 
paràmetres corresponents per als diferents usos adme-
sos en el centre recreatiu turístic, inclosos els de jocs 
i apostes, sense subjecció als paràmetres que estableix 
aquesta Llei i les disposicions reglamentàries que la de-
senvolupen. Aquest pla director pot classificar i quali-
ficar el sòl i establir la resta de determinacions en els 
termes que preveu l’article 56.6 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

A l’article 1

«Article 1

S’afegeix una disposició addicional primera a la Llei 
2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turís-
tics, amb el text següent: 

«Disposició addicional Primera

1. En l’àmbit del centre recreatiu [...].»

Apartat 2

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

A l’article 1

«[...]

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, mitjançant 
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 ad-
mesos en el centre recreatiu turístic, inclosos els de 
jocs i apostes, sense subjecció als paràmetres que esta-
bleix aquesta Llei i les disposicions reglamentàries que 
la desenvolupen. Aquest pla director pot classificar i 
qualificar el sòl i establir la resta de determinacions en 
els termes que preveu l’article 56.6 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost.

[...].»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP Socialista (1)

Es modifica l’article 1, amb el text següent: 

«Article 1

S’afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1989, de 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, amb el 
text següent: 

“Disposició addicional

1. [...]

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, mitjançant un 
pla director urbanístic es pot reordenar l’àmbit del cen-
tre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou i establir els 
paràmetres corresponents per als diferents usos adme-
sos en el centre recreatiu turístic, inclosos els de jocs 
i apostes, sense subjecció als paràmetres que estableix 
aquesta Llei i les disposicions reglamentàries que la de-
senvolupen. Aquest pla director pot classificar i quali-
ficar el sòl i establir la resta de determinacions en els 
termes que preveu l’article 56.6 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost.

3. [...]”»

Esmena transaccional
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 

A l’article 1

«Article 1

S’afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1989, de 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, amb el 
text següent: 

“Disposició addicional

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

a) S’admeten les activitats de joc i apostes, excepte en 
l’àrea del parc temàtic, en el qual els usos globals con-
tinuaran essent els actualment existents.

b) L’edificabilitat destinada a les activitats de jocs 
i apostes, als usos hotelers i als comercials és la que 
determina el planejament urbanístic. La superfície de 
sòl destinada als usos residencials, hotelers i de jocs i 
apostes no pot superar el 30% de la superfície total del 
centre recreatiu turístic.

c) Mitjançant la modificació del planejament urbanís-
tic municipal es pot establir una nova ordenació dels 
usos del sòl i dels aprofitaments amb subjecció als pa-
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ràmetres que estableix aquesta Llei, amb respecte als 
usos hotelers temàtics vinculats al parc d’atraccions i 
els seus serveis complementaris.

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, mitjançant 
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 ad-
mesos en el centre recreatiu turístic, inclosos els de 
jocs i apostes, d’acord amb el següents paràmetres: 

a) L’executivitat dels polígons del sòl urbanitzable serà 
progressiva en funció de la real ocupació de cada polí-
gon. En aquest sentit, el primer polígon suposarà, com 
a màxim, l’actual edificabilitat del Pla parcial del sub-
sector 2 de l’àmbit del Centre recreatiu i turístic.

b) L’executivitat del següent polígon que prevegi el 
PDU, a través del corresponent pla d’etapes, restarà 
supeditada a l’efectiva urbanització del primer i a la 
concessió de llicències que suposin almenys dues terce-
res parts de l’edificabilitat del polígon.

c) El sostre màxim del PDU per a tots els usos no pot 
suposar un increment superior al 100% de l’actual 
sostre del Pla parcial del subsector 2. Al moment que 
la urbanització dels polígons estigui executada, i amb 
llicències concedides que suposin dues terceres parts 
de la seva edificabilitat, es procedirà, si escau, a la re-
visió del PDU que, si preveu un increment superior al 
60% de l’edificabilitat, comportarà la revisió del Pla 
territorial parcial del Camp de Tarragona.

3. En tot cas, no es poden ubicar al centre recreatiu 
i turístic de Vila-seca i Salou, parcs temàtics d’atrac-
cions, ni atraccions recreatives mecàniques, ni parcs 
aquàtics, ni serveis complementaris propis dels parcs 
temàtics d’atracció equivalents als actualment exis-
tents, fora de l’àrea on s’ubica l’actual parc temàtic 
d’atraccions.

4. L’aprovació inicial i definitiva del PDU requeri-
rà l’informe previ favorable del Consorci del Centre 
recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou.

5. Amb independència dels canvis que puguin pro-
duir-se fruit de les modificacions del planejament de 
l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Sa-
lou, es tindran en compte els valors i les reflexions del 
Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona pel que fa 
a la configuració d’espais i edificacions.”»

Addició de nous apartats

Apartat 4

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

Article 1

D’un nou apartat 4

«4. Amb independència dels canvis que puguin pro-
duir-se fruit de les modificacions del planejament de 
l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Sa-
lou, les edificacions que siguin autoritzades mantin-
dran la tipologia de l’urbanisme de l’entorn.»

Addició de nous articles

Article 1 bis

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

D’un nou article 1 bis

Article 1 bis

S’afegeix una nova disposició addicional a la Llei 
2/1989, de 16 de febrer sobre centres recreatius turís-
tics, amb el text següent: 

«Disposició addicional segona

Les activitats que siguin autoritzades per ser desenvo-
lupades en l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-
seca i Salou, incorporaran en la seva denominació co-
mercial la indicació de “Costa Daurada”.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista (2)

S’addiciona un nou article 1 bis, amb el text següent: 

«Article 1 bis

Es modifica l’article 12 de la Llei 2/1989, de 16 de fe-
brer, sobre centres recreatius turístics, amb el text se-
güent: 

Article 12

1. Als efectes d’aquesta Llei, es divideix el territori ca-
talà en les dues zones següents: 

Zona I: el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ri-
bera d’Ebre, el Baix Camp, el Priorat, el Tarragonès, 
l’Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Penedès, 
l’Anoia, l’Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el 
Bages, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Bergue-
dà, Osona, el Vallès Oriental i el Maresme.
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Zona II: el Segrià, les Garrigues, l’Urgell, el Pla d’Ur-
gell, la Segarra, la Noguera, el Solsonès, el Pallars 
Jussà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, 
la Vall d’Aran, la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, 
l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany, el Gironès, el Baix 
Empordà i la Selva.

2. En cadascuna d’aquestes zones, únicament podrà 
ubicar-s’hi un Centre Recreatiu Turístic de les carac-
terístiques que s’estableixen a l’article segon de la pre-
sent Llei i la denominació del Centre Recreatiu Turís-
tic ha de contenir algun dels topònims de la zona on 
està situat.»

Esmena tècnica núm. 1
De modificació 

Referent a l’actual article 1 del Projecte de llei en allò 
que fa referència a l’apartat segon de la disposició ad-
dicional que es vol afegir a la Llei 2/1989

On hi diu: 

«2. No obstant el que estableix l’apartat 1, mitjançant 
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 ad-
mesos en el centre recreatiu turístic, inclosos els de 
jocs i apostes, sense subjecció als paràmetres que es-
tableix aquesta Llei i les disposicions reglamentàries 
que la desenvolupen. Aquest pla director pot classifi-
car i qualificar el sòl i establir la resta de determina-
cions en els termes que preveu l’article 56.6 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legis-
latiu 1/2010, de 3 d’agost.» 

Hi hauria de dir: 

«2. No obstant el que estableix l’apartat 1, per mit-
jà d’un pla director urbanístic es pot reordenar l’àm-
bit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou i 
regular-ne els usos, inclosos els de joc i apostes –ad-
mesos fora de l’àrea de parc temàtic d’atraccions–, 
sense subjecció als paràmetres urbanístics que esta-
bleixen aquesta llei i les disposicions reglamentàries 
que la desenvolupen. Aquest pla director pot classifi-
car i qualificar el sòl i fer efectives la resta de funcions 
establertes per l’article 56.6 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 
3 d’agost.» 

Motivació: Més enllà dels canvis lingüístics per a 
adequar el text als usos del Parlament, per seguretat 
jurídica cal insistir que el pla director no pot canvi-
ar l’exclusió del joc i apostes dins del parc temàtic 
d’atraccions, i que els paràmetres als quals no se sub-
jecta el pla director són urbanístics, no qualsevol parà-
metre de la llei.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena transaccional a l’article número 1 presentada pel 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya.

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena tècnica 
número 1.

Text presentat

Capítol II. Disposicions en matèria de tributació

Article 2

Es fa una redacció nova de la lletra b) de l’apartat 1 de 
l’article 33 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de 
mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, 
que queda 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 està consti-
tuïda per l’import dels ingressos bruts que els casinos 
obtenen procedents del joc.

A més, s’apliquen les regles següents: 

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

2. En el supòsit de casinos l’activitat dels quals inclo-
gui el bingo, el bingo electrònic, l’ús de qualsevol tipus 
de màquina o dispositiu electrònic o informàtic apte 
per al joc, així com jocs a través d’Internet o per mit-
jans telemàtics, l’import dels ingressos derivats dels 
jocs esmentats, un cop descomptada la quantia dedica-
da a premis, forma igualment part de la base imposa-
ble de la taxa referida a l’activitat de casino.

3. En el supòsit de casinos l’activitat dels quals inclo-
gui la celebració i organització d’apostes en qualsevol 
modalitat, l’import dels ingressos derivats d’aquest 
joc, un cop descomptada la quantitat dedicada a pre-
mis, forma igualment part de la base imposable. En 
aquest cas, no s’exigeix per a les apostes la taxa sobre 
rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries.

4. La base imposable determinada d’acord amb les lle-
tres anteriors es redueix en l’import de les pèrdues per 
deteriorament dels crèdits concedits als jugadors i uti-
litzats en els jocs autoritzats als casinos. Es consideren 
pèrdues per deteriorament dels crèdits les que tenen el 
caràcter de deduïbles a l’efecte de l’impost sobre so-
cietats.
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5. La base imposable es determina en règim d’estima-
ció directa. El subjecte passiu queda obligat a presen-
tar l’autoliquidació en la forma i terminis que es deter-
minin reglamentàriament.

– En el joc del bingo, la base imposable és la suma to-
tal 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 els jocs que s’efectuïn per mitjà d’Internet o per 
mitjans telemàtics, la base imposable està constituïda 
per les quantitats que els jugadors dediquen a la seva 
participació en el joc, un cop descomptada la quantitat 
destinada a premis.»

Esmenes presentades

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

De supressió de tot l’article 2.

11 Esmena núm. 11

De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (2)

A l’article 2

«Article 2

Es fa una redacció nova de la lletra b) de l’apartat 1 de 
l’article 33 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de 
mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, 
que queda 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 està consti-
tuïda per l’import dels ingressos bruts que els casinos 
obtenen procedents del joc.

A més, s’apliquen les regles següents: 

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

2. En el supòsit de casinos l’activitat dels quals inclo-
gui el bingo, el bingo electrònic, l’ús de qualsevol tipus 
de màquina o dispositiu electrònic o informàtic apte 
per al joc, així com jocs a través d’Internet o per mit-
jans telemàtics, l’import dels ingressos derivats dels 
jocs esmentats, un cop descomptada la quantia dedica-
da a premis, forma igualment part de la base imposa-
ble de la taxa referida a l’activitat de casino.

3. En el supòsit de casinos l’activitat dels quals inclo-
gui la celebració i organització d’apostes en qualsevol 
modalitat, l’import dels ingressos derivats d’aquest 
joc, un cop descomptada la quantitat dedicada a pre-
mis, forma igualment part de la base imposable. En 
aquest cas, no s’exigeix per a les apostes la taxa sobre 
rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries.

4. La base imposable determinada d’acord amb les lle-
tres anteriors es redueix en l’import de les pèrdues per 
deteriorament dels crèdits concedits als jugadors i uti-
litzats en els jocs autoritzats als casinos. Es consideren 
pèrdues per deteriorament dels crèdits les que tenen el 
caràcter de deduïbles a l’efecte de l’impost sobre soci-
etats.

4. La base imposable es determina en règim d’estima-
ció directa. El subjecte passiu queda obligat a presen-
tar l’autoliquidació en la forma i terminis que es deter-
minin reglamentàriament.

– En el joc del bingo, la base imposable és la suma to-
tal 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 els jocs que s’efectuïn per mitjà d’Internet o per 
mitjans telemàtics, la base imposable està constituïda 
per les quantitats que els jugadors dediquen a la seva 
participació en el joc, un cop descomptada la quantitat 
destinada a premis.”»

Apartat 3

12 Esmena núm. 12
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (4)

A l’apartat 3 de l’article 2

3. En el supòsit de casinos l’activitat dels quals inclo-
gui el bingo, el bingo electrònic, l’ús de qualsevol tipus 
de màquina o dispositiu electrònic o informàtic apte 
per al joc, així com jocs a través d’Internet o per mit-
jans telemàtics, l’import dels ingressos derivats dels 
jocs esmentats, un cop descomptada la quantia dedica-
da a premis, forma igualment part de la base imposa-
ble de la taxa referida a l’activitat de casino.
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Apartat 5

13 Esmena núm. 13
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (5)

De l’apartat 5 de l’article 2

5. La base imposable es determina en règim d’estima-
ció directa. El subjecte passiu queda obligat a presentar 
l’autoliquidació en la forma i terminis que es determi-
nin reglamentàriament.

