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INFORME SOBRE PROPOSTES DE DISPOSICIONS 

Disposició: Avantprojecte de llei pel qual s'estableixen normes en materia de joc i 
tributació i" es modifica la llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics. 

Departament: Economía i Coneixement 

Impacte pressupostari addicional: 19 M € d'increment net d'ingressos 

Aquest centre directiu ja va emetre informe favorable al respecte el passat 11 de juny 
(s'adjunta copia). Ates que a hores d'ara s'ha detectat una errada en l'esmentat 
informe,concretament en el text del quadre que fa referencia a les previsions de la 
Direcció General de Tributs i Joc, ja que els 36,3 M € es refereixen únicament a la 
recaptació del nou casino, cal procedir a la seva modificació. 

Les previsions de la Direcció General de Tributs i Jocs són: 

Recaptació actual 4 casinos 25,6 M € 
Recaptació 4 casinos noves previsions 8,3M € 
Previsió reducció de recaptació -1 7,3 M € 
Recaptació nou casino noves previsions 36,6 M € 
Total recaptació 5 casinos noves previsions 44,6 M € 
lncrement net recaptació 19,0 M € 

Ates l'exposat amb anterioritat aquest centre directiu, es reitera en el seu informe 
anterior des del punt de vista estrictament pressupostari informa favorablement la 
pro posta. 

Barcelona, 9 de julio! de 2013 

El director general de Pressupostos 

Josep Miralpeix i Casas 
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Disposició: Avantprojecte de llei pel qual s'estableixen normes en materia de joc i 
tributació i es modifica la llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics. 

Departament: Economia i Coneixement 

Impacte pressupostari addicional: 19 M € d'increment net d'ingressos 

La Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, modificada per la Llei 
6/1994, de 19 de maig és la legislació actualment vigent en materia de joc i tributació. 

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

Per tal de permetre el desenvolupament d'activitats de jocs i apastes en aquest centre 
recreatiu cal introduir modificacions tant en l'adaptació de la normativa reguladora de 
la referida activitat a desenvolupar com de la seva tributació i les adaptacions i 
previsions urbanístiques i de comer9 adients. 

El Capítol 11 de I'Avantprojecte de llei modifica la taxa del joc en els casinos, aquesta 
modificació només afecta al procediment per a l'obtenció de la base imposable en el 
nivell de taxes que es contemplen. 

S'adjunta a l'expedient la memoria d'impacte pressupostari elaborada per la. Direcció 
General de Tributs i Joc en que es manifesta que: 

• Ates que actualment I'ATC ja gestiona el tribut del joc en casinos,les 
modificacions proposades no han d'afectar als seus recursos humans i 
materials no més enlla deis canvis puntuals que s'hagin d'efectuar en el 
sistema informatic per adequar-lo a la nova normativa. 

• La modificació "a la baixa" de la tributació deis l'activitat de casinos en la taxa 
sobre el joc comportaria una perdua de recaptació per aquest tribut si 
s'apliqués ja ara als 4 casinos 'actualment operatius a Catalunya; pero, ates 
que sera efectiva a partir que comenci l'activitat en el CRT, es preveu una 
majar recaptació ja amb la implantació del primer nou casino al CRT. 

• .D'altra banda, es preveu que s'activaran altres ingressos d'ordre tributari 
(l 'impost sobre transmi~sions patrimonials i actes jurídics documentats, 
l'impost sobre les estades en establiments turístics i, indirectament, per 
l'augment de la recaptació de I'IVA i de I'IRPF derivat de les noves activitats 
econom iq ue~_en_ ~lC.8.I_Lsm..lsL~e~'ª~ ~m~ a Q:Íf.lfi.!J_encia. 
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Les previsions de la Direcció General de Tributs i Jocs són: 

Recaptació actual deis 4 casinos 25,6 M € 
Nova recaptació nou tipus 8,3 M € 
Previsió de reducció de recaptació -17,3M€ 
Nova recaptació 5 casinos nou tipus 36,3 M € 
lncrement net (36,3 M € - 17,3 M €) 19,0 M € 

' 
Ates l'exposat amb anterioritat aquest centre directiu, des del punt de vista 
estrictament pressupostari informa favorablement la proposta. 

Bar.eetóña, 11 ae]Ufl)(..de 2013 

Á director general de ~r~ 
1 ' J 

Josep Miralpeix i Casas 
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