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Dictamen 14/2015 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de
30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels
criteris aplicables a la seva planificació i de modificació dels decrets 86/2012, de 31 de
juliol; 23/2005, de 22 de febrer; 37/2010, de 16 de març i 397/2011, d’11 d’octubre,
pels quals s’aproven diferents reglaments en matèria de joc.
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 25 de maig del 2015.
El Projecte de decret té per objecte la modificació de diverses normes en matèria de
jocs i apostes de Catalunya que responen a motius diversos.
1. Es modifica el Decret 240/2004, de 30 de març, pel qual s’aprova el Catàleg de jocs
i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació:





Per donar compliment a la Sentència número 1054/2010, de 15 de novembre de
2010, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual es va haver
d’autoritzar un saló de joc nou, i que comporta que se superi el nombre màxim de
salons de joc autoritzats al territori de Catalunya, que està establert en 125, motiu
pel qual es fa aquesta modificació reglamentària ampliant el nombre a 126.
Per tal de regular la no autorització d’instal·lació o trasllat d’un saló de joc nou
quan en el radi de 1.000 metres de la ubicació on es vol instal·lar ja n’existeixi un
d’anterior.
I per harmonitzar el seu contingut amb altres normes aprovades recentment, com
és el cas de la incorporació de les apostes mútues, recollides en el Reglament
d’apostes aprovat pel Decret 27/2014, de 4 de març, i l’ampliació del nombre de
casinos de joc en el centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou, que estableix la
Llei 6/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre
centres recreatius i turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació,
comerç i joc.

2. Es modifica el Decret 86/2012, de 31 de juliol, del Reglament dels jocs del bingo:


Per incorporar els salons de joc com a establiments on es pot desenvolupar la
modalitat de bingo electrònic, i que respon a la conveniència d’homogenitzar entre
els diferents establiments de joc els jocs que s’hi poden practicar.

3. Es modifica el Decret 23/2005, de 22 de febrer, del Reglament de màquines
recreatives i d’atzar:


A l’efecte de suprimir qualsevol referència a la modalitat de màquines recreatives
de tipus A, per donar compliment a la Directiva 2006/123/CE i a la Resolució 750/X
del Parlament de Catalunya que insta el Govern de la Generalitat a fer les
modificacions jurídiques pertinents per transposar la Directiva esmentada.
L’entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior ha
significat que les màquines recreatives de tipus A no són considerades màquines
de joc, sinó de simple entreteniment o lleure, per la qual cosa resten excloses del
règim d’autorització prèvia.
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4. Es modifica el Decret 37/2010, de 16 de març, del Reglament de salons recreatius i
de joc:


En el sentit de suprimir les referències que s’hi recullen relatives als salons
recreatius ja que, segons preveu l’article 2.2 d’aquest Reglament, aquests
establiments es destinen únicament a la instal·lació i explotació de màquines de
tipus A.

5. Finalment, es modifica el Reglament de rifes, tómboles i combinacions aleatòries
amb finalitats publicitàries o promocionals, aprovat pel Decret 397/2011, d’11
d’octubre, per eliminar les rifes i tómboles d’interès particular, atès que la seva
aprovació ha resultat enormement problemàtica tant per l’autorització com en
l’execució de la rifa.