– En el joc del bingo, la base imposable és la suma total 
del que satisfan els jugadors per l’adquisició dels car-
tons o el valor facial dels cartons, llevat del bingo elec-
trònic, en què ho és l’import jugat un cop descomptada 
la quantitat destinada a premis.

– En els jocs que s’efectuïn per mitjà d’Internet o per 
mitjans telemàtics, la base imposable està constituïda 
per les quantitats que els jugadors dediquen a la seva 
participació en el joc, un cop descomptada la quantitat 
destinada a premis.

Apartat 4

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

Article 2

De l’apartat 4, de la lletra b

«4. La base imposable determinada d’acord amb les 
lletres anteriors es redueix en l’import de les pèrdues 
per deteriorament dels dèbits obtinguts pels jugadors 
i utilitzats en els jocs autoritzats als casinos. Es con-
sideren pèrdues per deteriorament dels dèbits les que 
tenen el caràcter de deduïbles a l’efecte de l’impost so-
bre societats.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 10, 12 i 13.

La Ponència recomana un text transaccional entre les 
esmenes números 11, 14 i el text del projecte en el sen-
tit següent: 

«Article 2

Es fa una redacció nova de la lletra b) de l’apartat 1 de 
l’article 33 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de 
mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, 
que queda 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 està consti-
tuïda per l’import dels ingressos bruts que els casinos 
obtenen procedents del joc.

A més, s’apliquen les regles següents: 

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

2. En el supòsit de casinos l’activitat dels quals inclo-
gui el bingo, el bingo electrònic, l’ús de qualsevol tipus 
de màquina o dispositiu electrònic o informàtic apte 
per al joc, així com jocs a través d’Internet o per mit-
jans telemàtics, l’import dels ingressos derivats dels 
jocs esmentats, un cop descomptada la quantia dedica-
da a premis, forma igualment part de la base imposa-
ble de la taxa referida a l’activitat de casino.

3. En el supòsit de casinos l’activitat dels quals in-
clogui la celebració i organització d’apostes en qual-
sevol modalitat, l’import dels ingressos derivats d’a-
quest joc, un cop descomptada la quantitat dedicada 
a premis, forma igualment part de la base imposable. 
En aquest cas, no s’exigeix per a les apostes la taxa 
sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions alea-
tòries.

4. La base imposable es determina en règim d’estima-
ció directa. El subjecte passiu queda obligat a presen-
tar l’autoliquidació en la forma i terminis que es deter-
minin reglamentàriament.

– En el joc del bingo, la base imposable és la suma to-
tal 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 els jocs que s’efectuïn per mitjà d’Internet o per 
mitjans telemàtics, la base imposable està constituïda 
per les quantitats que els jugadors dediquen a la seva 
participació en el joc, un cop descomptada la quantitat 
destinada a premis.”»

Text presentat

Article 3

Es fa una redacció nova de la lletra c) de l’apartat 2 de 
l’article 33 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de 
mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, 
que queda de la manera següent: 

«c) El tipus impositiu aplicable als casinos de joc és 
del 10 per 100.»
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Esmenes presentades

15 Esmena núm. 15
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

De supressió de tot l’article 3.

16 Esmena núm. 16
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (6)

De l’article 3

Article 3

Es fa una redacció nova de la lletra c) de l’apartat 2 de 
l’article 33 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de 
mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, 
que queda de la manera següent: 

«c) El tipus impositiu aplicable als casinos de joc és del 
10 per 100.»

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP Socialista (4)

Es modifica l’article 3, amb el text següent: 

«Article 3

Es fa una redacció nova de la lletra c) de l’apartat 2 de 
l’article 33 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de 
mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, 
que queda de la manera següent: 

“c) El tipus impositiu aplicable als casinos de joc po-
drà arribar fins el 35 per 100. Aquest tipus impositiu 
estarà subjecte que els beneficis obtinguts pel subjecte 
passiu siguin reinvertits en un 5% en economia pro-
ductiva, en el territori on radiqui la unitat de negoci.

El tipus impositiu especificat en aquest apartat podrà 
estar subjecte a una reducció d’un 10% més, si les rein-
versions que es mencionen són del 10%.”»

18 Esmena núm. 18
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

A l’article 3

«Article 3

Es fa una redacció nova de la lletra c) de l’apartat 2 de 
l’article 33 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de 
mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, 
que queda de la manera següent: 

“c) El tipus impositiu general aplicable als casinos de 
joc és del 10 per 100. Per als casinos de joc situats a 
l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou 
s’aplicarà un recàrrec del 50% sobre la quota tributà-

ria, que es destinarà a accions de promoció de la mar-
ca turística Costa Daurada.”»

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

A l’article 3

«Article 3

1. Es fa una redacció nova de la lletra c) de l’apartat 
2 de l’article 33 de la Llei 25/1998, de 31 de desem-
bre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a 
l’euro, que queda de la manera següent: 

“c) El tipus impositiu aplicable als casinos de joc és 
del 10 per 100.”

2. S’afegeix la disposició addicional tercera a la Llei 
15/1984, de 20 de març, del joc amb el redactat se-
güent: 

Els concursos que es convoquin per a l’atorgament 
d’autoritzacions per a la instal·lació i explotació de 
casinos han de preveure mecanismes que garanteixin, 
com a mínim, el manteniment dels recursos tributaris 
de la Generalitat procedents dels casinos com a resul-
tat 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, de 
31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i 
d’adaptació a l’euro.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 15, 16 17, 18 i 19.

Text presentat

Capítol III. Disposicions en matèria de joc  
i apostes

Article 4. Règim jurídic aplicable als casinos 
autoritzats en els centres recreatius turístics

És d’aplicació la normativa que, amb caràcter general, 
ha dictat la Generalitat de Catalunya en relació amb 
l’organització, explotació i pràctica de les activitats de 
joc i apostes, a la realitzada per les empreses que si-
guin titulars de les autoritzacions de jocs en els centres 
recreatius turístics, llevat del que es disposa en aquest 
capítol.
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Text presentat

Article 5. Empreses titulars d’autoritzacions 
per a la realització de jocs 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 es refereix aquesta Llei les entitats següents: 

a) La titular de l’autorització del centre recreatiu tu-
rístic o empreses participades per la titular i incloses 
en l’autorització del centre recreatiu turístic que ha-
gin obtingut l’autorització administrativa prèvia de 
l’òrgan competent en matèria de joc de la Generalitat 
de Catalunya per operar en aquests centres recrea-
tius turístics, en els termes i condicions establerts en 
aquesta norma i en les seves disposicions de desen-
volupament.

b) Les persones jurídiques que obtinguin autorització 
administrativa prèvia de l’òrgan competent en matè-
ria de joc de la Generalitat de Catalunya per operar 
en aquests centres recreatius turístics en els termes i 
condicions establerts en aquesta norma i en les seves 
disposicions de desenvolupament.

2. En cap cas, no poden ser titulars de les autoritzaci-
ons per al desenvolupament dels jocs i apostes en cen-
tres recreatius turístics les persones jurídiques en què 
figurin com a socis, directius, representants o admi-
nistradors, persones que es trobin en alguna de les cir-
cumstàncies que s’esmenten tot seguit, ni tampoc les 
persones jurídiques que es trobin incurses en alguna 
d’aquestes circumstàncies: 

a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma 
dins dels cinc anys anteriors a la data de la sol·licitud 
d’autorització per delicte de falsedat, contra les perso-
nes, contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic o con-
tra la hisenda pública i la Seguretat Social, així com 
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 declarades insolvents en qualsevol proce-
diment, trobar-se declarades en concurs, llevat que en 
aquest hagi adquirit eficàcia un conveni, estar subjec-
tes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades 
conforme amb la normativa concursal, sense que hagi 
conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència 
de qualificació del concurs.

c) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma, en 
els dos últims anys, per tres o més infraccions molt 
greus per incompliment de la normativa en matèria de 
joc, tant estatal com autonòmica.

d) Figurar com a socis o administradors que ho hagin 
estat d’empreses que mantinguin deutes amb la Gene-
ralitat de Catalunya per impostos específics sobre el 
joc o apostes.

e) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma 
per tres o més infraccions greus en els últims dos anys 
per incompliment de la normativa tributària específica 
sobre el joc o apostes.

f) No trobar-se al corrent del compliment de les obli-
gacions tributàries estatals, autonòmiques, locals i de 
Seguretat Social.

Esmenes presentades

Apartat 2

20 Esmena núm. 20
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)

De modificació de l’epígraf a del punt 2 de l’article 5: 

«2. En cap cas, no poden ser titulars de les autoritzaci-
ons per al desenvolupament dels jocs i apostes en cen-
tres recreatius turístics les persones jurídiques en què 
figurin com a socis, directius, representants o admi-
nistradors, persones que es trobin en alguna de les cir-
cumstàncies que s’esmenten tot seguit, ni tampoc les 
persones jurídiques que es trobin incurses en alguna 
d’aquestes circumstàncies: 

a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma 
dins dels cinc deu anys anteriors a la data de la sol·li-
citud d’autorització per delicte de falsedat, contra les 
persones, contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic 
o contra la hisenda pública i la Seguretat Social, així 
com per qualsevol infracció penal derivada de la ges-
tió o explotació de jocs no autoritzats.»

21 Esmena núm. 21

D’addició
GP de Convergència i Unió (4)

A l’article 5

«Article 5. Empreses titulars d’autoritzacions per a la 
realització de jocs 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 es refereix aquesta Llei les entitats següents: 

a) La titular de l’autorització del centre recreatiu tu-
rístic 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 
competent en matèria de joc de la Generalitat de Cata-
lunya per operar en aquests centres recreatius turístics, 
en els termes i condicions establerts en aquesta norma 
i en les seves disposicions de desenvolupament.

b) Les persones jurídiques que obtinguin autorització 
administrativa prèvia de l’òrgan competent en matè-
ria de joc de la Generalitat de Catalunya per operar 
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en aquests centres recreatius turístics en els termes i 
condicions establerts en aquesta norma i en les seves 
disposicions de desenvolupament.

En tots dos casos l’empresa titular de l’autorització 
per a la realització de jocs en el centres recreatius tu-
rístics haurà d’acreditar l’origen lícit i titularitat real 
dels fons desemborsats per a l’organització i explota-
ció dels jocs i apostes als quals es refereix la present 
Llei, en els termes previstos en l’autorització ator- 
gada.

2. En cap cas, no poden ser titulars de les autoritzaci-
ons per al desenvolupament dels jocs i apostes en cen-
tres recreatius turístics les persones jurídiques en què 
figurin com a socis, directius, representants o admi-
nistradors, persones que es trobin en alguna de les cir-
cumstàncies que s’esmenten tot seguit, ni tampoc les 
persones jurídiques que es trobin incurses en alguna 
d’aquestes circumstàncies: 

a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma 
dins dels cinc anys anteriors a la data de la sol·licitud 
d’autorització per delicte de falsedat, contra les per-
sones, contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic o 
contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, per en-
cobriment i blanqueig de capitals i per delictes contra 
l’Administració Pública així com per qualsevol infrac-
ció penal derivada de la gestió o explotació de jocs no 
autoritzats.

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

c) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma, en 
els dos últims anys, per tres o més infraccions molt 
greus per incompliment de la normativa en matèria de 
joc, tant estatal com autonòmica.

d) Figurar com a socis o administradors que ho hagin 
estat d’empreses que mantinguin deutes amb la Gene-
ralitat de Catalunya per impostos específics sobre el 
joc o apostes.

e) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma 
per tres o més infraccions greus en els últims dos anys 
per incompliment de la normativa tributària específica 
sobre el joc o apostes.

f) No trobar-se al corrent del compliment de les obli-
gacions tributàries estatals, autonòmiques, locals i de 
Seguretat Social.

g) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma 
per infracció greu o molt greu en els dos últims anys 
per incompliment de la normativa en matèria de pre-

venció del blanqueig de capitals i del finançament del 
terrorisme.

3. Les empreses titulars d’autoritzacions per a la rea-
lització de jocs en els centres recreatius i turístics hau-
ran de comptar amb les mesures exigibles d’acord amb 
la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i 
del finançament del terrorisme, així com amb mesures 
de vigilància o control que resultin exigibles per evitar 
la realització de conductes tipificades com a delicte en 
aquests centres de joc, en el termes i condicions regu-
lats en la normativa aplicable.»

Addició de nous apartats

Apartat 3

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (6)

Addició d’un nou punt 3 a l’article 5

«3. En el cas que posteriorment a l’atorgament de l’au-
torització el titular incorri en alguna de les circumstàn-
cies d’incompatibilitat que s’esmenten al punt anterior, 
aquest fet serà causa de revocació de l’autorització.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana un text transaccional entre les 
esmenes números 20, 21, 38, 50 i el text del projecte en 
el sentit següent: 

«Article 5

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

a) La titular de l’autorització del centre recreatiu tu-
rístic 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 
competent en matèria de joc de la Generalitat de Cata-
lunya per operar en aquests centres recreatius turístics, 
en els termes i condicions establerts en aquesta norma 
i en les seves disposicions de desenvolupament.

b) Les persones jurídiques que obtinguin autorització 
administrativa prèvia de l’òrgan competent en matè-
ria de joc de la Generalitat de Catalunya per operar 
en aquests centres recreatius turístics en els termes i 
condicions establerts en aquesta norma i en les seves 
disposicions de desenvolupament.

