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Dictamen 01/2013 sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de casinos de joc,
aprovat pel Decret 204/2001, de 24 de juliol, i del Catàleg de jocs que es poden practicar
exclusivament als casinos, aprovat pel Decret 386/2000, de 5 de desembre.

El dictamen va ser aprovat pel del Ple del CTESC el 21 de gener del 2013.

El Projecte de decret té per objecte la modificació del Reglament de casinos de joc que articula
jurídicament les noves realitats d’aquesta activitat del joc que es desenvolupa a Catalunya i
respon a l’adequació a la realitat actual. A través del Projecte de decret es liberalitza els
aspectes de la gestió interna i del funcionament d’aquests establiments de joc. Entre altres
aspectes:
Es modifica el funcionament de les taules de joc, la regulació de les bestretes mínimes que han
de disposar les taules i la regulació dels naips i es permet que, un cop inutilitzats, es puguin fer
servir com a articles de marxandatge.
S’incorporen sistemes informàtics de comptatge, s’estableix la possibilitat de portar a terme
tornejos i campionats de joc comunicant-ho prèviament a l’Administració. S’elimina el límit de
20 hores diàries de funcionament de la sala principal.
S’elimina l’obligació que la caixa central disposi d’un dipòsit mínim per al pagament de
premis, s’estableix que el pagament en metàl·lic es pugui substituir per una transferència
bancària.
Es modifica la regulació dels serveis complementaris dels casinos i no és obligatori disposar de
zones d’estar i de sales d’espectacles o de festa.
Pel que fa al personal s’estableix que el document professional sigui el mateix per a totes les
categories professionals. Se suprimeix l’obligació de sotmetre a l’autorització de
l’Administració els criteris de distribució de les propines. S’estableix que es poden instal·lar
escoles de crupiers i de la resta de personal dels casinos en les mateixes sales de joc en
moments de baixa activitat.
Finalment, modifica diferents apartats del catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament
als casinos, regulat en el Decret 386/2000, de 5 de desembre. Aquestes modificacions es
refereixen, bàsicament, a les regles de funcionament de les diferents modalitats de jocs.

Via Laietana 16, 5ª planta
08003 Barcelona
Tel. 93 481 29 08 – Fax. 93 481 27 33
sase@ccoo.cat

