
 
 
Circular nº 17/2013 
 
 

Barcelona, 13 de junio de 2013 
 

 
 
 
 
Estimado socio/a y amigo/a: 
 
MODIFICACION DE LA LEY SOBRE CENTROS TURISTICOS Y 
NORMAS EN MATERIA DE TRIBUTACION, COMERCIO Y 
JUEGO
 

. 

El artº 3 de la Ley 2/1989, de 16/2, sobre centros recreativos turísticos, 
ordena al Govern la convocatoria de un concurso público para la 
instalación de dichos centros. 
 
El Govern, mediante el Decreto 26/1989, de 24-2, convocó el 
correspondiente concurso 
 
El Decreto 152/1989, de 23-6, aprobó la instalación de un centro recreativo 
turístico en Vila-seca i Salou, centro que pasará posteriormente a 
denominarse Port Aventura. 
 
Mediante 

 

Edicto de 11 de junio de 2013, publicado hoy en el DOGC nº 
6396, se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de 
modificación de la Ley 2/1989, de 16-2, sobre centros recreativos 
turísticos y del establecimiento de normas en materia de tributación, 
comercio y juego. 

Este anteproyecto sometido a información pública, quiere impulsar la 
oferta turística en Catalunya, favoreciendo nuevos proyectos de inversión 
en el centro que ya existe de Vila-seca i Salou. 



 
Las modificaciones se concretan, básicamente, en el hecho de permitir el 
desarrollo de actividades de juego y apuestas, comportando ello la 
necesidad de adaptar la normativa que regula esta actividad y su 
tributación, así como realizar la adaptación urbanística y de comercio 
necesarias. 
 
Destacamos algunas de las novedades introducidas en el anteproyecto de 
ley: 
 
1.- En el centro recreativo  turístico de Vila-seca i Salou, se admitirán las 
actividades de juego y apuestas. 
 
2.- Se modifica la Ley 25/1998, de 31-12, de medidas administrativas, 
fiscales y de adaptación al euro, concretamente: 
 

a. Las reglas especiales que se aplican para determinar la base 
imponible de la tributación de los casinos 

b. El tipo aplicable a los casinos será del 10%. 
 
3.- Establece el régimen jurídico aplicable a las empresas titulares de 
autorizaciones para la realización de juegos en los centros recreativos 
turísticos. 
 
4.- Las áreas dedicadas a juego se podrán ver desde otras zonas de un 
centro recreativo turístico 
 
5.-  Se permitirá el uso de sonidos en las máquinas o juegos. 
 
6.- Se podrá requerir la identificación de las personas que accedan 
 
7.- Las personas incapacitadas o inscritas en el registro de prohibidos, 
podrán acceder a los centros, pero no practicar juegos 
 
8.- Los menores no podrán practicar ningún juego cuando circulen por las 
salas de juego y deberán ir siempre acompañados de un mayor de edad 
 
9.- El Govern impulsará uno o más concursos públicos para otorgar, en el 
ámbito del centro recreativo turístico Vila-seca i Salou, hasta un máximo 
de seis licencias para casinos de juego. 
 
Se adjunta el texto sometido a información pública por el plazo de quince 
días hábiles. Si desea hacernos llegar cualquier sugerencia u observación 



sobre el mismo, les recuerdo que el plazo para presentar alegaciones 
finaliza el próximo día 2 de julio de 2013. 
 
Sin otro particular, restamos a su disposición para cualquier consulta 
 
Un cordial saludo 
 

 
 
Susana Murciano 
Directora 



 

Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc.  
 
 
Preàmbul 
 
La Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius 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 tecnologia modernes; determina, entre d’altres, les condicions mínimes en 
relació amb el volum de la inversió, serveis i activitats per desenvolupar; i també preveu la 
seva adjudicació a la iniciativa empresarial privada, mitjançant 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 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.  
 
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’adjudicació 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’ampliar les activitats per desenvolupar en el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, 
tot mantenint el Decret 152/1989, de 23 de juny esmentat, així com el Decret 161/2003, de 
23 de juny, que el va modificar. Aquestes modificacions es concreten, fonamentalment, en el 
fet de permetre el desenvolupament d’activitats de jocs i apostes, cosa que comporta, d’una 
banda, l’adaptació 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 urbanístiques i 
de comerç adients. 
 
Aquesta Llei conté tres capítols, nou articles, quatre disposicions addicionals i acaba amb 
una disposició derogatòria i una disposició final. 
 
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 
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 turístic 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) El planejament urbanístic podrà concretar l'ordenació i els usos de l'edificabilitat 
vigent. La superfície del sòl amb aprofitament no pot superar el 30% de la superfície total del 
Centre recreatiu turístic. 
“c) La reordenació de l’àmbit del Centre recreatiu turístic requereix la formulació i tramitació 
d’un pla director urbanístic que pot classificar i qualificar el sòl i establir la resta de 
determinacions en els termes previstos a l’article 56.6 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost”. 
 
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 constituïda 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 inclogui 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 mitjans telemàtics, l’import dels ingressos derivats dels jocs 
esmentats, un cop descomptada la quantia dedicada a premis, forma igualment part de la 
base imposable de la taxa referida a l’activitat de casino. 
3. En el supòsit de casinos l’activitat dels quals inclogui la celebració i organització d’apostes 
en qualsevol modalitat, l’import dels ingressos derivats d’aquest 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 aleatòries. 
4. La base imposable determinada d’acord amb les lletres anteriors es redueix en l’import de 
les pèrdues per deteriorament dels crèdits concedits als jugadors i utilitzats 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 societats. 
5. La base imposable es determina en règim d’estimació directa o objectiva. En el primer 
cas, el subjecte passiu queda obligat a presentar l’autoliquidació en la forma i terminis que 
es determinin reglamentàriament.  
- 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 bingo electrònic, 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.” 
 