En tots dos casos l’empresa titular de l’autorització per 
a la realització de jocs en el centres recreatius turístics 
haurà d’acreditar l’origen lícit i titularitat real dels fons 
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desemborsats per a l’organització i explotació dels jocs 
i apostes als quals es refereix la present Llei, en els ter-
mes previstos en l’autorització atorgada.

2. En cap cas, no poden ser titulars de les autoritzaci-
ons per al desenvolupament dels jocs i apostes en cen-
tres recreatius turístics les persones jurídiques en què 
figurin com a socis, directius, representants o admi-
nistradors, persones que es trobin en alguna de les cir-
cumstàncies que s’esmenten tot seguit, ni tampoc les 
persones jurídiques que es trobin incurses en alguna 
d’aquestes circumstàncies: 

a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma 
dins dels deu anys anteriors a la data de la sol·licitud 
d’autorització per delicte de falsedat, contra les per-
sones, contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic o 
contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, per en-
cobriment i blanqueig de capitals i per delictes con-
tra l’Administració Pública, així com per qualsevol in-
fracció penal derivada de la gestió o explotació de jocs 
no autoritzats.

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

c) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma, en 
els dos últims anys, per tres o més infraccions molt 
greus per incompliment de la normativa en matèria de 
joc, tant estatal com autonòmica.

d) Figurar com a socis o administradors que ho hagin 
estat d’empreses que mantinguin deutes amb la Gene-
ralitat de Catalunya per impostos específics sobre el 
joc o apostes.

e) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma 
per tres o més infraccions greus en els últims dos anys 
per incompliment de la normativa tributària específica 
sobre el joc o apostes.

f) No trobar-se al corrent del compliment de les obli-
gacions tributàries estatals, autonòmiques, locals i de 
Seguretat Social.

g) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma 
per infracció greu o molt greu en els dos últims anys 
per incompliment de la normativa en matèria de pre-
venció del blanqueig de capitals i del finançament del 
terrorisme.

3. Les empreses titulars d’autoritzacions per a la realit-
zació de jocs en els centres recreatius i turístics hauran 
de comptar amb les mesures exigibles d’acord amb la 
normativa de prevenció de blanqueig de capitals i del 
finançament del terrorisme, així com amb mesures de 
vigilància o control que resultin exigibles per evitar la 

realització de conductes tipificades com a delicte en 
aquests centres de joc, en el termes i condicions regu-
lats en la normativa aplicable.”

Les empreses titulars d’autoritzacions per a la realitza-
ció de jocs en els centres recreatius i turístics hauran 
d’adoptar una gestió responsable del joc, entenent-la 
com el conjunt de principis i pràctiques a adoptar per 
tal de protegir l’ordre públic garantint la integritat del 
joc, optimitzant simultàniament els beneficis per a la 
societat i establint normes de protecció dels menors, 
en especial la prohibició d’accés i de pas a les zones 
de joc.

L’òrgan competent en matèria del joc de la Generalitat 
de Catalunya verificarà el compliment d’aquests com-
promisos, sens perjudici de les competències de super-
visió del servei executiu de la Comissió de Prevenció 
del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries en 
matèria de prevenció del blanqueig de capitals i el fi-
nançament del terrorisme.»

L’esmena número 22 ha estat incorporada en la trans-
acció a la disposició addicional sisena.

Text presentat

Article 6. Dels establiments de joc

Sens perjudici de les disposicions que siguin d’aplica-
ció amb caràcter general, les àrees dedicades al joc es 
poden veure des d’altres zones d’un centre recreatiu 
turístic i és igualment possible l’ús de màquines o jocs 
amb sons.

Esmenes presentades

23 Esmena núm. 23
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (7)

De supressió de tot l’article 6.

24 Esmena núm. 24
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (7)

De l’article 6

Article 6. Dels establiments de joc

Sens perjudici de les disposicions que siguin d’aplica-
ció amb caràcter general, les àrees dedicades al joc es 
poden veure des d’altres zones d’un centre recreatiu tu-
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rístic i és igualment possible l’ús de màquines o jocs 
amb sons.

25 Esmena núm. 25
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (7)

Article 6

«Article 6. Dels establiments de joc

Sens perjudici de les disposicions que siguin d’aplica-
ció amb caràcter general, les àrees dedicades al joc es 
poden veure des d’altres zones d’un centre recreatiu 
turístic i és igualment possible l’ús de màquines o jocs 
amb sons, tenint sempre en consideració la protecció 
dels menors.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 
25.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 23 i 24.

Addició de nous articles

Article 6 bis

26 Esmena núm. 26
D’addició
GP de Convergència i Unió (5)

D’un nou article 6 bis

«Article 6 bis. Atorgament d’autoritzacions

1. Les autoritzacions per a la instal·lació i explotació 
dels casinos situats en un centre recreatiu i turístic es 
concediran mitjançant concurs públic, que es regu-
la pel que es disposa en aquesta llei i, en allò que no 
s’oposi, per la normativa en matèria de joc.

2. Poden prendre part en el concurs públic, societats 
de capital sota la forma de societat anònima, incloent 
la societat anònima europea i agrupacions d’empreses, 
sota qualsevol modalitat admesa en dret, constituïdes 
amb aquesta finalitat, que acreditin reunir les condi-
cions i requisits exigits per les bases aprovades per la 
resolució de convocatòria del concurs, amb obligació 
d’aportar, en el cas de les agrupacions d’empreses: 

a) El nom i circumstàncies de les empreses que consti-
tueixen l’agrupació.

b) Un compromís subscrit pels representants de les 
persones jurídiques que en formen part, de constituir, 
cas d’obtenir l’autorització sol·licitada i en el termini 
que estableixin les bases del procediment, una societat 

de capital sota la forma de societat anònima, incloent 
la societat anònima europea. La nova mercantil, el ca-
pital de la qual estarà representat per accions nomina-
tives, serà la titular de l’autorització atorgada.

c) Indicació del percentatge en què cada una partici-
parà en la societat titular de l’autorització.

3. L’òrgan competent en matèria de joc ha de dictar 
una resolució per la qual s’iniciï el concurs públic per 
obtenir les autoritzacions per a la instal·lació i explo-
tació de casinos situats en un centre recreatiu i turístic. 
La resolució, que aprovarà les bases de la convocatò-
ria i els terminis corresponents, ha de preveure que el 
concurs es dividirà en dos fases ambdós eliminatòries. 
La primera, de preselecció de licitadors i que finalitza-
rà amb una relació d’admesos i la segona, de valora-
ció de propostes i adjudicació de les autoritzacions per 
instal·lar i explotar casinos situats en un centre recre-
atiu i turístic.

a. La primera fase té per objecte acreditar, en els ter-
mes i abast que es fixi en la resolució d’inici, el com-
pliment pels sol·licitants dels requeriments per parti-
cipar, de solvència tècnica en matèria gestió de joc i 
de solvència econòmica financera. S’ha d’aportar en 
aquesta fase, entre d’altres, un manual de blanqueig de 
capitals en els termes requerits per la legislació vigent 
que demostri l’origen lícit dels fons de finançament i 
acreditar la solvència en relació a les activitats de joc. 
La resolució podrà establir la inversió mínima lligada 
a cada autorització.

b. La segona fase, té per objecte valorar les propostes 
presentades pels licitadors admesos en la primera fase. 
Les propostes s’han d’ajustar als requeriments mínims 
exigits en la resolució d’inici, entre ells, els referits a 
inversions a realitzar i, llocs de treball creats. També 
s’ha d’aportar, la memòria detallada dels sistemes pre-
vistos d’admissió i control de jugadors, i d’adequació 
del manual de blanqueig de capitals presentat, en la 
primera fase. Així mateix s’haurà de presentar el Codi 
de Bon Govern i Transparència, i l’Establiment de Sis-
temes de Prevenció d’Imputacions Delictives.

4. Les bases del concurs, com a condició prèvia a 
l’atorgament de l’autorització d’obertura i funciona-
ment, poden requerir efectuar aportacions que es des-
tinaran, entre d’altres finalitats, a la lluita contra les 
patologies associades al joc i el manteniment dels re-
cursos tributaris de la Generalitat procedents dels ca-
sinos.

5. L’atorgament de les autoritzacions per a la instal-
lació i explotació dels casinos situats en un centre re-
creatiu i turístic estarà condicionada a la presentació 
d’una fiança provisional, la quantia de la qual s’es-
tablirà en la resolució de convocatòria del concurs 
públic en funció de la inversió prevista. En cap cas 
la fiança serà menor a 3M€. Aquesta fiança esdevin-
drà definitiva un cop el titular obtingui l’autorització 
d’obertura i funcionament del casino.»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena número 26.

Text presentat

Article 7. Regulació específica dels casinos 
situats en un centre recreatiu turístic

1. La regulació específica dels casinos en els centres 
recreatius turístics l’ha de fixar l’òrgan competent en 
matèria de joc que, en tot cas, ha de considerar el se-
güent: 

a) Les entitats titulars dels centres recreatius turístics 
estan facultats per requerir la identificació de les per-
sones que hi accedeixin, amb la finalitat de verificar 
les condicions previstes en les lletres següents.

L’anterior s’entén sense perjudici de l’obligació d’iden-
tificar les persones quan s’estableix en la normativa de 
prevenció de blanqueig de capitals.

b) Els menors i les persones incapacitades no poden 
accedir a la pràctica de jocs de sort, envit o atzar en 
què s’arrisquen quantitats de diners o objectes eco-
nòmicament avaluables, l’ús de màquines recreatives 
amb premi i la participació en apostes i, en qualsevol 
cas, han de tenir prohibida l’entrada als espais que s’hi 
dediquen específicament en els centres recreatius tu-
rístics.

A aquest efecte, s’adoptaran totes les mesures de con-
trol que siguin necessàries per tal d’evitar l’entrada 
o circulació dels menors i persones incapacitades en 
els espais dedicats a les activitats de joc descrites en 
l’apartat anterior.

c) Les persones inscrites en els registres de persones 
que tenen prohibit l’accés a establiments de joc, no po-
den accedir a les zones dels centres recreatius turístics 
on s’hi realitzen activitats de joc.

d) Les entitats titulars dels centres recreatius turístics 
han de comunicar a l’òrgan competent de la Generali-
tat de Catalunya en matèria de joc els mitjans tècnics 
i humans de què es disposa per donar compliment al 
que preveuen els punts b) i c) d’aquest apartat.

L’incompliment dels apartats b) i c) esmentats dóna 
lloc a l’obertura del corresponent expedient sanciona-
dor per incompliment del que disposa l’article 3 de la 
Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim san-
cionador en matèria de joc.

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

f) S’ha d’atendre l’obligació d’informació i publicitat 
de les normes i condicions dels jocs, de manera que 

s’asseguri el seu coneixement per part de les persones 
usuàries.

g) S’ha d’establir un sistema de seguretat que atorgui 
la transparència i certesa necessàries a les persones 
usuàries en el desenvolupament de les activitats de joc 
i un control efectiu per part de l’òrgan competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de joc.

2. Les regles bàsiques de tots els jocs han de preveure 
específicament una norma segons la qual tant l’enti-
tat autoritzada com els jugadors han de fer les recla-
macions relacionades amb la seva participació en els 
jocs davant de l’òrgan competent en matèria de joc de 
la Generalitat de Catalunya. Aquestes reclamacions es 
les ha de resoldre l’òrgan esmentat, segons el procedi-
ment que s’estableixi.

3. Quan es comprovi que una persona ha obtingut un 
premi sense tenir dret a jugar per la seva edat o limita-
cions en la seva capacitat d’obrar, el titular del centre 
recreatiu turístic ha de posar el premi a disposició del 
l’òrgan competent en matèria de joc de la Generalitat 
de Catalunya, que n’ha de determinar la destinació, se-
gons les circumstàncies que es presentin, però sense 
que es pugui lliurar, en cap cas, a la persona esmen-
tada.

Si aquest supòsit es dóna per causes imputables a les 
entitats titulars dels centres recreatius turístics, l’òrgan 
competent de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de joc iniciarà el corresponent expedient sancionador, 
d’acord amb el que preveu la Llei 1/1991, de 27 de fe-
brer, reguladora del règim sancionador en matèria de 
joc.

Esmenes presentades

27 Esmena núm. 27
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (8)

De modificació de l’article 7

Article 7. Regulació específica dels casinos situats en 
un centre recreatiu turístic

«1. La regulació específica dels casinos en els centres 
recreatius turístics l’ha de fixar l’òrgan competent en 
matèria de joc que, en tot cas, ha de considerar el se-
güent: 

a) Les entitats titulars dels centres recreatius turístics 
estan facultats per obligats a requerir la identificació de 
les persones que hi accedeixin, amb la finalitat de ve-
rificar les condicions previstes en les lletres següents.

L’anterior s’entén sense perjudici de l’obligació d’iden-
tificar les persones quan s’estableix en la normativa de 
prevenció de blanqueig de capitals.
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b) Els menors i les persones incapacitades no poden 
accedir a la pràctica en qualsevol cas als espais desti-
nats a la pràctica de jocs de sort, envit o atzar en què 
s’arrisquen quantitats de diners o objectes econòmi-
cament avaluables, l’ús de màquines recreatives amb 
premi i la participació en apostes i, en qualsevol cas, 
han de tenir prohibida l’entrada als espais que s’hi dedi-
quen específicament en els centres recreatius turístics.

