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Acord sobre BCN World 

 
 
El PSC és conscient de la importància que el projecte té al territori, sobretot pel què 
significa d’inversió, activitat econòmica i generació de llocs de treball. La modificació 
de la llei, que està en aquests moments en tràmit, permetrà enfortir el turisme de 

negocis que és un del sectors que generen més riquesa al nostre país i ja representa el 
13% del PIB. 
 
A més, a aquest acord que avui signem per reforçar el sector turístic amb inversions en 
hotels, shopping, teatres, restaurants i casinos, afegim un acord amb política industrial. 
Catalunya ha d’enfortir la seva política industrial, degut al pes que hem perdut, avui 
representa el 18% del PIB. Per això, hem acordat més d’una vintena de mesures 
lligades a finançament, infraestructures, internacionalització, recerca o formació. 
Accions que han de permetre posar la indústria al centre del debat econòmic del país. 
 

• Adoptar, en el marc de l’Estratègia Industrial de Catalunya, els continguts del 
Pacte per la Indústria signat pels agents econòmics i socials, col·legis 
professionals i universitats l’octubre de 2013, en el sentit de prioritzar l’activitat 
industrial com a motor de la competitivitat del país. 

• Millorar la capacitat de finançament de les empreses catalanes a través de la 

potenciació de l’ICF, com a instrument de finançament de la Generalitat. 

• Treballar per al retorn dels joves talents emigrats de Catalunya, perquè amb les 
seves qualitats i el valor afegit que aportin, fruit de la experiència adquirida, 
puguin reincorporar-se a l’economia de Catalunya quan millori la conjuntura 
actual. Igualment, afavorir un marc que atregui talent forà, especialment en els 
sectors més innovadors i creatius i generadors de valor afegit. 

• Accelerar la construcció del Corredor Ferroviari del Mediterrani com a element 

dinamitzador de l’economia de la península ibèrica, d’acord amb l’Agenda 

Catalana del Corredor Mediterrani. 

• La construcció dels accessos viaris i ferroviaris definitius als ports de Barcelona i 
Tarragona. 
 

Comissió de seguiment de l’acord: 

• Es crearà una comissió de seguiment d’aquest acord formada per tres membres 
del Govern de la Generalitat i tres membres del Grup Parlamentari Socialista. 
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Millores del PSC a la llei 

 

Incorporarem en el Preàmbul de la llei una recomanació perquè el projecte prengui un 

topònim del territori on estarà ubicat 

 
Urbanisme/Territori: hem aconseguit més garanties i protecció de l’entorn. 

 

• El CRT té un planejament vigent, que és bàsicament per a usos residencials, per 
fer-hi habitatges. 

• Ara això ho transformarem i ho dedicarem a activitat econòmica: a hotels i a 
centres de convencions, amb tota la seva oferta de restauració, gastronomia i 
oci, que inclou teatres i casinos. 

• Això ho farem amb un Pla director urbanístic, que d’acord amb el que hem 
acordat, es cenyirà als límits que marquen el Pla territorial parcial del Camp de 
Tarragona, al Pla del Sistema Costaner, al PEIN i al Catàleg del Paisatge. 

• Així mateix, aquest PDU garantirà les corresponents cessions de sistemes i 
d’aprofitament mig. 

 
Fiscalitat/Tributació: malgrat la reducció de la taxa al 10%, hem aconseguit més 

ingressos per altres vies 

 

• La reducció del tipus tributari del joc al 10% s’ha mantingut i, a canvi, el PSC ha 
demanat augment dels ingressos per altres vies. Són aquestes: 

 
a) Introducció d’una garantia del manteniment dels recursos tributaris procedents 

dels casinos, que podrien potencialment veure’s reduïts com a conseqüència de 
la rebaixa del tipus impositiu (actualment es recapten 17M€). 
 

