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1-Dictamen

DICTAMEN 05/2020 sobre el Projecte de decret de modificació del
Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de
màquines recreatives i d’atzar.
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, per delegació del Ple, la Comissió Executiva del Consell
de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 27 de gener
de 2020, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 27 de desembre de 2019 va tenir entrada al Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel vicepresident del Govern
i conseller del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu,
previ a la seva tramitació, del Projecte de decret de modificació del Decret
23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines
recreatives i d’atzar.
El Projecte de decret es va acompanyar de la sol·licitud de dictamen, de la
memòria general, de la memòria d’avaluació i del test de pimes.
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el
dia 23 de gener de 2020 i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de decret consta d’un preàmbul i d’un article únic.
El preàmbul descriu el marc competencial i normatiu en què s’emmarca el
Projecte de decret, així com el seu objecte.
L’article únic es divideix en dos apartats que modifiquen els articles 8 i 11 del
Decret 23/2005, respectivament, amb la finalitat d’introduir noves variants en
les màquines de tipus B especials per a sales de joc, bingos i casinos.

III. OBSERVACIÓ GENERAL
El CTESC reconeix l’arrelament cultural que té a la nostra societat el joc, en
les seves diverses modalitats, així com les ocupacions i l’activitat econòmica
que genera. Tanmateix, no es poden negar els efectes perjudicials que el seu
abús provoca en la vida personal, familiar, social i econòmica de moltes
persones. Per aquest motiu i tal com ja va establir en el seu moment la Llei
15/1984, de 20 de març, del joc, cal trobar un equilibri entre la no prohibició
d’una pràctica fortament arrelada a la nostra societat i la presa de mesures
per evitar el foment del joc així com la desincentivació de la seva pràctica.
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IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
El CTESC proposa substituir la referència al CTESC al preàmbul per la
següent: “Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya”.
El CTESC recomana situar la referència del preàmbul al Reial decret
1337/1999 al final del paràgraf.

V. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte
de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar i sol·licita al Govern
que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen.