A aquest efecte, s’adoptaran totes les mesures de con-
trol que siguin necessàries per tal d’evitar l’entrada 
o circulació dels menors i persones incapacitades en 
els espais dedicats a les activitats de joc descrites en 
l’apartat anterior.

c) Les persones inscrites en els registres de persones 
que tenen prohibit l’accés a establiments de joc, no po-
den accedir a les zones dels centres recreatius turístics 
on s’hi realitzen activitats de joc, i a tal efecte es re-
querirà la identificació de totes les persones que hi ac-
cedeixin a efectes del compliment d’aquesta prohibició.

d) Les entitats titulars dels centres recreatius turístics 
han de comunicar a l’òrgan competent de la Generali-
tat de Catalunya en matèria de joc els mitjans tècnics 
i humans de què es disposa per donar compliment al 
que preveuen els punts b) i c) d’aquest apartat.

L’incompliment dels apartats b) i c) esmentats dóna 
lloc a l’obertura del corresponent expedient sanciona-
dor per incompliment del que disposa l’article 3 de la 
Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim san-
cionador en matèria de joc.

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

f) S’ha d’atendre l’obligació d’informació i publicitat 
de les normes i condicions dels jocs, de manera que 
s’asseguri el seu coneixement per part de les persones 
usuàries.

g) S’ha d’establir un sistema de seguretat que atorgui 
la transparència i certesa necessàries a les persones 
usuàries en el desenvolupament de les activitats de joc 
i un control efectiu per part de l’òrgan competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de joc.

2. Les regles bàsiques de tots els jocs han de preveure 
específicament una norma segons la qual tant l’enti-
tat autoritzada com els jugadors han de fer les recla-
macions relacionades amb la seva participació en els 
jocs davant de l’òrgan competent en matèria de joc de 
la Generalitat de Catalunya. Aquestes reclamacions es 
les ha de resoldre l’òrgan esmentat, segons el procedi-
ment que s’estableixi.

3. Quan es comprovi que una persona ha obtingut un 
premi sense tenir dret a jugar per la seva edat o limita-
cions en la seva capacitat d’obrar, el titular del centre 
recreatiu turístic ha de posar el premi a disposició del 
l’òrgan competent en matèria de joc de la Generalitat 

de Catalunya, que n’ha de determinar la destinació, se-
gons les circumstàncies que es presentin, però sense 
que es pugui lliurar, en cap cas, a la persona esmen-
tada.

Si aquest supòsit es dóna per causes imputables a les 
entitats titulars dels centres recreatius turístics, l’òrgan 
competent de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de joc iniciarà el corresponent expedient sancionador, 
d’acord amb el que preveu la Llei 1/1991, de 27 de fe-
brer, reguladora del règim sancionador en matèria de 
joc.»

28 Esmena núm. 28
De modificació
GP de Convergència i Unió (6)

De l’article 7

«Article 7. Regulació específica dels casinos situats en 
un centre recreatiu turístic

1. Serà d’aplicació als casinos en els centres recreatius 
turístics el següent: 

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 s’hi realitzen activitats de joc 
en el termes que estableixi la normativa de prevenció 
de blanqueig de capitals.

b) Els menors i les persones incapacitades no poden 
accedir a la pràctica de jocs de sort, envit o atzar en 
què s’arrisquen quantitats de diners o objectes eco-
nòmicament avaluables, l’ús de màquines recreatives 
amb premi i la participació en apostes i, en qualsevol 
cas, han de tenir prohibida l’entrada als espais que s’hi 
dediquen específicament en els centres recreatius tu-
rístics.

A aquest efecte, s’adoptaran totes les mesures de con-
trol que siguin necessàries per tal d’evitar l’entrada 
o circulació dels menors i persones incapacitades en 
els espais dedicats a les activitats de joc descrites en 
l’apartat anterior.

c) Les persones inscrites en els registres de persones 
que tenen prohibit l’accés a establiments de joc, no po-
den accedir a les zones dels centres recreatius turístics 
on s’hi realitzen activitats de joc.

d) Les entitats titulars dels centres recreatius turístics 
han de comunicar a l’òrgan competent de la Generali-
tat de Catalunya en matèria de joc, els mitjans tècnics 
i humans de què es disposa per donar compliment al 
que preveuen els punts a), b) i c) d’aquest apartat.

L’incompliment dels apartats a), b) i c) esmentats, dó-
na lloc a l’obertura del corresponent expedient sancio-
nador per incompliment del que disposa l’article 3 de 
la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim 
sancionador en matèria de joc.
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e) Els titulars o operadors han d’exercir el dret d’ad-
missió als centres recreatius turístics i, en particular, 
a les àrees de joc.

f) S’ha d’atendre l’obligació d’informació i publicitat 
de les normes i condicions dels jocs, de manera que 
s’asseguri el seu coneixement per part de les persones 
usuàries.

g) S’ha d’establir un sistema de seguretat que atorgui 
la transparència i certesa necessàries a les persones 
usuàries en el desenvolupament de les activitats de joc 
i un control efectiu per part de l’òrgan competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de joc.

2. Les regles bàsiques de tots els jocs han de preveure 
específicament una norma segons la qual tant l’enti-
tat autoritzada com els jugadors han de fer les recla-
macions relacionades amb la seva participació en els 
jocs davant de l’òrgan competent en matèria de joc de 
la Generalitat de Catalunya. Aquestes reclamacions es 
les ha de resoldre l’òrgan esmentat, segons el procedi-
ment que s’estableixi.

3. Quan es comprovi que una persona ha obtingut un 
premi sense tenir dret a jugar per la seva edat o limita-
cions en la seva capacitat d’obrar, el titular del centre 
recreatiu turístic ha de posar el premi a disposició del 
l’òrgan competent en matèria de joc de la Generalitat 
de Catalunya, que n’ha de determinar la destinació, se-
gons les circumstàncies que es presentin, però sense 
que es pugui lliurar, en cap cas, a la persona esmen-
tada.

Si aquest supòsit es dóna per causes imputables a les 
entitats titulars dels centres recreatius turístics, l’òr-
gan competent de la Generalitat de Catalunya en ma-
tèria de joc iniciarà el corresponent expedient sancio-
nador d’acord amb el que preveu la Llei 1/1991, de 27 
de febrer, reguladora del règim sancionador en matè-
ria de joc.»

29 Esmena núm. 29
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (8)

D’un incís al punt b de l’apartat 1 de l’article 7

b) Els menors i les persones incapacitades no poden 
accedir a la pràctica de jocs de sort, envit o atzar en 
què s’arrisquen quantitats de diners o objectes eco-
nòmicament avaluables, l’ús de màquines recreatives 
amb premi i la participació en apostes i, en qualse-
vol cas, han de tenir prohibida l’entrada als espais que 
s’hi dediquen específicament en els centres recreatius 
turístics. Aquests espais han d’estar aïllats de la res-
ta d’usos, sense visibilitat des de l’exterior i hauran de 
comptar amb mecanismes de control d’entrada vali-
dats per l’òrgan competent.

30 Esmena núm. 30
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

Article 7

De la lletra d, de l’apartat 1

«d) Les entitats titulars dels centres recreatius turístics 
han de comunicar, per al seu control, a l’òrgan com-
petent de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
joc els mitjans tècnics i humans de què es disposa per 
donar compliment al que preveuen els punts b) i c) d’a-
quest apartat.»

31 Esmena núm. 31

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (9)

Article 7

De l’apartat 3

«3. Quan es comprovi que una persona ha obtingut un 
premi sense tenir dret a jugar per la seva edat o limita-
cions en la seva capacitat d’obrar, el titular del centre 
recreatiu turístic ha de posar el premi a disposició del 
l’òrgan competent en matèria de joc de la Generalitat 
de Catalunya. Els imports provinents d’aquests premis 
es destinaran a implementar polítiques de prevenció de 
la ludopatia.

Si aquest supòsit es dóna per causes imputables a les 
entitats titulars dels centres recreatius turístics, l’òr-
gan competent de la Generalitat de Catalunya en ma-
tèria de joc iniciarà el corresponent expedient sancio-
nador, d’acord amb el que preveu la Llei 1/1991, de 27 
de febrer, reguladora del règim sancionador en matè-
ria de joc.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana un text transaccional entre les 
esmenes números 27, 28, 30, 31 i el text del projecte en 
el sentit següent: 

«Article 7

Serà d’aplicació als casinos als centres recreatius tu-
rístics es següent: 

“Les entitats titulars d’autoritzacions d’obertura i fun-
cionament de casinos situats en un centre recreatiu tu-
rístic tenen l’obligació d’identificar les persones que 
accedeixen a les zones on s’hi realitzen activitats de 
joc en el termes que estableixi la normativa de preven-
ció de blanqueig de capitals”

b) Els menors i les persones incapacitades no poden 
accedir en qualsevol cas als espais destinats a la pràc-
tica de jocs de sort, envit o atzar en què s’arrisquen 
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quantitats de diners o objectes econòmicament avalu-
ables, l’ús de màquines recreatives amb premi i la par-
ticipació en apostes.

A aquest efecte, s’adoptaran totes les mesures de con-
trol que siguin necessàries per tal d’evitar l’entrada 
o circulació dels menors i persones incapacitades en 
els espais dedicats a les activitats de joc descrites en 
l’apartat anterior.

c) Les persones inscrites en els registres de persones 
que tenen prohibit l’accés a establiments de joc, no po-
den accedir a les zones dels centres recreatius turístics 
on s’hi realitzen activitats de joc.

d) Les entitats titulars dels centres recreatius turístics 
han de comunicar, per al seu control, a l’òrgan com-
petent de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
joc, els mitjans tècnics i humans de què es disposa per 
donar compliment al que preveuen els punts a), b) i c) 
d’aquest apartat.

L’incompliment dels apartats a), b) i c) esmentats, dóna 
lloc a l’obertura del corresponent expedient sanciona-
dor per incompliment del que disposa l’article 3 de la 
Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim san-
cionador en matèria de joc.”

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

f) S’ha d’atendre l’obligació d’informació i publicitat 
de les normes i condicions dels jocs, de manera que 
s’asseguri el seu coneixement per part de les persones 
usuàries.

g) S’ha d’establir un sistema de seguretat que atorgui 
la transparència i certesa necessàries a les persones 
usuàries en el desenvolupament de les activitats de joc 
i un control efectiu per part de l’òrgan competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de joc.

2. Les regles bàsiques de tots els jocs han de preveure 
específicament una norma segons la qual tant l’enti-
tat autoritzada com els jugadors han de fer les recla-
macions relacionades amb la seva participació en els 
jocs davant de l’òrgan competent en matèria de joc de 
la Generalitat de Catalunya. Aquestes reclamacions es 
les ha de resoldre l’òrgan esmentat, segons el procedi-
ment que s’estableixi.

3. Quan es comprovi que una persona ha obtingut un 
premi sense tenir dret a jugar per la seva edat o limita-
cions en la seva capacitat d’obrar, el titular del centre 
recreatiu turístic ha de posar el premi a disposició del 
l’òrgan competent en matèria de joc de la Generalitat 
de Catalunya, que n’ha de determinar la destinació, se-
gons les circumstàncies que es presentin, però sense 
que es pugui lliurar, en cap cas, a la persona esmenta-
da. Els imports provinents d’aquests premis es desti-
naran a fomentar el joc responsable.

Si aquest supòsit es dóna per causes imputables a les 
entitats titulars dels centres recreatius turístics, l’òr-
gan competent de la Generalitat de Catalunya en ma-
tèria de joc iniciarà el corresponent expedient sancio-
nador d’acord amb el que preveu la Llei 1/1991, de 27 
de febrer, reguladora del règim sancionador en matè-
ria de joc.»

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena número 29.

Text presentat

Article 8. Contractes de crèdit destinats a la 
realització d’activitats de joc en els centres 
recreatius turístics

S’autoritza els operadors de casinos en els centres re-
creatius turístics la concessió d’operacions de crèdit a 
jugadors, en els termes i condicions regulats en la nor-
mativa aplicable.

Esmenes presentades

32 Esmena núm. 32
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (9)

De supressió de tot l’article 8.

33 Esmena núm. 33
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (9)

De l’article 8

Article 8. Contractes de crèdit destinats a la realització 
d’activitats de joc en els centres recreatius turístics

S’autoritza els operadors de casinos en els centres re-
creatius turístics la concessió d’operacions de crèdit a 
jugadors, en els termes i condicions regulats en la nor-
mativa aplicable.

34 Esmena núm. 34
De supressió
GP Socialista (3)

Se suprimeix l’article 8.



28 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 289

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 19

35 Esmena núm. 35
De modificació
GP de Convergència i Unió (7)

De l’article 8

«Article 8. Intermediació en les activitats de joc en els 
centres recreatius turístics

La intermediació en les activitats de joc, que poden in-
cloure les de crèdit, pot realitzar-se per aquelles per-
sones jurídiques autoritzades per l’òrgan competent de 
l’administració i inscrites en el registre d’empreses au-
toritzades.

L’anterior s’entén sense perjudici de les obligacions 
exigibles per a aquestes operacions d’acord amb la 
normativa de blanqueig de capitals i del finançament 
del terrorisme.»

36 Esmena núm. 36
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (10)

A l’article 8

«Article 8. Contractes de dèbit destinats a la realitza-
ció d’activitats de joc en els centres recreatius turístics

S’autoritza els operadors de casinos en els centres re-
creatius turístics la concessió d’operacions de dèbit a 
jugadors, en els termes i condicions regulats en la nor-
mativa aplicable.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana un text transaccional entre les 
esmenes números 35, 36, 46 i el text del projecte en el 
sentit següent: 

«Article 8

La intermediació en les activitats de joc, que poden 
incloure les de crèdit, pot realitzar-se per aquelles per-
sones jurídiques autoritzades per l’òrgan competent de 
l’administració i inscrites en el registre d’empreses au-
toritzades.

