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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
6079 Reial decret 403/2013, de 7 de juny, pel qual es modifica parcialment el Reial 

decret 419/1991, de 27 de març, pel qual es regula la distribució de la 
recaptació i els premis en les apostes esportives de l’Estat i altres jocs 
gestionats per l’Organisme Nacional de Loteries i Apostes de l’Estat.

La Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, va establir a la disposició addicional 
onzena la incorporació en el pressupost del Consell Superior d’Esports d’una partida 
específica corresponent a la participació dels clubs de futbol en la recaptació íntegra de 
les apostes esportives de l’Estat, en concepte de reestructuració i sanejament, o qualsevol 
altre que es pugui establir.

Després del canvi de règim jurídic de l’antic Organisme Nacional de Loteries i Apostes 
de l’Estat i la seva transformació en societat estatal, i després de la promulgació de la 
Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, l’esquema de participació de la Lliga de 
Futbol Professional i dels clubs de futbol en els ingressos procedents de les apostes 
esportives de l’Estat s’ha adaptat a la nova realitat i ha passat a sustentar-se en els 
ingressos del nou impost sobre activitats del joc.

D’acord amb el que preveu l’article 48.11 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de 
regulació del joc, la recaptació obtinguda d’aquest impost per les apostes esportives 
mútues s’afecta a les obligacions que estableix l’article 1 del Reial decret 419/1991, de 27 
de març, pel qual es regula la distribució de la recaptació i els premis de les apostes 
esportives de l’Estat, i s’aplica al pressupost d’ingressos de l’Estat.

D’altra banda, la disposició addicional tercera de la Llei esmentada preveu que 
reglamentàriament es fixin els termes en què per resolució del president del Consell 
Superior d’Esports s’hagin de determinar les entitats beneficiàries de la recaptació per 
l’impost sobre activitats del joc en relació amb les apostes mútues esportives de futbol, 
els percentatges d’assignació financera i el seu destí.

Amb la reforma reglamentària que ara s’emprèn, es pretén actualitzar i adaptar la 
referència a percentatges i beneficiaris de les apostes mútues esportives que conté el 
Reial decret 419/1991, de 27 de març, al nou impost i a la resta de previsions de la 
Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc. A causa del caràcter específic de les 
mesures conjunturals que s’aproven, aquest Reial decret es limita a executar les 
previsions de la disposició addicional tercera, i deixa pendent el desplegament de les 
previsions que conté la disposició addicional sisena de la Llei 13/2011, de 27 de maig, en 
virtut de la qual s’ha de determinar reglamentàriament la quantitat procedent de la 
recaptació d’altres apostes esportives que ha de ser objecte de retorn a l’esport i a les 
competicions esportives organitzades a Espanya.

D’altra banda, davant la disminució dràstica d’ingressos en l’àmbit de l’esport, es fa 
necessari destinar, de manera transitòria, al sosteniment de l’activitat esportiva general, a 
través del Consell Superior d’Esports, un percentatge dels recursos que correspon 
gestionar a la Lliga Nacional de Futbol Professional i a la Reial Federació Espanyola de 
Futbol. En aquest sentit, i d’acord amb el que preveu l’article 4, apartats 1 i 3, de la 
Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, es preveu que la inversió que faci el Consell 
Superior d’Esports per al sosteniment de l’activitat esportiva general es destini a finançar, 
entre d’altres, les despeses corresponents al foment de les activitats pròpies de les 
federacions esportives espanyoles, al sosteniment de centres de tecnificació o alt 
rendiment o a les despeses de desplaçament a la península d’equips i esportistes insulars 
i de les ciutats de Ceuta i Melilla que participin en competicions esportives d’àmbit estatal.
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En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Educació, Cultura i Esport i d’Hisenda i 
Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres, en la reunió del dia 7 de juny de 2013,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 419/1991, de 27 de març, pel qual es regula la 
distribució de la recaptació i els premis en les apostes esportives de l’Estat i altres 
jocs gestionats per l’Organisme Nacional de Loteries i Apostes de l’Estat.