Barcelona, 27 de gener de 2020

El president
Lluís Franco i Sala

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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DECRET
/2020, de de
, de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar.
L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en el seu article 141.1, atribueix a la Generalitat
de Catalunya la competència exclusiva en matèria de jocs, apostes i casinos, si
l’activitat s’acompleix exclusivament a Catalunya. Aquesta competència inclou, en tot
cas, la creació i l’autorització de jocs i apostes i llur regulació, com també la regulació
de les empeses dedicades a la gestió, l’explotació i la pràctica d’aquestes activitats o
que tenen per objecte la comercialització i la distribució dels materials relacionats amb
el joc en general, incloent-hi les modalitats de joc per mitjans informàtics i telemàtics.
Aquesta competència ja l’atribuïa l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979 a la
Generalitat i, en conseqüència, s’aprova la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, que
entre d’altres aspectes, habilita el Govern de la Generalitat per aprovar el Catàleg de
jocs i apostes autoritzats a Catalunya i la reglamentació específica de cada un dels
jocs i apostes recollits en el Catàleg.
Mitjançant el Decret 23/2005, de 22 de febrer, s’aprova el Reglament de màquines
recreatives i d’atzar, vigent actualment, i que ha estat modificat diverses vegades per
adaptar-lo a les noves tecnologies i, en conseqüència, millorar la competitivitat del
sector del joc a Catalunya.
Així mateix, en els darrers anys les sentències del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya núm. 926/2017 i núm. 101/2018 van declarar la nul·litat del Decret 97/2014,
de 8 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria Binjocs i 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.
La declaració de nul·litat d’aquesta modalitat de joc va provocar que s’haguessin de
retirar les terminals de Binjocs de tots els establiments de joc de Catalunya que
estaven autoritzats per comercialitzar-lo, salons de joc i sales de bingo.
Durant l’època en què a Catalunya existia aquesta modalitat de joc, paral·lelament, la
resta de comunitats autònomes van desenvolupar diverses variants de les màquines
recreatives de tipus B, especials per a establiments de joc (bingos i sales de joc),
denominades en diversos reglaments o conegudes comercialment com a B1, B2, B3,
B4, entre d’altres, que actualment estan ja plenament consolidades dins de l’oferta de
joc de la majoria de comunitats autònomes.
El Reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de
febrer, classifica les màquines recreatives i d’atzar en màquines de tipus B, o
recreatives amb premi; maquines de tipus B, especials per a salons de joc i bingos i
màquines de tipus C, o d’atzar.
Les màquines de tipus B, o recreatives amb premi, són les que, a canvi del preu de
partida, ofereixen a la persona usuària un temps d’utilització i, eventualment, d’acord
amb el programa de joc, un premi en metàl·lic (article 4.2 del Reglament de màquines
recreatives i d’atzar). Per ser homologades, aquestes màquines han de complir les
condicions establertes en l’article 6 del Reglament de màquines recreatives i d’atzar i
poden incorporar els dispositius opcionals que estableix l’article 7 del Reglament
esmentat.
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Així mateix, l’article 8 del Reglament de màquines recreatives i d’atzar, preveu la
possibilitat d’homologació de models de màquines de tipus B, especials destinades a
ser instal·lades només en salons de joc, sales de bingo i de casinos, que han de reunir
els requisits previstos en l’article 6 i incorporar els dispositius de l’article 7, però que
tenen algunes especialitats respecte de les màquines de tipus B que es poden
instal·lar en establiments d’hostaleria: poden donar premis superiors, permeten la
realització simultània d’un nombre acumulat de partides, entre d’altres.
Els models B1, B2 i altres de similars, existents a la resta de comunitats autònomes,
són diferents variants d’aquest tipus de màquines de tipus B especials, per a salons de
joc, bingos i casinos, que permeten obrir el ventall de variants d’aquest producte de
joc. Les denominacions, esmentades abans, d’aquests models responen al
plantejament següent: B1 (vol dir que l’aposta màxima és d’1 euro i es pot obtenir un
premi màxim de 1.000,00 euros), B2 (l’aposta màxima és de 2,00 euros i es pot obtenir
un premi màxim de 2.000,00 euros), i així successivament, fins a la coneguda com a
B6, en algunes comunitats autònomes, on l’aposta màxima de 6,00 euros i el premi
màxim 6.000,00 euros).
La retirada dels terminals de Binjocs a Catalunya ha suposat que les empreses
autoritzades per explotar-les hagin perdut producte dins de la seva oferta, i han de
competir en desigualtat de condicions amb altres empreses de la resta de comunitats
autònomes que si la tenen aquesta oferta. Així mateix, la desaparició de les màquines
de joc anomenades dels Binjocs ha comportat que l’Administració de la Generalitat de
Catalunya deixi d’ingressar els diners que l’explotació d’aquesta modalitat de joc
comportaven.
Així, l’objecte d’aquest Decret es introduir la possibilitat de noves variants en les
màquines de tipus B especials per a sales de joc, bingos i casinos, donant resposta a
les peticions de l’empresariat davant la situació de desigualtat de condicions en què es
troben les empreses de joc catalanes envers la resta de comunitats autònomes.
Pel que fa a l’estructura del Decret, aquest consta d’un article únic que modifica
diferents articles del Decret 23/2005, de 22 de febrer.
Aquesta disposició resulta necessària, tal com s’exposa en els paràgrafs anteriors,
eficaç i proporcionada als seus objectius. Així mateix, proporciona seguretat jurídica a
les persones destinatàries i compleix amb els principis de transparència i eficiència,
evitant càrregues administratives innecessàries a les persones interessades.
Atès el caràcter tècnic d’una part del contingut d’aquesta norma, s’ha sotmès al
procediment d'informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i de
reglaments relatius als serveis de la societat d'informació, previst en la Directiva
98/34/CE del Parlament i del Consell, de 22 de juny, sobre el procediment d’informació
en matèria de normes i reglamentacions tècniques i les regles relatives als serveis de
la societat d’informació, modificada per la Directiva 98/48 CE, de 20 de juliol, així com
en el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es regula la remissió
d’informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i reglaments relatius
als serveis de la societat de la informació i que ha estat codificada, posteriorment,
mitjançant la Directiva 2015/1535/CE, de 9 de setembre, del Parlament i del Consell.
Atès l’Informe emès pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya en relació
amb el reglament citat;
Vistos els articles 26.e, 39.1 i 40 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern;
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A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
(d'acord/vist) el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació
prèvia i l'acord del Govern,