L’anterior s’entén sense perjudici de les obligacions 
exigibles per a aquestes operacions d’acord amb la 
normativa de blanqueig de capitals i del finançament 
del terrorisme.»

Disposició addicional tercera

Són d’aplicació als casinos de joc, regulats en el De-
cret 204/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Re-
glament de casinos de joc, les disposicions d’aquesta 
Llei en relació amb la intermediació en les activitats 
de joc.

Preàmbul 

El desenvolupament d’activitats de jocs i apostes en 
l’àmbit del centre recreatiu i turístic pot reproduir el 
nivell d’apostes propi d’entorns similars en l’àmbit in-
ternacional on hi participen jugadors no residents que 
efectuen apostes significatives en termes econòmics.

La intermediació en les activitats de joc es preveu com 
un mecanisme adequat per a la transferència de fons a 
nivell internacional que garanteixi la seva realització 
amb el major nivell de seguretat i simplicitat possibles, 
i per assegurar el compliment de la normativa en ma-
tèria de blanqueig de capitals i lluitar contra el frau 
fiscal limitant l’ús de diner en efectiu, tant en moneda 
nacional com estrangera.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes número 32, 33 i 34.

Text presentat

Article 9. Règim jurídic dels participants i 
persones usuàries

1. Les persones usuàries i participants en les activitats 
de joc i apostes dels centres recreatius turístics tenen 
els drets següents: 

a) Dret a acabar la partida iniciada de què es tracti, 
d’acord amb les regles que regulen el joc corresponent.

b) Dret a cobrar els premis que els puguin correspon-
dre, de conformitat amb la normativa del joc corres-
ponent.

c) Dret a obtenir informació clara i veraç sobre les re-
gles dels jocs que es practiquin.

d) Dret a la transparència en el desenvolupament dels 
jocs.

e) Dret a formular les reclamacions que estimin opor-
tunes, d’acord amb les regles previstes per a cada joc.

f) Dret que els sigui negada la participació en activi-
tats de joc i atzar per estar inscrits al registre de per-
sones que tenen prohibit l’accés a establiments de joc, 
quan siguin identificats com a tals.

g) Dret a conèixer la identitat de l’operador de la lli-
cència de joc en cas de reclamacions o possibles in-
fraccions.

h) Dret a rebre informació sobre la pràctica responsa-
ble del joc.

2. Les persones usuàries i participants en les activitats 
de joc que es desenvolupin en els centres recreatius tu-
rístics previstos en aquesta Llei tenen les obligacions 
següents: 

a) No alterar el desenvolupament normal dels jocs.
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b) Complir amb les normes i regles que, en relació 
amb els participants o visitants, s’estableixin pels res-
pectius establiments de joc i per l’òrgan competent en 
matèria de joc de la Generalitat de Catalunya.

c) Identificar-se davant dels establiments de jocs en els 
termes que estableix aquesta Llei o la normativa de 
desenvolupament o que puguin ser acordats per l’òr-
gan competent en matèria de joc de la Generalitat de 
Catalunya.

Esmenes presentades

37 Esmena núm. 37
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (10)

Addició al punt 1 de l’article 9

«1. Les persones usuàries i participants en les activi-
tats de joc i apostes dels centres recreatius turístic te-
nen els drets següents, sense perjudici dels drets que 
els atorgui la normativa general de joc, de protecció de 
consumidors o altra que sigui d’aplicació: 

[...]»

38 Esmena núm. 38
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (10)

D’un nou Capítol IV 

«Capítol IV. Disposicions en matèria de prevenció 
del blanqueig de capitals i del finançament del ter-
rorisme.

Article 10. Determinació de les condicions de gestió

L’autorització per l’òrgan competent en matèria del joc 
de la Generalitat de Catalunya determinarà les condi-
cions de gestió de les activitats empresarials o profes-
sionals incloses en l’article 2 de la Llei 10/2010, de 28 
d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals, i fixarà 
les mesures de protecció als menors, persones depen-
dents i per a la prevenció del frau, la corrupció i el 
blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme 
en els termes del que disposa la Llei 10/2010, de 28 
d’abril.

Article 11. Llicència general

La resolució d’atorgament de llicència general reco-
llirà el contingut que es determini reglamentàriament 
i, en tot cas, els mecanismes de prevenció per evitar el 
frau, la corrupció i els sistemes de prevenció del blan-
queig de capitals i del finançament del terrorisme a 
què es refereix la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de pre-
venció de blanqueig de capitals i del finançament del 
terrorisme.

Article 12. Compromís de gestió responsable

1. Els operadors habilitats per a realitzar activitats de 
joc hauran d’assumir com a compromisos, pel que fa 
a la gestió responsable del joc el assegurar el compli-
ment de les lleis i reglamentacions vigents, especial-
ment, les obligacions establertes en la Llei 10/2010, de 
28 de abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del 
finançament del terrorisme.

2. S’entén per Gestió responsable del joc el conjunt de 
principis i pràctiques a adoptar per tal de protegir l’or-
dre públic garantint la integritat del joc, optimitzant 
simultàniament els beneficis per a la Societat.

3. L’òrgan competent en matèria del joc de la Genera-
litat de Catalunya verificarà el compliment pels ope-
radors dels seus compromisos sense perjudici de les 
competències de supervisió del Servei Executiu de la 
Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i 
Infraccions Monetàries en matèria de prevenció del 
blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme 
establertes per l’article 45.4 f) de la Llei 10/2010, de 
28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del 
finançament del terrorisme.

Article 13. Llicències singulars

1. L’explotació de cadascun dels tipus de joc inclosos 
en l’àmbit de cada llicència general requerirà l’atorga-
ment d’una llicència singular d’explotació.

2. L’atorgament de les llicències singulars i la seva 
pròrroga estarà subjecta als requisits i condicions que 
determini l’òrgan competent del joc de la Generalitat 
de Catalunya en el marc de la regulació de cadascuna 
de les modalitats de joc.

3. Els operadors habilitats amb la llicència general po-
dran sol·licitar llicències singulars. Només podrà sol-
licitar la llicència singular d’aquella activitat de joc de 
la que hagi estat publicada, amb caràcter previ, la se-
va regulació. En el cas de no estar regulada, l’opera-
dor de joc podrà sol·licitar la regulació a l’òrgan com-
petent que podrà, si escau, desestimar motivadament 
la sol·licitud.

4. Reglamentàriament es desenvoluparà el procedi-
ment d’obtenció de llicències singulars. Els requisits 
que s’estableixin en el marc del procediment per a l’ob-
tenció de llicències singulars respectaran els princi-
pis de transparència, objectivitat i no discriminació, 
i seran proporcionals als fins de protecció de la salut 
pública, els menors i persones dependents i als de la 
prevenció del frau i del blanqueig de capitals i del fi-
nançament del terrorisme.

Article 14. Prohibició d’autorització

No podran ser titulars de les llicències i autoritzacions 
previstes en aquesta Llei, les persones físiques o jurídi-
ques en qui concorri alguna de les circumstàncies se-
güents: 
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a. Haver estat sancionada la persona física o jurídica 
mitjançant resolució definitiva per infraccions greus o 
molt greus recollides en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, 
de prevenció de blanqueig de capitals i del finança-
ment del terrorisme.

b. Haver estat sancionada la persona física o jurídica 
per infraccions anàlogues a les recollides en el punt 
anterior en altres jurisdiccions territorials, incloses les 
d’àmbit internacional.

Article 15. Funcions

1. És funció de l’òrgan competent en matèria del joc 
de la Generalitat de Catalunya col·laborar en el com-
pliment de la legislació de prevenció de blanqueig de 
capitals i del finançament del terrorisme i vigilar el 
compliment de la mateixa, sense perjudici de les com-
petències d’altres òrgans administratius en relació 
amb els operadors que realitzin activitats de joc sub-
jectes a reserva d’activitat per la Llei.

2. A fi de garantir que disposa aquesta Llei i en les dis-
posicions que la complementen, correspondrà a l’òr-
gan competent en matèria del joc de la Generalitat de 
Catalunya l’auditoria, vigilància, inspecció i control 
de tots els aspectes i estàndards administratius, econò-
mics, procedimentals, tècnics, informàtics, telemàtics 
i de documentació, relatius al desenvolupament de les 
activitats previstes en aquesta Llei.

3. Així mateix, correspondrà a l’òrgan competent en 
matèria del joc de la Generalitat de Catalunya la in-
vestigació i persecució dels jocs il·legals, sense perju-
dici de les facultats que corresponguin a les forces i 
cossos de seguretat competents i al Servei Executiu de 
la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i 
Infraccions Monetàries en els termes de l’article 45.4 
f) de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de 
blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. 
L’òrgan competent en matèria del joc de la Generalitat 
de Catalunya establirà els procediments necessaris per 
al compliment de les funcions abans esmentades.

4. Per l’òrgan competent en matèria del joc de la Gene-
ralitat de Catalunya s’han d’establir els procediments 
addicionals per al seguiment i control dels operadors 
que realitzen activitats de joc subjectes a reserva en 
virtut d’una llei i del compliment de les condicions que 
s’estableixin als mateixos, en especial, en relació amb 
la protecció de l’ordre públic i la prevenció del blan-
queig de capitals i finançament del terrorisme.

5. En el cas que, en l’exercici de la seva tasca inspec-
tora, l’òrgan competent en matèria del joc de la Ge-
neralitat de Catalunya apreciés possibles infraccions 
de les obligacions establertes en la Llei 10/2010, de 28 
d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i del fi-
nançament del terrorisme, haurà d’informar a la Se-
cretaria de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de 
Capitals i Infraccions Monetàries en els termes de l’ar-
ticle 48.1 de l’esmentada Llei.

Article 16. Controls

1. L’òrgan competent en matèria del joc de la Genera-
litat de Catalunya podrà controlar els comptes d’usu-
aris dels participants en les activitats de joc objecte 
d’aquesta Llei, així com dels operadors o proveïdors 
de serveis de joc, dins de les mesures de prevenció del 
blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

2. L’òrgan competent en matèria del joc de la Genera-
litat de Catalunya tindrà accés a les dades de caràcter 
personal recollides en el compte d’usuari dels partici-
pants, respectant en tot moment el que disposa la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
Dades i la seva normativa de desenvolupament.

Article 17. Definicions

1. “Junket”: És un viatge o paquet turístic organitzat 
que s’ofereix als clients VIP d’un casino per viatjar 
i jugar al mateix durant la seva estada. Pot incloure 
transport, allotjament, incentius per jugar al casino i 
moviment de fons a, i, des del casino. Pot ser ofert pel 
propi casino o operadors independents que tenen un 
contracte per escrit amb el casino.

2. “Junkets Representatives/Agents”. Són operadors 
independents o agents que relacionen al casino amb 
els clients VIP que reben comissions o honoraris per 
la seva tasca.

3. “Junketagreement”. Contracte o acord referit al 
desenvolupament del viatge organitzat “junket”.

4. “Junketlicense”. Llicència del promotor o d’un re-
presentant per realitzar un “junket”.

Article 18. Desenvolupament reglamentari de l’activi-
tat “junket”

L’activitat anomenada “junket” es desenvoluparà re-
glamentàriament per l’òrgan competent en matèria del 
joc de la Generalitat de Catalunya per poder procedir 
a la seva autorització els drets i obligacions dels ope-
radors de casinos i els titulars de llicències “junkets”.

Article 19. Autorització per a l’exercici de “ junkets”

1. Cap persona jurídica podrà organitzar, promoure o 
realitzar un viatge turístic “junket” tret que tingui una 
llicència singular de promotor de “ junkets “ de l’òr-
gan competent en matèria del joc de la Generalitat de 
Catalunya. Cap persona física podrà organitzar, pro-
moure o realitzar un viatge turístic llevat que hagi ob-
tingut: 

a. Una llicència de representant “junket” de l’òrgan 
competent en matèria del joc de la Generalitat de Ca-
talunya si és emprat per a això per un promotor de 
“junkets”, o

b. Una llicència de promotor de “junkets” de l’òrgan 
competent en matèria del joc de la Generalitat de Ca-
talunya.
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2. L’epígraf anterior no s’aplicarà, segons es determini 
per reglament, a: 

a. Qualsevol empleat especial amb llicència d’un ope-
rador de casinos que organitza o promou un viatge tu-
rístic en l’acompliment dels seus deures per a l’opera-
dor de casinos pel que s’empra.

b. Qualsevol persona que rebi una comissió o un al-
tre pagament de l’operador de casinos, o la persona 
a càrrec del casino, basada únicament en el preu del 
transport o allotjaments que disposa l’esmentat en pri-
mer persona.

c. Qualsevol persona quina comissió o un altre paga-
ment de l’operador de casinos, o la persona a càrrec 
del casino, sigui una quantitat fixa.

Article 20. Deures de l’operador de casinos per activi-
tats “junkets”.

Es desenvoluparan reglamentàriament la informació 
a presentar a l’òrgan competent en matèria del joc de 
la Generalitat de Catalunya pels operadors de casinos 
relativa a persones sense llicència a les que se li pa-
ga comissions i els deures en relació amb les persones 
sense llicència.

