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DICTAMEN 12/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació
de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius
turístics i d’establiment de normes en materia de tributació,
comerç i joc.
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la
sessió extraordinària del dia 19 de juliol de 2013, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 10 de juliol de 2013 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic
i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió
del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, de
l’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.
L’Avantprojecte de llei es va acompanyar d’una memòria general, d’una
memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades i d’una
quantificació de les càrregues administratives que la norma comportarà.
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el
dia 18 de juliol i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
L’Avantprojecte de llei consta d’un preàmbul, de nou articles englobats en
tres capítols, de cinc disposicions addicionals, d’una disposició derogatòria i
d’una disposició final.
En el preàmbul es descriu el marc normatiu en què s’insereix l’Avantprojecte
de llei.
El capítol I, que comprèn l’article 1, modifica la Llei 2/1989, de 16 de febrer,
sobre centres recreatius turístics. Afegeix una disposició addicional per la
qual al centre recreatiu turístic a Vila-seca i Salou s’admeten les activitats de
joc i apostes, s’estableix la superfície que es pot destinar a usos
residencials, hotelers i de jocs i apostes i s’estableix que amb la modificació
del planejament urbanístic municipal es pot determinar una nova ordenació
dels usos del sòl. També s’estableix que, mitjançant un Pla director
urbanístic, es pot reordenar l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i
Salou.
El capítol II, anomenat “Disposicions en matèria de tributació”, comprèn els
articles 2 i 3. L’article 2 modifica la base imposable aplicable als casinos de
joc. L’article 3 estableix un únic tipus impositiu, del 10%, aplicable als
casinos de joc.
El capítol III s’anomena “Disposicions en matèria de joc i apostes” i engloba
els articles del 4 al 9. En l’article 4 s’estableix que als casinos autoritzats en
els centres recreatius turístics se’ls aplicarà la normativa general sobre
activitats de joc i apostes, llevat del que es disposi en aquesta norma. En
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l’article 5 es regulen les empreses titulars d’autoritzacions per a la realització
de jocs en els centres turístics. L’article 6 estableix que les àrees dedicades
al joc es poden veure des d’altres zones d’un centre recreatiu turístic i és
possible l’ús de màquines o jocs amb sons. L’article 7 faculta, tot i establint
unes condicions, l’òrgan competent en matèria de joc per regular els casinos
situats en un centre recreatiu turístic. L’article 8 autoritza els operadors de
casinos i altres establiments de joc en els centres recreatius turístics per
concedir crèdit als jugadors. L’article 9 estableix els drets i les obligacions de
les persones usuàries i participants en les activitats de joc i apostes.
La disposició addicional primera estableix que no es podran ampliar ni
concedir altres llicències per a l’explotació de casinos de joc fora de l’àmbit
del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou.
La disposició addicional segona estableix que el Govern pot atorgar en
l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou fins a un màxim de
sis llicències per a casinos de joc.
La disposició addicional tercera estableix que les disposicions d’aquesta
Llei, en relació amb els contractes de crèdit destinats a la realització
d’activitats de joc, són d’aplicació a tots els casinos de joc.
La disposició addicional quarta estableix que els usos comercials dins el
perímetre del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou es poden
determinar pel planejament urbanístic corresponent.
La disposició addicional cinquena estableix que, a efectes de la legislació en
matèria d’horaris comercials, el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou
es considera zona turística durant tot l’any
La disposició derogatòria deroga expressament les lletres b i c de l’article
5.2.2 del Decret 152/1989, de 23 de juny i, genèricament, tot el que s’oposi
al que estableix aquesta Llei.
La disposició final estableix l’entrada en vigor de la norma.

III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. El CTESC considera que l’Avantprojecte de llei hauria de precisar
més les garanties per preservar els drets i els interessos dels menors.
Segona. El CTESC considera poc adequada la tècnica jurídica de
referenciar la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics,
en la qual es defineixen les activitats pròpies d’aquests establiments, per
introduir un nou contingut no previst en l’esmentada Llei, com és el joc.
Tercera. El CTESC considera que l’admissió de les activitats del joc i
apostes en l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou significa
un canvi essencial del model turístic de caràcter recreatiu i d’esbarjo familiar
actualment implantat. En conseqüència, i per no induir a equívocs, el
CTESC considera que s’hauria d’especificar, on correspongui, la
denominació del tipus d’oferta turística que la norma vol impulsar com
“centre recreatiu i de joc”.
Quarta. El CTESC considera que en la memòria que acompanya
l’Avantprojecte de llei no queda suficientment justificat l’impacte que tindrà la
reducció, tant de la base imposable com dels tipus tributaris, en la
recaptació dels tributs sobre el joc en la seva modalitat referent als casinos.
Això obeeix al fet que no es fa un estudi detallat i separat de quin efecte
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tindrà aquesta modificació en la recaptació del tribut sobre els casinos
existents i sobre els que potencialment es puguin autoritzar, i es remet al pla
de negoci del promotor del projecte empresarial.
Cinquena. En el cas del bingo, bingo electrònic, l’ús de qualsevol tipus de
màquina o dispositiu electrònic o informàtic apte per al joc, així com dels
jocs a través d’Internet, l’article 2 de l’Avantprojecte de llei introdueix la
regulació dels articles 33.1 b) 2 i 3 de la Llei 25/1998, de fixació de la base
imposable mitjançant l’import dels ingressos derivats del joc, descomptada
la quantitat dedicada a premis, i no pas l’ingrés total i la no exigència de les
taxes respectives. El CTESC constata que aquesta regulació constitueix un
greuge comparatiu respecte d’altres operadors de joc a Catalunya que en la
seva cartera de serveis ofereixen els mateixos tipus de joc, la qual cosa
comporta competència deslleial.