Decreto:
Article únic
Modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de
màquines recreatives i d’atzar.
1.1 Es modifica l’article 8 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queda redactat de
la manera següent:
“Article 8. Màquines especials per a sales de joc
Es poden homologar models de màquines tipus B, destinades a ser instal·lades en
salons de joc, sales de bingo i casinos, que reuneixin els requisits establerts en l'article
6 i que poden incorporar els dispositius opcionals previstos en l'article 7, ambdós
d'aquest reglament, amb les especialitats següents:
a) Poden permetre la realització simultània d’un nombre acumulat de partides que, en
conjunt, no superin el valor de 30 vegades el preu màxim de partida autoritzat per al
model. A l’efecte del que estableix l’apartat e de l’article 6, la realització de partides
simultànies es comptabilitza com si es tractés d’una partida simple.
b) Les màquines tipus B especials per a sales de joc han de ser programades de
forma que retornin com a premis una part no inferior al 80 % del valor de les partides
efectuades. Aquest percentatge s’ha de complir en cicles màxims de 120.000 partides
determinats en la resolució d’homologació a instància del fabricant o responsable del
model. Els premis que poden atorgar no poden superar el valor de 1.000 vegades el
preu o la suma de preus de partides acumulades. Les partides acumulades, en cap
cas, no poden excedir el valor de 30 vegades el preu màxim de partida autoritzat per al
model.
c) Aquestes màquines requereixen una homologació i inscripció al Registre mateix de
models, han de ser diferenciades de la resta de màquines de tipus B adoptant una
denominació comercial específica, i ha de constar de forma expressa en el frontal de la
màquina, i també en el permís d'explotació de cada unitat l'expressió "màquina
especial per a sales de joc".
d) La direcció general competent en matèria de joc i apostes pot autoritzar per a cada
local la utilització de sistemes que utilitzin targetes magnètiques, targetes
electròniques, tiquets o sistemes anàlegs degudament homologats.
e) El preu de partida i els premis han de consistir en moneda de curs legal, llevat que
existeixi autorització expressa per a la utilització de sistemes que facin servir targetes
magnètiques, targetes electròniques, tiquets o sistemes anàlegs, d’acord amb el que
estableix l’apartat anterior d’aquest article. En aquest cas, el preu de partida i el
pagament dels premis pot ser formalitzat mitjançant fitxes, targetes, tiquets o sistemes
anàlegs. Pel que fa als premis, s’han de canviar per diners de curs legal en el mateix
establiment.”.
1.2 Es modifica l’article 11 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queda redactat de
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la manera següent:
“Article 11. Interconnexió de màquines
11.1 En els salons de joc, sales de bingo i casinos, les màquines de tipus B es poden
interconnectar amb altres del mateix tipus instal·lades en el mateix establiment, amb la
finalitat de poder atorgar premis especials que es constitueixen amb una quantitat fixa
detreta del valor de cada partida. El valor màxim d’aquest premi especial no pot
excedir l’import de 2.000 euros.
11.2 Les màquines de tipus B “especials per a sales de joc”, a les quals fa referència
l’article 8 d’aquest reglament, es poden interconnectar amb altres del mateix tipus
instal·lades en el mateix establiment, amb la finalitat de poder atorgar premis especials
que es constitueixen amb una quantitat fixa detreta del valor de cada partida. El valor
màxim d’aquest premi especial no pot excedir l’import de 10.000 euros.
11.3 Les màquines de tipus C es poden interconnectar amb la finalitat de poder atorgar
premis especials, anomenats "superpots", o premis en espècie que la persona
jugadora té l'opció de canviar per diners de curs legal per un valor prèviament
anunciat, que és la suma dels premis de pot de cadascuna de les màquines
interconnectades o en funció del nombre d'apostes.
11.4 En el cas de les màquines de tipus C, l'import del premi i també la indicació de la
seva naturalesa s'ha d’assenyalar clarament en un rètol. I no se’ pot fer cap tipus de
publicitat a l'exterior de l'establiment, llevat que sigui expressament autoritzada per la
direcció general competent en matèria de jocs i apostes.
11.5 A cada màquina interconnectada ha de constar de forma expressa i clara aquesta
circumstància. A aquest efecte, s’ha d’incorporar un rètol autoadhesiu on consti I’
expressió "màquina interconnectada", el número de sèrie de Ia màquina, el nombre de
màquines interconnectades i el premi que es pot obtenir.
11.6 Es poden homologar i inscriure en el Registre de models les màquines de tipus B
especials per a sales de joc i C els premis màxims de les quals i també els premis
acumulats o pots hagin de ser pagats en mà a les persones jugadores en el mateix
local, si el volum de monedes constitutives del premi ultrapassa la capacitat del dipòsit
de reserva de pagaments. En aquest cas, les màquines han de disposar d'un avisador
lluminós i/o sonor que es posi en funcionament de manera automàtica quan la persona
jugadora obtingui un dels premis esmentats, i d'un mecanisme de bloqueig que
impedeixi a qualsevol persona jugadora continuar utilitzant la màquina fins que el
premi hagi estat pagat i la màquina desbloquejada.
11.7 La direcció general competent en matèria de jocs i apostes autoritza el nombre de
màquines i les seves localitzacions per a cada grup interconnectat. En la sol·licitud cal
especificar el nombre de màquines que s'interconnectaran, el model i número de
permís d'explotació de cadascuna, la localització, la forma de realitzar l'enllaç i el premi
a oferir.

Barcelona,
Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya
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Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
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