Article 21. Sol·licitud de llicència de promotor “jun-
ket”

Es desenvoluparà reglamentàriament el procediment 
de l’atorgament de la llicència de promotor “junket” 
per l’òrgan competent en matèria del joc de la Genera-
litat de Catalunya, que inclourà: 

a. Establiment d’una taxa per la sol·licitud

b. La informació corporativa o individual necessària 
del sol·licitant, com caràcter, honestedat, integritat, 
solvència financera, estructura empresarial, viabilitat 
financera, titularitat real, etc.

c. Mesures que assegurin el compliment de la Llei 
10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de 
capitals i del finançament del terrorisme.

d. Qualssevol altres mesures que assegurin el compro-
mís de gestió responsable que estableix l’article 12 de 
la present llei.

Article 22. Sol·licitud de llicència de representant 
“junket”

Es desenvoluparà reglamentàriament el procediment 
de l’atorgament de la llicència de representant “jun-
ket” per l’òrgan competent en matèria del joc de la 
Generalitat de Catalunya, que serà realitzada per un 
promotor “junket” en nom de qualsevol persona que 
tingui la intenció d’emprar per organitzar, promoure o 
fer “junkets” i inclourà: 

a. Establiment d’una taxa per la sol·licitud

b. La informació corporativa o individual necessària 
del sol·licitant, com caràcter, honestedat, integritat, 

solvència financera, estructura empresarial, viabilitat 
financera, titularitat real, etc.

c. Mesures que assegurin el compliment de la Llei 
10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de 
capitals i del finançament del terrorisme.

d. Qualssevol altres mesures que assegurin el compro-
mís de gestió responsable que estableix l’article 12 de 
la present llei.

Article 23. Condicions, validesa, renovacions i revoca-
cions de llicències “junkets”

Es desenvoluparà reglamentàriament les condicions 
especials per a les sol·licituds, validesa i renovacions 
de les llicències “junkets” al costat de les causes de 
revocació.

Article 24. No transferibilitat

Cada llicència “junket” de promotor o de representant 
no serà transferible.

Article 25. Posseïdor de llicència autoritzada en rela-
ció amb casino

El titular de la llicència “junket” només podrà operar 
amb el casino o casinos especificats en la seva llicència.

Article 26. Domicili dels promotors “junkets”

Cada propietari d’una llicència promotor “junket” do-
narà una adreça a Catalunya on les citacions, notifi-
cacions i altres documents poden ser enviades a l’òr-
gan competent en matèria del joc de la Generalitat de 
Catalunya.

Article 27. Deures d’informació del promotor “junket” 
amb llicència

Cada promotor “junket” amb llicència ha de complir 
amb les següents obligacions d’informació: 

a. Quan ho sol·liciti mitjançant notificació l’òrgan 
competent en matèria del joc de la Generalitat de Ca-
talunya: 

I. Proporcionar la informació requerida a la notificació.

II. Presentar els registres especificats a la notificació 
podent, l’òrgan competent en matèria del joc de la Ge-
neralitat de Catalunya, examinar els registres, prendre 
extractes dels mateixos i fer còpies d’ells.

b. Assistir davant l’autoritat en relació amb tots els as-
sumptes pertinents a la seva llicència, o per a altres as-
sumptes especificats per, i per respondre a les pregun-
tes relatives a aquestes qüestions.

c. Qualssevol que es determini per reglament o estigui 
regulada per la normativa vigent.

Article 28. Règim disciplinari.

Es desenvoluparà reglamentàriament el règim discipli-
nari de casinos i titulars de llicències “junkets” per les 
infraccions que es determinin.»



28 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 289

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 23

Esmena tècnica núm. 2
De modificació 

De l’encapçalament de l’actual article 9.1 i 9.2

On hi diu: 

«9.1. Les persones usuàries i participants en les acti-
vitats de joc i apostes dels centres recreatius turístics 
tenen els drets següents: [...]

»9.2. Les persones usuàries i participants en les activi-
tats de joc que es desenvolupin en els centres recrea-
tius turístics previstos en aquesta Llei tenen les obliga-
cions següents: [...]»

Hi hauria de dir: 

«9.1. Els usuaris i els participants en les activitats de 
joc i apostes dels centres recreatius turístics tenen els 
drets següents: [...]

»9.2. Els usuaris i els participants en les activitats de 
joc que es desenvolupin en els centres recreatius turís-
tics establerts per aquesta llei tenen les obligacions se-
güents: [...]»

Motivació: Més enllà dels canvis lingüístics per a ade-
quar el text als usos del Parlament, aquest article parla 
dels drets dels usuaris i els participants dels casinos, 
però no són drets exclusius dels usuaris dels casinos 
que es desenvolupin en els centres recreatius turístics, 
sinó que són drets d’abast general.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 
37.

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena tècnica 
número 2.

L’esmena número 38 està incorporada en la transacció 
a l’article número 5.

Text presentat

Disposicions addicionals

Primera

Mitjançant aquesta Llei es delimita la ubicació de 
nous casinos de joc en el centre recreatiu turístic de 
Vila-seca i Salou, per la qual cosa, i sense perjudici 
del reconeixement dels drets dels casinos actualment 
existents a Catalunya en els termes previstos en les se-
ves respectives autoritzacions d’obertura i funciona-
ment, no es poden ampliar ni concedir altres llicèn-
cies per l’explotació de casinos de joc fora de l’àmbit 
d’aquest centre.

Esmenes presentades

39 Esmena núm. 39
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (11)

De supressió de la disposició addicional primera.

40 Esmena núm. 40
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (11)

De la disposició addicional primera 

Primera

Mitjançant aquesta Llei es delimita la ubicació de nous 
casinos de joc en el centre recreatiu turístic de Vila-
seca i Salou, per la qual cosa, i sense perjudici del reco-
neixement dels drets dels casinos actualment existents 
a Catalunya en els termes previstos en les seves respec-
tives autoritzacions d’obertura i funcionament, no es 
poden ampliar ni concedir altres llicències per l’explo-
tació de casinos de joc fora de l’àmbit d’aquest centre.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 39 i 40.

Text presentat

Segona

En el marc de la normativa aplicable en matèria de joc 
i apostes i d’acord amb el que es disposa en aquesta 
Llei, el Govern de la Generalitat de Catalunya impul-
sarà un o més concursos públics per tal d’atorgar, en 
l’àmbit del centre recreatiu turístic Vila-seca i Salou, 
fins a un màxim de sis llicències per a casinos de joc.

Esmenes presentades

41 Esmena núm. 41

De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (12)

De la disposició addicional segona

Segona

En el marc de la normativa aplicable en matèria de joc i 
apostes i d’acord amb el que es disposa en aquesta Llei, 
el Govern de la Generalitat de Catalunya impulsarà un 
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o més concursos públics per tal d’atorgar, en l’àmbit del 
centre recreatiu turístic Vila-seca i Salou, fins a un mà-
xim de sis llicències per a casinos de joc.

42 Esmena núm. 42
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (12)

De modificació de la disposició addicional segona

«Segona

En el marc de la normativa aplicable en matèria de joc 
i apostes i d’acord amb el que es disposa en aquesta 
Llei, el Govern de la Generalitat de Catalunya impul-
sarà un o més concursos públics concurs públic per tal 
d’atorgar, en l’àmbit del centre recreatiu turístic Vila-
seca i Salou, fins a un màxim de sis llicències d’una 
llicència per a casinos de joc.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 41 i 42.

Text presentat

Tercera

Són d’aplicació als casinos de joc, regulats en el De-
cret 204/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Re-
glament de casinos de joc, les disposicions d’aquesta 
Llei en relació amb els contractes de crèdit destinats a 
la realització d’activitats de joc.

Esmenes presentades

43 Esmena núm. 43
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (13)

De supressió de la disposició addicional tercera.

44 Esmena núm. 44
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (13)

De la disposició addicional tercera

Tercera

Són d’aplicació als casinos de joc, regulats en el Decret 
204/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Regla-
ment de casinos de joc, les disposicions d’aquesta Llei 
en relació amb els contractes de crèdit destinats a la re-
alització d’activitats de joc.

45 Esmena núm. 45
De supressió
GP Socialista (5)

Se suprimeix la disposició addicional tercera.

46 Esmena núm. 46
De modificació
GP de Convergència i Unió (8)

De la disposició addicional tercera

«Tercera

Són d’aplicació als casinos de joc, regulats en el Decret 
204/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de casinos de joc, les disposicions d’aquesta Llei en rela-
ció amb la intermediació en les activitats de joc.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 43, 44 i 45.

L’esmena número 46 ha estat incorporada en la trans-
acció a la disposició addicional sisena.

Text presentat

Quarta

D’acord amb el que preveu la disposició addicional se-
gona del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’or-
denació dels equipaments comercials, els usos comer-
cials dins el perímetre del centre recreatiu i turístic 
delimitat en l’annex 1 del Decret 152/1989, de 23 de 
juny, pel qual s’aprova la instal·lació d’un centre recre-
atiu turístic a Vila-seca i Salou, queden exclosos dels 
criteris de localització establerts a la legislació secto-
rial vigent en matèria d’equipaments comercials i es 
poden materialitzar d’acord amb el que determini el 
planejament urbanístic corresponent.
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Text presentat

Cinquena

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

Addició de noves disposicions addicionals

47 Esmena núm. 47
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (14)

Addició d’una nova disposició addicional

«La lletra a) de l’article 5.2.2. del decret 152/1989 que-
da redactada com segueix: 

“a) El 30%, com a màxim, de la total superfície del 
centre recreatiu turístic, destinat a usos residenci-
als, d’activitats de jocs i apostes, i hotelers. El nom-
bre màxim d’habitatges serà de 2.477 i el coeficient 
màxim d’edificabilitat per a tots aquests usos serà el 
0,06 m2/m2 de la superfície total del centre, de con-
formitat amb el que estableix l’article 2.f) de la Llei 
2/1989.”»

48 Esmena núm. 48
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (15)

D’addició d’una nova disposició addicional

Nova disposició addicional

«Als casinos de joc ubicats en un centre recreatiu tu-
rístic els serà d’aplicació la normativa en matèria de 
prevenció de blanqueig de capitals en els mateixos ter-
mes que als casinos ubicats fora d’aquests, i serà ob-
jecte d’especial supervisió per part de les autoritats en 
matèria de joc a Catalunya amb la col·laboració de la 
resta d’administracions concernides.»

49 Esmena núm. 49
D’addició
GP Socialista (6)

S’addiciona una nova disposició addicional, amb el 
text següent: 

«Disposició addicional. Creació d’un Fons social 

1. En el termini d’un any des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Govern ha de crear un fons social 
destinat a: 

a) La prevenció i cura de la ludopatia

b) Incentivar als treballadors i treballadores del sector 
dels centres recreatius turístics i dels casinos

c) Les entitats dedicades a les persones amb discapa-
citats.

2. El fons social de l’apartat primer ha de dotar-se 
amb un 3% dels ingressos recaptats amb l’impost es-
tablert en l’article tres d’aquesta llei i amb un 1% de la 
construcció dels equipaments.»

50 Esmena núm. 50
D’addició
GP Socialista (7)

S’addiciona una nova disposició addicional, amb el 
text següent: 

«Disposició addicional. Compromís de gestió respon-
sable

1. Els operadors habilitats per a realitzar activitats de 
joc hauran d’assumir com a compromisos, pel que fa 
a la gestió responsable del joc, l’assegurar el compli-
ment del marc jurídic vigent, especialment, les obliga-
cions establertes en la Llei 10/2010, de 28 de abril, de 
prevenció del blanqueig de capitals i del finançament 
del terrorisme.

2. S’entén per Gestió responsable del joc el conjunt de 
principis i pràctiques a adoptar per tal de protegir l’or-
dre públic garantint la integritat del joc, optimitzant 
simultàniament els beneficis per a la societat i establint 
normes de protecció dels menors, en especial la prohi-
bició d’accés i de pas a les zones de joc.

3. L’òrgan competent en matèria del joc de la Genera-
litat de Catalunya verificarà el compliment d’aquests 
compromisos, sens perjudici de les competències de 
supervisió del servei executiu de la Comissió de Pre-
venció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Mone-
tàries en matèria de prevenció del blanqueig de capi-
tals i el finançament del terrorisme.»

51 Esmena núm. 51

D’addició
GP de Convergència i Unió (9)

D’una disposició addicional

«Règim sancionador

Seran d’aplicació als casinos autoritzats en els centres 
recreatius i turístics, pel que fa a les sancions pecu-
niàries previstes amb caràcter general en els apartats 
1.a), 2.a) i 3.a) de l’article 6 de la Llei 1/1991, de 27 de 
febrer, les quanties següents: 

Per les infraccions molt greus: multa compresa entre 
100.001 i 3.000.000 d’euros.

Per les infraccions greus: multa compresa entre 10.001 
i 100.000 euros.

Per les infraccions lleus: multa fins a 10.000 euros.»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana un text transaccional entre les 
esmenes números 22 i 51 i el text del projecte en el 
sentit següent: 

«Sisena. Règim sancionador

1. Seran d’aplicació als casinos autoritzats en els cen-
tres recreatius i turístics, pel que fa a les sancions pe-
cuniàries previstes amb caràcter general en els apar-
tats 1.a), 2.a) i 3.a) de l’article 6 de la Llei 1/1991, de 27 
de febrer, les quanties següents: 

Per les infraccions molt greus: multa compresa entre 
100.001 i 3.000.000 d’euros.

Per les infraccions greus: multa compresa entre 10.001 
i 100.000 euros.

Per les infraccions lleus: multa fins a 10.000 euros.

2. Es modifica l’article 9 de la Llei 1/1991, de 27 de 
febrer, de règim sancionador del joc, afegint un nou 
apartat 2, amb la redacció següent: 

1. [...]