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1. El CTESC recomana que, en el preàmbul de la norma, es faci referència
a l’àmbit competencial de la Generalitat per dictar aquesta norma.
2. El CTESC considera inadequat que l’Avantprojecte de llei faculti un Pla
director urbanístic per modificar la pròpia Llei, la qual cosa vulnera el
principi de jerarquia normativa. Aquesta facultat implica que el Pla
director urbanístic podria modificar el que estableix la Llei, sense el
corresponent tràmit parlamentari i el debat polític propi d’una norma
jurídica que té el rang de llei. En conseqüència, el CTESC recomana la
revisió de l’apartat 2 de la disposició addicional introduïda per l’article 1
de l’Avantprojecte de llei.
3. El CTESC posa de manifest que en l’apartat 5 de l’article 33.1.b de la
Llei 25/1998, introduït per l’article 2 de l’Avantprojecte de llei, no queda
determinat el règim d’estimació objectiva de la base imposable.
4. El CTESC considera que la modificació del tipus impositiu regulada en
l’article 3 de l’Avantprojecte de llei no hauria d’afectar negativament la
recaptació actual, tal i com informa la memòria d’avaluació d’impacte,
l’evolució de la qual hauria de presentar una correlació positiva amb
l’evolució de l’activitat. En aquesta línia el CTESC proposa graduar la
variació del tipus impositiu en funció de com varien les bases
imposables fruit dels projectes d’inversió que es puguin anar
materialitzant.
5. El CTESC considera que en l’article 7.1. lletra a) s’ha de substituir
l’expressió “poden” per l’expressió “estan facultats per”.
6. El CTESC proposa afegir al final de l’article 7.1 lletra b) el següent:
“Aquests espais han d’estar aïllats de la resta d’usos, sense visibilitat
exterior i hauran de comptar amb mecanismes de control d’entrada.”
7. El CTESC entén que autoritzar els operadors de casinos i d’altres
establiments de joc en els centres recreatius turístics la concessió
d’operacions de crèdit a jugadors, actualment prohibida tant per la
legislació estatal com per la catalana, pot fomentar la ludopatia i ser
perjudicial per a persones amb patologies vinculades al joc i, per tant,
demana la seva supressió.

V. CONCLUSIONS
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El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat
l’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 i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les
recomanacions formulades en el present Dictamen.

Barcelona, 19 de juliol de 2013

El president
Josep Maria Rañé i Blasco

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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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.
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 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.
Així mateix, d’acord amb l’actual política en matèria de joc, s’estableix una limitació a la
possibilitat d’ampliació o concessió de noves llicències, fora de l’àmbit del centre recreatiu
turístic de Vila-seca i Salou, tot preservant els drets dels casinos de joc autoritzats a
Catalunya.
Pel que fa a l’ordenació urbanística de les noves activitats de jocs i apostes, l’ha de dur a
terme el planejament urbanístic municipal, el qual mitjançant l’oportuna modificació , pot
preveure una nova ordenació dels usos del sòl i dels aprofitaments amb subjecció als
paràmetres legalment establerts, sense perjudici que es pugui efectuar una reordenació
global de l’àmbit del Centre i establir altres paràmetres mitjançant un Pla director urbanístic.
Aquesta Llei conté tres capítols, nou articles, cinc 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
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 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) L’edificabilitat destinada a les activitats de jocs i apostes, als usos hotelers i als
comercials és la que determini 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 urbanístic municipal es pot establir una nova
ordenació dels usos del sòl i dels aprofitaments amb subjecció als paràmetres que estableix
aquesta Llei, sens perjudici dels usos hotelers temàtics vinculats al parc d’atraccions, que
tindran en la modificació 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 admesos 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 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
3. En tot cas, el parc temàtic d’atraccions implantat, característic del Centre recreatiu turístic
de Vila-seca i Salou, s’ha de mantenir, sense que es puguin implantar altres parcs temàtics
d’atraccions en la resta de l’àmbit del Centre.
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) Els infants, els adolescents 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 econòmicament
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 turístics.

A aquest efecte, s’adoptaran totes aquelles mesures de control que siguin necessàries per
tal d’evitar l’entrada o circulació dels infants, adolescents 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 poden 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 Generalitat de Catalunya en matèria de joc, els mitjans tècnics i humans de què
disposen per donar compliment a allò previst en els punts b) i c) d’aquest apartat.
L’incompliment dels apartats b) i c) citats, donarà lloc a l’obertura del corresponent expedient
sancionador 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.
e) Els titulars o operadors han d’exercir el dret d'admissió en els centres recreatius turístics i,
en particular, a les àrees de joc.
f) 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.
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 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.
Si aquest supòsit es dóna per causes imputables a les entitats titulars dels centres
Recreatius Turístics, l’òrgan competent en matèria de joc de la Generalitat de Catalunya
iniciarà el corresponent expedient sancionador d’acord amb el que preveu la Llei 1/1991, de
27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc.

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
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 seves
respectives autoritzacions d’obertura i funcionament, no es podran ampliar ni concedir altres
llicències per l’explotació de casinos de joc fora de l’àmbit d’aquest Centre.
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 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.
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, 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.
Quarta
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.
Cinquena
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 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
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.

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