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.” 
 
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 siguin titulars de les autoritzacions de jocs en els centres 
recreatius turístics, llevat del que es disposa en aquest capítol. 
 
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 organitzar, 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 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 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. 
b) Les persones jurídiques que obtinguin autorització administrativa prèvia de l’òrgan 
competent en matèria 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 autoritzacions per al desenvolupament dels jocs i 
apostes en centres recreatius turístics les persones jurídiques en què figurin com a socis, 
directius, representants o administradors, persones que es trobin en alguna de les 
circumstàncies 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 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 gestió o explotació de jocs no autoritzats. 
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades insolvents en 
qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit 
eficàcia un conveni, estar subjectes 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 Generalitat 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 obligacions tributàries estatals, 
autonòmiques, locals  i de Seguretat Social. 
 
Article 6 
Dels establiments de joc. 
Sens perjudici de les disposicions que siguin d’aplicació 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. 
 
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 següent: 
a) Les entitats titulars dels centres recreatius turístics poden requerir la identificació de les 
persones 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'identificar les persones quan s'estableix en 
la normativa de prevenció de blanqueig de capitals. 
b) Les persones incapacitades, acompanyades del seu representant legal, i persones 
inscrites en els registres de persones que tenen prohibit l’accés a establiments de joc, poden 
accedir als centres recreatius turístics, però no poden practicar cap joc de sort, envit o atzar, 
usar màquines de joc amb premi ni participar en cap gènere d'aposta dels desenvolupats en 
els centres recreatius turístics. Les entitats titulars dels centres recreatius turístics han de 
comunicar a l’òrgan competent en matèria de joc de la Generalitat de Catalunya els mitjans 
tècnics i humans de què disposen per a aquesta finalitat, i han de ser considerats suficients. 
c) Els menors no poden practicar cap joc de sort, envit o atzar, usar màquines de joc amb 
premi ni participar en cap gènere d'aposta dels desenvolupats en els centres recreatius 
turístics, quan circulin per les sales de joc, i sempre han d'anar acompanyats d'una persona 
major d'edat. Aquests majors d’edat són responsables que els menors no s’estiguin 
indegudament a les zones de casino o joc. Les entitats titulars dels centres recreatius 
turístics han de comunicar a la a l’òrgan competent en matèria de joc de la Generalitat de 
Catalunya els mitjans tècnics i humans de què es disposen per a aquesta finalitat, i han de 
ser considerats suficients. 
d) Els titulars o operadors han d’exercir el dret d'admissió als centres recreatius turístics i, en 
particular, a les àrees de joc. 
e) S’ha d’atendre l'obligació d'informar i fer publicitat de les normes i condicions dels jocs, 
per assegurar que les persones usuàries les coneixen. 
f) 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 en matèria de joc de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. Les regles bàsiques de tots els jocs han de preveure específicament una norma segons la 
qual tant l'entitat autoritzada com els jugadors han de fer les reclamacions 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 procediment que s’estableixi. 
 



 

3. Quan es comprovi que una persona ha obtingut un premi sense tenir dret a jugar per la 
seva edat o limitacions 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, segons les circumstàncies que es 
presentin, però sense que es pugui lliurar, en cap cas, a la persona esmentada. 
 
Article 8 
Contractes de crèdit destinats a la realització d'activitats de joc en els centres recreatius 
turístics. 
 
S'autoritza els operadors de casinos i altres establiments de joc en els centres recreatius 
turístics la concessió d'operacions de crèdit a jugadors, en els termes i condicions regulats 
en la normativa aplicable. 
 
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 correspondre, de conformitat amb la normativa 
del joc corresponent. 
c) Dret a obtenir informació clara i veraç sobre les regles dels jocs que es practiquin. 
d) Dret a la transparència en el desenvolupament dels jocs. 
e) Dret a formular les reclamacions que estimin oportunes, d'acord amb les regles previstes 
per a cada joc. 
f) Dret que els sigui negada la participació en activitats de joc i atzar per estar inscrits al 
registre de persones 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 llicència de joc en cas de reclamacions o 
possibles infraccions. 
h) Dret a rebre informació sobre la pràctica responsable del joc. 
 

2. Les persones usuàries i participants en les activitats de joc que es desenvolupin en els 
centres recreatius turístics previstos en aquesta Llei tenen les obligacions següents: 
a) No alterar el desenvolupament normal dels jocs. 
b) Complir amb les normes i regles que, en relació amb els participants o visitants, 
s'estableixin pels respectius 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’òrgan competent en 
matèria de joc de la Generalitat de Catalunya. 
 
Disposicions addicionals 
 
Primera 
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 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. 
 
Segona 
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, així com altres establiments de joc, les 
disposicions d'aquesta Llei en relació amb els contractes de crèdit destinats a la realització 
d’activitats de joc. 
 
Tercera 
D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona del Decret Llei 1/2009, 
d’ordenació dels equipaments comercials, els usos comercials 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 recreatiu turístic a Vila-seca i Salou, queden exclosos dels 
criteris de localització establerts a la legislació sectorial vigent en matèria d’equipaments 
comercials i es poden materialitzar d’acord amb el que determini el planejament urbanístic 
corresponent. 
 
Quarta 
A l’efecte de la legislació en matèria d’horaris comercials, 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 recreatiu turístic 
a Vila-seca i Salou. 
 
Disposició derogatòria 
Es deroga la lletra 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 de igual o d’inferior rang que s’oposi al que estableix aquesta Llei o hi sigui 
incompatible.  
 
Disposició final 
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, llevat del que es disposa al capítol II en matèria de tributació i a la disposició 
addicional segona, que entraran 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. 
 