2. Incórrer en alguna de les circumstàncies d’incom-
patibilitat recollides en l’article 5 de la Llei de modifi-
cació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres 
recreatius i turístics i d’establiment de normes en ma-
tèria de tributació, comerç i joc, és causa de revoca-
ció de l’autorització per al desenvolupament dels jocs i 
apostes en els centres recreatius i turístics.»

L’esmena número 50 ha estat incorporada en la trans-
acció a l’article número 5.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 47, 48 i 49.

Text presentat

Disposició derogatòria

Es deroguen les lletres b i c de l’article 5.2.2 del Decret 
152/1989, de 23 de juny, pel qual s’aprova la instal·lació 
d’un centre recreatiu turístic a Vila-seca i Salou, així 
com qualsevol altra disposició d’igual o d’inferior rang 
que s’oposi al que estableix aquesta Llei o hi sigui in-
compatible.

Esmenes presentades

52 Esmena núm. 52
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (14)

De la disposició derogatòria

Disposició derogatòria

Es deroguen les lletres b i c de l’article 5.2.2 del Decret 
152/1989, de 23 de juny, pel qual s’aprova la instal·lació 
d’un centre recreatiu turístic a Vila-seca i Salou, així 
com qualsevol altra disposició d’igual o d’inferior rang 
que s’oposi al que estableix aquesta Llei o hi sigui in-
compatible.

53 Esmena núm. 53
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (16)

De modificació de la disposició derogatòria

«Disposició derogatòria

Es deroguen les lletres b i c de l’article 5.2.2 del Decret 
152/1989, de 23 de juny, pel qual s’aprova la instal·lació 
d’un centre recreatiu turístic a Vila-seca i Salou, així 
com. Es deroga qualsevol disposició d’igual o d’infe-
rior rang que s’oposi al que estableix aquesta Llei o hi 
sigui incompatible.»

54 Esmena núm. 54
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (10)

De la disposició derogatòria

«Es deroga l’apartat 5.2 del Decret 152/1989, de 23 
de juny, pel qual s’aprova la instal·lació d’un centre re-
creatiu turístic a Vila-seca i Salou, així com qualsevol 
altra disposició d’igual o d’inferior rang que s’oposi al 
que estableix aquesta Llei o hi sigui incompatible.»

55 Esmena núm. 55
D’addició
GP de Convergència i Unió (11)

D’una disposició derogatòria

«Es deroga la lletra h) de l’article 5.1 del Decret 
204/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Regla-
ment de casinos de joc.»

56 Esmena núm. 56
D’addició
GP de Convergència i Unió (12)

D’una disposició derogatòria

«Resta derogada qualsevol altra disposició d’igual o 
inferior rang que s’oposi al que estableix aquesta Llei 
o hi sigui incompatible.»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana un text transaccional entre l’es-
mena número 55 i el text del projecte en el sentit se-
güent: 

«Nou article

Es modifica la lletra h de l’apartat 1 de l’article 5 del 
Reglament de casinos de joc, que resta redactada de la 
manera següent: 

“h) Cap societat no pot ser titular de més de sis autorit-
zacions d’instal·lació de casinos a Catalunya.”»

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 52, 53, 54 i 56.

Text presentat

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, llevat del que es disposa al capítol II en matèria 
de tributació i a la disposició addicional tercera, que 
entraran en vigor a partir del dia que s’iniciïn les acti-
vitats de jocs i apostes en el primer casino situat en el 
centre recreatiu turístic.

Esmenes presentades

57 Esmena núm. 57
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (15)

De la segona frase de la disposició final 

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, llevat del que es disposa al capítol II en matèria de 
tributació i a la disposició addicional segona, que entra-
ran en vigor a partir del dia que s’iniciïn les activitats 
de jocs i apostes en el primer casino situat en el centre 
recreatiu turístic.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena número 57.

Text presentat

Preàmbul

La Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recrea-
tius turístics, es va dictar amb la finalitat d’impulsar 
l’oferta turística de Catalunya i preveu la creació de 
centres recreatius i turístics de concepció i tecnolo-
gia modernes; determina, entre d’altres, les condicions 
mínimes en relació amb el volum de la inversió, ser-
veis i activitats per desenvolupar; i també preveu la se-
va adjudicació a la iniciativa empresarial privada, mit-
jançant la convocatòria de concursos públics de lliure 
concurrència.

L’experiència acumulada des de la promulgació de la 
norma en va fer necessària la modificació per mitjà de 
la Llei 6/1994, de 19 de maig, de modificació parcial 
de la Llei 2/1989 esmentada. Aquesta modificació es 
va concretar en la introducció de mecanismes per afa-
vorir una millor gestió que permetés que les diferents 
activitats per desenvolupar en els centres recreatius 
poguessin ser portades a terme per diferents persones, 
si bé sota un règim d’integració.

A l’empara de la normativa esmentada i d’acord amb 
el Decret 152/1989, de 23 de juny, es va convocar un 
concurs públic per a la instal·lació i construcció d’un 
centre recreatiu turístic a Vila-seca i Salou, l’adjudica-
ció del qual va donar lloc al centre actual.

En la línia d’impulsar l’oferta turística a Catalunya i 
afavorir nous projectes d’inversió en l’àmbit del centre 
que ja existeix, que s’adaptin a les noves demandes del 
mercat turístic, resulta necessari, en el moment actual, 
introduir les modificacions pertinents per tal d’ampli-
ar les activitats per desenvolupar en el centre recreatiu 
turístic de Vila-seca i Salou. Aquestes modificacions 
es concreten, fonamentalment, en el fet de permetre el 
desenvolupament en aquest centre d’activitats de jocs 
i apostes, la qual cosa comporta l’adaptació de la nor-
mativa reguladora de l’activitat esmentada per desen-
volupar en aquest centre, i de l’altra, de la seva tribu-
tació i les adaptacions i previsions urbanístiques i de 
comerç adients.

Així mateix, d’acord amb l’actual política en matèria 
de joc, s’estableix una limitació a la possibilitat d’am-
pliació o concessió de noves llicències, fora de l’àm-
bit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, 
per preservar els drets dels casinos de joc autoritzats 
a Catalunya.

L’ordenació urbanística de les noves activitats de 
jocs i apostes l’ha de dur a terme el planejament ur-
banístic municipal, que, mitjançant la modificació 
oportuna, pot preveure una nova ordenació dels usos 
del sòl i dels aprofitaments amb subjecció als parà-
metres establerts legalment, sense perjudici que es 
pugui efectuar una reordenació global de l’àmbit del 
centre i establir altres paràmetres mitjançant un pla 
director urbanístic.
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El text ha estat sotmès al Consell de Treball Econòmic 
i Social de Catalunya, que l’ha dictaminat el dia 19 de 
juliol de 2013, i alguns dels suggeriments exposats per 
aquest òrgan, s’hi han incorporat.

Aquesta Llei conté tres capítols, nou articles, cinc dis-
posicions addicionals i acaba amb una disposició dero-
gatòria i una disposició final.

Esmenes presentades

Addició de nous paràgrafs

Paràgraf 4rt bis

58 Esmena núm. 58
D’addició
GP Socialista (8)

S’addiciona un paràgraf quart bis a l’exposició de mo-
tius.

«[...] Aquestes modificacions es concreten, fonamen-
talment, en el fet de permetre el desenvolupament en 
aquest centre d’activitats de jocs i apostes, la qual co-
sa comporta l’adaptació de la normativa reguladora de 
l’activitat esmentada per desenvolupar en aquest cen-
tre, i de l’altra, de la seva tributació i les adaptacions i 
previsions urbanístiques i de comerç adients.

Aquesta adaptació de la normativa reguladora s’em-
marca dins l’àmbit competencial exclusiu que té la Ge-
neralitat en matèria de joc, apostes i casinos en virtut 
de l’article 141 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
així com les competències atribuïdes en matèria de tu-
risme de l’article 171.

[...]»

Paràgraf 5è

59 Esmena núm. 59
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

Del 5è paràgraf del preàmbul

«Així mateix, d’acord amb l’actual política en matèria 
de joc, s’estableix una limitació a la possibilitat d’am-
pliació o concessió de noves llicències, fora de l’àm-
bit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, per 
preservar els drets dels casinos de joc autoritzats a Ca-
talunya.»

Paràgraf 6è

60 Esmena núm. 60
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Supressió i addició al paràgraf sisè de l’exposició de 
motius

«L’ordenació urbanística de les noves activitats de jocs 
i apostes l’ha de dur a terme el planejament urbanís-
tic municipal, que, mitjançant la modificació oportu-
na, pot preveure una nova ordenació dels usos del sòl i 
dels aprofitaments amb subjecció als paràmetres esta-
blerts legalment, sense perjudici que es pugui efectuar 
una reordenació global del àmbit del centre i establir 
altres paràmetres mitjançant un pla director urbanís-
tic. L’objectiu d’aquest nou planejament és el de re-
distribuir l’actual edificabilitat, sense augmentar-la, 
entre els usos hoteler, de jocs i apostes, i residencials, 
amb noves tipologies edificatòries que, en tot cas, han 
de garantir una correcta integració paisatgística a la 
zona.»

Paràgraf 6è

61 Esmena núm. 61

De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)

De l’última frase del paràgraf sisè del preàmbul

L’ordenació urbanística de les noves activitats de jocs 
i apostes l’ha de dur a terme el planejament urbanís-
tic municipal, que, mitjançant la modificació oportu-
na, pot preveure una nova ordenació dels usos del sòl i 
dels aprofitaments amb subjecció als paràmetres esta-
blerts legalment, sense perjudici que es pugui efectuar 
una reordenació global de l’àmbit del centre i establir 
altres paràmetres mitjançant un pla director urbanístic.

Paràgraf 6è

62 Esmena núm. 62
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (11)

Del paràgraf 6è del preàmbul

«L’ordenació urbanística de les noves activitats de jocs 
i apostes l’ha de dur a terme el planejament urbanístic 
municipal, que, mitjançant la modificació oportuna, 
pot preveure una nova ordenació dels usos del sòl i dels 
aprofitaments amb subjecció als paràmetres establerts 
legalment, sense perjudici que es pugui efectuar una 
reordenació global de l’àmbit del centre i establir altres 
paràmetres mitjançant un pla director urbanístic.»



28 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 289

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 29

Paràgraf 7è

63 Esmena núm. 63
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (12)

Del paràgraf 7è del preàmbul

«El text ha estat sotmès al Consell de Treball Econò-
mic i Social de Catalunya, que l’ha dictaminat el dia 19 
de juliol de 2013, i alguns dels suggeriments exposats 
per aquest òrgan, s’hi han incorporat.»

Paràgraf 10è

64 Esmena núm. 64
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (13)

Del paràgraf 10è del preàmbul

«Aquesta Llei conté tres capítols, 10 articles, cinc dis-
posicions addicionals i acaba amb una disposició dero-
gatòria i una disposició final.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 
63.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 58, 59, 60, 61, 62 i 64.

Proposta de tècnica legislativa número 1 

Els serveis jurídics i els serveis lingüístics, amb l’ob-
jectiu d’adequar el Projecte de llei als usos formals dels 
projectes de llei que es tramiten en el Parlament, pro-
posen reordenar-ne els articles de la manera següent: 

Preàmbul

Capítol I. Atorgament de llicències per a casinos de joc en 
el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou

Article 1. Objecte de la llei (part de la disposició addicional 
primera i disposició addicional segona)

Article 2. Titulars d’autoritzacions per a la realització de jocs 
en els centres recreatius turístics (antic article 5)

Article 3. Procediment per a atorgar les llicències (article 6 bis  
derivat esmena número 26, si es recomanés)

Capítol II. Disposicions en matèria de joc i apostes aplica-
bles a casinos autoritzats en els centres recreatius turístics

Article 4. Règim jurídic aplicable als casinos autoritzats en 
els centres recreatius turístics 

Article 5. Establiments de joc dels centres recreatius turís-
tics (antic article 6)

Article 6. Accés als casinos situats en un centre recreatiu 
turístic (antic article 7.1)

Article 7. Règim sancionador (primer punt darrera transac-
ció proposada)

Capítol III. Disposicions en matèria de joc i apostes aplica-
bles a tots els casinos

Article 8. Contractes de crèdit destinats a la realització 
d’activitats de joc (que també subsumiria la disposició ad-
dicional tercera)

Article 9. Règim jurídic dels participants i els usuaris

Article 10. Reclamacions (antic article 7.2)

Article 11. Destinació dels premis il·lícits (antic article 7.3)

Capítol IV. Modificació de diverses lleis

Article 12. Modificació de la Llei 15/1984, de 20 de març, 
del joc (segona transacció proposada)

Article 13. Modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics (article 1)

Article 14. Modificació de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, 
reguladora del règim sancionador en matèria de joc (segon 
punt darrera transacció proposada)

Article 15. Modificació de la Llei 25/1998, del 31 de de-
sembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació 
a l’euro (article 2 i 3)

Disposicions addicionals

Primera. Manteniment de les llicències de casinos (final 
disposició addicional primera)

Segona. Usos comercials (actual disposició addicional 
quarta)

Tercera. Horaris comercials (actual disposició addicional 
cinquena)

Disposició derogatòria

Disposició final. Entrada en vigor

En conseqüència es proposa el canvi del títol del pro-
jecte de llei per tal que sigui adequada al contingut i a 
l’estructura abans proposada: 

Projecte de llei de mesures en matèria de joc, tributa-
ció i comerç relatives al centre recreatiu turístic creat a 
l’empara de la llei 2/1989

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana la reordenació dels articles.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació al ca-
vi de títol.