L’article 1 del Reial decret 419/1991, de 27 de març, pel qual es regula la distribució 
de la recaptació i els premis en les apostes esportives de l’Estat i altres jocs gestionats 
per l’Organisme Nacional de Loteries i Apostes de l’Estat, queda redactat de la manera 
següent:

«1. L’import obtingut per la recaptació de l’impost sobre activitats de joc en 
relació amb les apostes mútues esportives a què es refereixen l’article 48.11 i la 
disposició addicional tercera de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, 
ha de ser distribuït pel Consell Superior d’Esports de la manera següent:

a) El 49,95% per a les diputacions provincials, a través de les comunitats 
autònomes respectives.

b) El 45,50% per a la Lliga Nacional de Futbol Professional.
c) El 4,55% per a la Reial Federació Espanyola de Futbol amb destinació al 

futbol no professional.

2. L’import que s’ha de consignar per a cadascun dels diferents beneficiaris 
en els pressupostos generals de l’Estat, i que pot ser destinat a finançar tant 
operacions de naturalesa corrent com actuacions d’inversió, és el resultat d’aplicar 
els anteriors percentatges a la previsió de recaptació per l’impost sobre activitats 
del joc en relació amb les apostes mútues esportives de futbol.

Les quantitats determinades de conformitat amb el que preveu l’apartat 1 tenen 
la consideració de lliuraments a compte de la recaptació que s’obtingui finalment en 
cada exercici pressupostari per aquest impost i s’han de lliurar de conformitat amb 
la normativa vigent. Excepcionalment, les quantitats que corresponguin a la Reial 
Federació Espanyola de Futbol han de ser lliurades en un pagament únic.

3. Finalitzat el corresponent exercici pressupostari, s’ha de dur a terme la 
liquidació definitiva dels lliuraments a compte de la manera que preveu l’apartat 
tres de la disposició addicional tercera de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de 
regulació del joc.»

Disposició addicional única. Regles especials per als exercicis 2013 i 2014.

1. Excepcionalment, durant els exercicis 2013 i 2014, es poden efectuar les 
deduccions següents sobre les dotacions inicialment consignades en els pressupostos 
generals de l’Estat a favor de les entitats beneficiàries, en aplicació dels percentatges a 
què es refereix l’article 1.1:

a) A la Lliga Nacional de Futbol Professional: un 10% de les quantitats que li 
correspongui percebre, fins a un màxim de 4 milions d’euros en cadascun dels dos 
exercicis.

Durant aquest període la Lliga Nacional de Futbol Professional no està obligada a 
destinar les quantitats netes que rebi, resultants d’aplicar les deduccions a què es refereix 
el paràgraf anterior, a les finalitats que estableix l’article 3.1.b) del Reial decret 258/1998, 
de 20 de febrer, de construcció, ampliació, remodelació, adaptació, millora, manteniment i 
conservació dels estadis i les instal·lacions esportives en què se celebrin o tinguin 
expectativa de celebrar-se les competicions de caràcter professional i àmbit estatal. 
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Aquestes despeses les ha d’assumir cada club o societat anònima esportiva, d’acord amb 
els criteris que estableixin els òrgans de govern de la Lliga Nacional de Futbol Professional 
i en proporció als ingressos de cada entitat esportiva.

b) A la Reial Federació Espanyola de Futbol: les quantitats anuals que correspondria 
percebre a la Reial Federació Espanyola de Futbol s’han de minorar en 750.000 euros en 
cadascun dels dos exercicis.

2. Durant aquest període, el Consell Superior d’Esports ha de destinar les quantitats 
detretes d’acord amb el que disposen els apartats anteriors, el sosteniment de l’activitat 
esportiva general i, preferentment, el finançament de les activitats següents:

– Foment de les activitats pròpies de les federacions esportives espanyoles.
– Despeses de desplaçament a la península d’equips i esportistes insulars i de les 

ciutats autònomes de Ceuta i Melilla que participin en competicions esportives d’àmbit 
estatal.

– Sosteniment dels centres de tecnificació, centres d’alt rendiment i centres especials 
d’alt rendiment dependents de l’Estat o de les comunitats autònomes.

En el supòsit que aquestes quantitats tinguin com a beneficiàries entitats esportives 
singulars, és requisit imprescindible que les entitats esmentades acreditin estar al corrent 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Disposició final primera. Modificacions pressupostàries.

Per donar compliment al que preveu aquest Reial decret s’han de dur a terme les 
modificacions pressupostàries que siguin necessàries de conformitat amb el que estableix 
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 7 de juny de 2013.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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