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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 matèria de tributació,
comerç i joc.

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 19 de juliol del 2013.

L’Avantprojecte de llei té per objecte impulsar l’oferta turística a Catalunya i afavorir nous
projectes d’inversió en l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou que ja existeix,
per adaptar-lo a les noves demandes del mercat turístic. En concret, fonamentalment, es permet
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. A més, i com a novetat, es permet l’entrada dels menors d’edat en les zones dels centres
recreatius turístics on s’hi realitzen activitats de joc, si bé tenen prohibida l’entrada als espais
que es dediquin específicament al joc; es permet que les àrees dedicades al joc es puguin veure
des d'altres zones d’un centre recreatiu turístic; i s'autoritza els operadors de casinos i altres
establiments de joc en els centres recreatius turístics la concessió d'operacions de crèdit a
jugadors.
Per una altra banda, es modifica a la baixa la tributació de l’activitat dels casinos a partir del
moment que es posi en funcionament el primer casino en aquest centre, i s’adapten les
previsions urbanístiques i de comerç. Es permet així, la reordenació global de l’àmbit del centre
recreatiu i turístic i la no subjecció als paràmetres de la llei a través de la figura d’un pla
director urbanístic aprovat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
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