b)  Al mateix temps, els concursos que es convoquin establiran aportacions per 

part dels operadors que no podran ser inferiors a l’1% de la inversió total 

realitzada i que es dedicarà a inversió  en el territori (patrimoni cultural, per 
exemple), a fons socials pels treballadors (qualitat ocupació, formació, 
conciliació) i a programes per la prevenció joc. Aquestes aportacions seran exigibles 

també en el moment de la renovació de l’autorització de tots els casinos a Catalunya. Això és 
per compensar que també se’ls està baixant la tributació. 
 

c) S’ha acordat incorporar la taxa turística en el seu tram més alt als hotels dels 
ressorts, com una compensació a la baixada del 10%. Aquesta taxa serà de 
2’25€/nit, la més alta que es permet. 

 
Empreses que poden operar casinos 

 

• S’han enfortir els mecanismes legals per a la prevenció del blanqueig de capitals, 
tant en la fase constitutiva i d’organització de l’activitat de casino al CRT, com un 
cop les empreses titulars de les autoritzacions endeguin les activitats de casino. És 
a dir, afecta tant al finançament de les empreses que optin a autoritzacions com al 
funcionament d’aquestes un com estiguin autoritzades (possible blanqueig dels 
clients). 
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• Es garanteix, pel que fa a l'activitat de joc, el compliment estricte dels principis i les 
disposicions establertes per la normativa de la Unió Europea relativa a la prevenció 
del blanqueig de capitals i la protecció dels consumidors. 

 
Concurs de llicències de casinos 

 

• S’introdueixen certes especificitats –que actualment no recull el Reglament de 
casinos- en el concurs públic per tal d’atorgar les autoritzacions d’instal·lació i 
explotació dels casinos situats al CRT. Ho especifiquem en el document ad hoc. 
 

• Té com a finalitat establir un concurs públic amb majors garanties per a la 
Generalitat i la societat, donat que es considera que la normativa que actualment 
regula aquest procés (Decret 204/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de casinos de joc) pot resultar insuficient pel desplegament del projecte 
de Llei. 

 

• Alguns exemples:  
 

- inversions mínimes de l’1% total de la inversió a realitzar (finalitat d’assegurar 
l’interès turístic i públic del projecte) 
- clàusules socials: subcontractació de serveis a Centre especials de treball i 
empreses d’inserció. 
- creació de llocs de treball: contractació aturats territori  
- memòria detallada dels sistemes previstos d’admissió i control de jugadors  
- manual de blanqueig de capitals que demostri l’origen lícit dels fons de 
finançament 
- Codi de bon govern i Transparència 
 

Control d’accés a menors, auto-prohibits i incapacitats.  

 

• La llei 10/2010, de 28 de abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del 
finançament del terrorisme, exigeix als casinos identificar les persones abans que 
aquestes accedeixin a les instal·lacions dels mateixos. 

• Aquesta és una llei estatal en vigor i aplicarà als casinos del CRT. 
 

Crèdit 
 

• 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 matèria de blanqueig de capitals i lluitar contra el 
frau fiscal limitant l’ús de diner en efectiu, tant en moneda nacional com 
estrangera. 

• La llei regula l'activitat d'intermediació en les activitats de joc, entre les quals es 
preveu l'atorgament de crèdit a jugadors, adaptant la normativa per tal d'enfortir 
els mecanismes legals per a la prevenció de blanqueig de capitals. 
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• Es requerirà el registre i autorització prèvia de les empreses que exerceixin aquesta 
activitat. 

• Per no crear discriminació amb la resta de casinos instal·lats a Catalunya, aquests 
també podran tenir activitats d’intermediació i crèdit. 

 

Llicències de casinos fora del CRT 

 

• Amb la llei també es restringeix la instal·lació d’establiments addicionals de casino 
a una zona geogràfica específica, de tal manera que aquest tipus d’activitat no 
proliferi fora d’aquesta zona a Catalunya. 

 

 