Amb caràcter general la Ponència ha adoptat la pro-
posta d’adequació juridicolingüística elaborada pels 
Serveis del Parlament. El text proposat és el que cons-
ta en el predictamen que s’annexa a aquest informe.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Albert Batet i Canadell, GP de Convergència i Unió; 
Pere Aragonès i Garcia,  GP d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Xavier Sabaté i Ibarz, GP Soci-
alista; Rafael Luna Vivas, GP del Partit Popular de 
Catalunya; Hortènsia Grau Juan, GP d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi 
Cañas Pérez, GP de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, 
G Mixt
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Annex: predictamen

Projecte de 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

Capítol I. Atorgament de llicències per a casinos de joc en 
el centre recreatiu turístic creat a l’empara de la Llei 2/1989

Article 1. Objecte de la Llei

Article 2. Titulars d’autoritzacions per a les activitats de joc 
en els centres recreatius turístics

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

Capítol II. Disposicions en matèria de joc i apostes aplica-
bles a casinos autoritzats en els centres recreatius turístics

Article 4. Règim jurídic aplicable als casinos autoritzats en 
els centres recreatius turístics

Article 5. Establiments de joc dels centres recreatius turístics

Article 6. Accés als casinos situats en un centre recreatiu 
turístic

Article 7. Règim sancionador

Capítol III. Disposicions en matèria de joc i apostes aplica-
bles a tots els casinos

Article 8. Intermediació en les activitats de joc

Article 9. Règim jurídic dels participants i els usuaris

Article 10. Reclamacions 

Article 11. Destinació dels premis il·lícits

Capítol IV. Modificació de diverses lleis

Article 12. Modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics

Article 13. Modificació de la Llei 1/1991, del 27 de febrer, 
reguladora del règim sancionador en matèria de joc

Article 14. Modificació de la Llei 25/1998, del 31 de de-
sembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació 
a l’euro

Article 15. Modificació del Reglament de casinos de joc, 
aprovat pel Decret 204/2001, del 24 de juliol

Disposicions addicionals

Primera. Manteniment de les llicències de casinos actuals

Segona. Usos comercials

Tercera. Horaris comercials

Disposició derogatòria

Disposició final. Entrada en vigor

Preàmbul

La Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, es va dictar amb la finalitat d’impulsar l’ofer-
ta turística de Catalunya i estableix la creació de cen-
tres recreatius i turístics de concepció i tecnologia mo-
dernes; determina, entre altres, les condicions mínimes 
amb relació al volum de la inversió, serveis i activitats 
per desenvolupar; i també preveu la seva adjudicació 
a la iniciativa empresarial privada, mitjançant la con-
vocatòria de concursos públics de lliure concurrència.

A l’empara de la normativa esmentada, i d’acord amb 
el Decret 152/1989, del 23 de juny, es va convocar un 
concurs públic per a la instal·lació i la construcció d’un 

centre recreatiu turístic a Vila-seca i Salou, l’adjudica-
ció del qual va donar lloc al centre actual.

L’experiència acumulada des de la promulgació de la 
norma en va fer necessària la modificació per mitjà de 
la Llei 6/1994, del 19 de maig, de modificació parcial 
de la Llei 2/1989. Aquesta modificació es va concre-
tar en la introducció de mecanismes per a afavorir una 
millor gestió que permetés que les diferents activitats 
per desenvolupar en els centres recreatius poguessin 
ser portades a terme per diferents persones, si bé sota 
un règim d’integració.

En la línia d’impulsar l’oferta turística a Catalunya i 
afavorir nous projectes d’inversió en l’àmbit del cen-
tre que ja existeix, i que s’adaptin a les noves deman-
des del mercat turístic, resulta necessari, en el moment 
actual, introduir les modificacions pertinents per tal 
d’ampliar les activitats per desenvolupar en el centre 
recreatiu turístic de Vila-seca i Salou. Aquestes mo-
dificacions es concreten, fonamentalment, en el fet de 
permetre el desenvolupament en aquest centre d’acti-
vitats de joc i apostes, la qual cosa comporta l’adapta-
ció de la normativa reguladora de l’activitat esmentada 
per desenvolupar en aquest centre, i de l’altra, de la 
seva tributació i les adaptacions i previsions urbanísti-
ques i de comerç adients.

El desenvolupament d’activitats de jocs i apostes en 
l’àmbit del centre recreatiu turístic pot reproduir el ni-
vell d’apostes propi d’entorns similars en l’àmbit inter-
nacional on participen jugadors no residents que efec-
tuen apostes econòmicament significatives.

La intermediació en les activitats de joc s’estableix 
com a mecanisme adequat per a garantir que la trans-
ferència de fons en l’àmbit internacional es produeix 
amb el major grau possible de seguretat i de simplici-
tat, i per a assegurar el compliment de la normativa en 
matèria de blanqueig de capitals i lluitar contra el frau 
fiscal limitant l’ús de diner en efectiu, tant en moneda 
nacional com estrangera.

L’ordenació urbanística de les noves activitats de joc i 
apostes l’ha de dur a terme el planejament urbanístic 
municipal, que, mitjançant la modificació oportuna, 
pot preveure una nova ordenació dels usos del sòl i dels 
aprofitaments amb subjecció als paràmetres establerts 
legalment, sens perjudici que es pugui efectuar una re-
ordenació global de l’àmbit del centre i establir altres 
paràmetres mitjançant un pla director urbanístic.

Així mateix, d’acord amb l’actual política en matèria 
de joc, s’estableix una limitació a la possibilitat d’am-
pliació o concessió de noves llicències, fora de l’àm-
bit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, 
per preservar els drets dels casinos de joc autoritzats 
a Catalunya.

Aquesta llei consta de [quinze] articles, distribuïts en 
[quatre] capítols, i de [tres] disposicions addicionals, 
una disposició derogatòria i una disposició final.
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Capítol I. Atorgament de llicències per a 
casinos de joc en el centre recreatiu turístic 
creat a l’empara de la Llei 2/1989

Article 1. Objecte de la Llei

1. Aquesta llei delimita la instal·lació de casinos de joc 
en el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou.

2. El Govern ha d’impulsar un o més concursos pú-
blics, 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 llicències per 
a casinos de joc en el centre recreatiu turístic Vila-se-
ca i Salou.

Article 2. 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 competent en matèria de joc de la Generali-
tat 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 
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 des-
envolupament de jocs i apostes en centres recreatius 
turístics, 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 ni 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 que ho hagin 
estat d’empreses que mantinguin deutes amb la Gene-
ralitat 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 i 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 3. 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 dels jocs 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 al des-
envolupament de jocs en els centres recreatius turís-
tics 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 simultània-
ment els beneficis per a la societat i establint normes 
de protecció dels menors, en especial la prohibició 
d’accés i de pas a les zones de joc.

4. L’òrgan competent en matèria del joc de la Genera-
litat ha de verificar el compliment dels compromisos 
a què fan referència els apartats 2 i 3, sens perjudici 
de les competències de supervisió del servei executiu 
de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals 
i Infraccions Monetàries en matèria de prevenció del 
blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
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Capítol II. Disposicions en matèria de joc i 
apostes aplicables a casinos autoritzats en els 
centres recreatius turístics

Article 4. Règim jurídic aplicable als casinos 
autoritzats en els centres recreatius turístics

Són aplicables a les empreses titulars d’autoritzacions 
de joc en centres recreatius turístics les normes gene-
rals dictades per la Generalitat amb relació a l’orga-
nització, l’explotació i la pràctica de les activitats de 
joc i apostes, sens perjudici del que estableix aquest 
capítol.

Article 5. Establiments de joc dels centres 
recreatius turístics

1. Sens perjudici de les disposicions que aplicables 
amb caràcter general, les àrees destinades al joc en 
els centres recreatius turístics poden ésser visibles des 
d’altres zones del centre recreatiu turístic no dedica-
des 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. Amb relació al que estableixen els apartats 1 i 2 s’ha 
de tenir sempre en consideració la protecció dels me-
nors.

Article 6. 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 desenvolupen activitats 
de joc, en els termes que estableixi la normativa de 
prevenció 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 di-
ners o objectes avaluables econòmicament, a l’ús de 
màquines 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) Les persones inscrites en els registres de persones 
que tenen prohibit l’accés a establiments de joc no po-
den accedir a les zones dels centres recreatius turístics 
on es desenvolupen activitats de joc.

d) Les entitats titulars dels centres recreatius turístics 
han de comunicar a l’òrgan competent de la Generali-
tat 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’obertura de l’expedient sancionador pertinent per 
incompliment de l’article 3 de la Llei 1/1991, del 27 
de febrer, reguladora del règim sancionador en matè-
ria 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 necessà-
ries en el desenvolupament de les activitats de joc i un 
control efectiu per part de l’òrgan competent de la Ge-
neralitat en matèria de joc.

Article 7. Règim sancionador

Les infraccions amb relació als casinos autoritzats 
en els centres recreatius turístics poden ésser sanci-
onades, 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 
sancionador en matèria de joc, amb les quanties se-
güents: 

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

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

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

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

Article 8. 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 9. Règim jurídic dels participants i els 
usuaris

1. Els usuaris i els participants en les activitats de joc 
i apostes tenen els drets següents, sens perjudici dels 



28 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 289

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 33

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 del joc corresponent.

b) Cobrar els premis que els puguin correspondre, de 
conformitat amb les regles del joc corresponent.

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.

g) Conèixer la identitat de l’operador de la llicència 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 jocs 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 10. 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 competent en matèria de joc de la Generalitat, 
el qual les ha de resoldre d’acord amb el procediment 
que s’estableixi.

Article 11. 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 
limitacions en la capacitat d’obrar, el titular del cen-
tre recreatiu turístic ha de posar el premi a disposi-
ció del 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 a les entitats titulars dels cen-
tres recreatius turístics, l’òrgan de la Generalitat com-
petent en matèria de joc ha d’iniciar l’expedient san-
cionador corresponent, d’acord amb el que estableix 
la Llei 1/1991, del 27 de febrer, reguladora del règim 
sancionador en matèria de joc.

Capítol IV. Modificació de diverses lleis

Article 12. Modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics

S’afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1989, 
amb el text següent: 

«Disposició addicional

»1. En l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-se-
ca 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.

»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 urbanís-
tic municipal, amb subjecció als paràmetres d’aquesta 
llei i respectant els usos hotelers temàtics vinculats al 
parc d’atraccions i els seus serveis complementaris, els 
quals han d’ésser objecte de regulació específica en la 
dita modificació.

»2. No obstant el que estableix l’apartat 1, per mit-
jà d’un pla director urbanístic es pot reordenar l’àm-
bit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou i 
regular-ne els usos, inclosos els de joc i apostes –ad-
mesos fora de l’àrea de parc temàtic d’atraccions–, 
sense subjecció als paràmetres urbanístics que esta-
bleixen aquesta llei i les disposicions reglamentàries 
que la desenvolupen. Aquest pla director pot classifi-
car i qualificar el sòl i fer efectives la resta de funcions 
establertes per l’article 56.6 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 
3 d’agost.

»3. No es poden instal·lar parcs temàtics d’atraccions, 
atraccions recreatives mecàniques ni serveis comple-
mentaris propis dels parcs temàtics d’atracció fora de 
l’àrea del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou 
on hi ha el parc temàtic d’atraccions actual.»
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Article 13. Modificació de la Llei 1/1991, del 27 
de febrer, reguladora del règim sancionador 
en matèria de joc

2. S’afegeix un apartat, el 2, a l’article 9 de la Llei 
1/1991, amb el text següent: 

«2. Incórrer en alguna de les circumstàncies d’incom-
patibilitat recollides per l’article 5 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 al desenvolupament de jocs i apostes 
en els centres recreatius turístics.»

Article 14. 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, 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 bin-
go, el bingo electrònic, l’ús de qualsevol tipus de mà-
quina o dispositiu electrònic o informàtic apte per al 
joc, i jocs per internet o per mitjans telemàtics, l’im-
port dels ingressos derivats d’aquests jocs, un cop des-
comptada la quantitat dedicada a premis, també forma 
part de la base imposable de la taxa de l’activitat de 
casino.

»3r. En els casinos l’activitat dels quals inclou l’orga-
nització i desenvolupament d’apostes, l’import dels in-
gressos 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 combinacions aleatò-
ries.

»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 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, que resta redactada de la manera 
següent: 

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

Article 15. Modificació del Reglament de 
casinos de joc, aprovat pel Decret 204/2001,  
del 24 de juliol 

Es modifica la lletra h de l’apartat 1 de l’article 5 del 
Reglament de casinos de joc, que resta redactada de la 
manera següent: 

«h) Cap societat no pot ésser titular de més de sis au-
toritzacions per a la instal·lació de casinos a Catalu-
nya.»

Disposicions addicionals

Primera. Manteniment de les llicències de 
casinos actuals

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

Segona. 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.

Tercera. 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 i 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.
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Disposició derogatòria

Es deroguen les lletres b i c de l’article 5.2.2 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, 
i també qualsevol altra disposició de rang igual o infe-
rior que s’oposi al que estableix aquesta llei o hi sigui 
incompatible.

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 del capítol III, que entra en vigor a partir 
del dia que s’iniciïn les activitats de joc i apostes en el 
primer casino situat en el centre recreatiu turístic.
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