Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Direcció General de Tributs i Joc

INFORME DE RETORN
en relació amb la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual
es modifica el 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 per modificar
alguns criteris aplicables a la planificació dels jocs i apostes autoritzats a Catalunya,
publicada al portal Participa gencat.

El 13 d’octubre de 2020, el Govern de la Generalitat de Catalunya pren coneixement de la
consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifica el 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 per modificar alguns criteris aplicables a la
planificació dels jocs i apostes autoritzats a Catalunya.
El 20 d’octubre de 2020, es publica al portal de la Generalitat de Catalunya, Participa
gencat.cat la documentació relativa a la consulta pública prèvia esmentada.
El 20 de novembre de 2020, fineix el termini establert per tal que els ciutadans puguin fer llurs
comentaris i observacions sobre la consulta prèvia.
El 27 de novembre, fineix el tràmit de consulta pública prèvia amb l’elaboració d’aquest
Informe de retorn i la seva publicació al portal Participa gencat.cat.

1. Persones físiques i jurídiques que hi han participat
Durant aquest període de temps s’han rebut les dues aportacions o comentaris següents, a
través del portal Participa.gencat:
1. Fundación de Patología Dual (SEPD). No s’ha identificat com a grup d’interès.
2. Participant no identificat. No s’ha identificat com a grup d’interès.

Mitjançant el correu electrònic i ordinari s’han rebut 6 aportacions o comentaris més i que són:
3. Sr. Jaume Sanahuja Junyent. No s’ha identificat com a grup d’interès.
4. Associació Catalana d'Operadores Recreatives del Joc (ACORDJOC). Identificat com
a grup d’interès i inscrit en el Registre regulat pel Decret llei 1/2017, de 14 de febrer,
pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.
5. Gremi Català de Sales d'Oci i Noves Tecnologies (GRECOJOC). Identificat com a grup
d’interès i inscrit en el Registre regulat pel Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual
es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.
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6. Plataforma para el Juego Sostenible. No s’ha identificat com a grup d’interès.
7. Patronal del Joc Privat a Catalunya (PATROJOC). No s’ha identificat com a grup
d’interès. Presentades fora de termini.
8. Associació EUROPER 2000. Identificat com a grup d’interès i inscrit en el Registre
regulat pel Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de
grups d'interès de Catalunya. Presentades fora de termini.

2. Aportacions realitzades

Del conjunt de les aportacions o comentaris realitzats, hem de diferenciar entre dos grups.
En un primer grup, s’inclouen aquelles observacions que estan directament relacionades amb
la finalitat del tràmit de consulta pública prèvia a la redacció del Projecte de decret que és
modificar el Decret 240/2004, del 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes
autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, per introduir alguns
aspectes nous respecte la planificació. En concret, es planteja la possibilitat d’introduir
distàncies entres establiments de joc diferents, amortitzar llicències d’establiments de joc i
revisar la situació de les màquines de tipus B en situació de baixa temporal.
En un segon grup, s’inclouen aquelles observacions que, tot i estar relacionades amb el joc i
les apostes, plantegen qüestions que no es poden regular en aquest 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 els criteris aplicables a la seva planificació, bé perquè no es tracta d’
aspectes propis de la planificació, bé perquè fan referència a aspectes que resten fora de
l’àmbit competencial del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, com per
exemple els comentaris efectuats per algunes associacions en matèria de Salut i, inclús de
les competències de la Generalitat de Catalunya, com les propostes relacionades amb el joc
on line, que és competència de l’Estat espanyol.
En aquest Informe, es relacionen totes les aportacions i comentaris realitzats pel conjunt
de participants, inclús aquelles que s’han presentat fora del termini establert per fer
aportacions, sense fer cap valoració al respecte, atès que aquesta es realitza en un altre
document:

1. Que la distància mínima entre establiments de joc, sigui aplicable no només a les sales de
bingo i salons de joc, sinó que també es faci extensiva als casinos autoritzats a Catalunya.
2. Que el nombre màxim de sales de bingos i bingolones autoritzats és de 64.
3. Que s’haurien d’eliminar les baixes temporals i només existir les baixes a magatzem, les
quals haurien d’abonar la taxa corresponent.
4. Que passin a situació de baixa definitiva els permisos d’explotació que, en l’entrada en vigor
d’aquest Decret, estiguin en situació de suspensió temporal des de fa 5 anys i que aquest
criteri no s’apliqui als permisos que es troben en situació d’alta.
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5. Que estan d’acord amb la proposta de què es donin de baixa les suspensions temporals
que estiguin en aquesta situació durant un llarg període de temps.
6. Que es desvinculin les màquines de tipus B amb apostes de 0,10€ (anomenades “light”),
de les màquines de tipus B en situació de suspensió temporal (ara per tenir una màquina
“light”, cal tenir dues màquines en situació de suspensió temporal.
7. Que s’estableixi una moratòria de 6 mesos per procedir a donar baixes de les màquines en
situació temporal per un llarg període de temps, per tal que les empreses operadores puguin
donar sortida a les màquines que es trobin en aquesta situació.
8. Que els permisos d’explotació de les màquines de tipus B light estiguin contingentats.
9. Que un cop desvinculades, el nombre màxim de màquines de tipus B “light”, sigui el 10%
(proposat per uns participants en la consulta) o el 20% vigent (proposat per uns altres dels
participants en la consulta) del total del parc de màquines en explotació de l’empresa
operadora.
10.Que hi ha moltes sales de bingo degudament autoritzades que no exerceixen l’activitat per
la qual se’ls ha concedit la llicència (no fan partides de bingo) sinó de salons de joc i
l’Administració hauria d’obligar-los a fer l’activitat per la qual tenen autorització.
11. Que no s’apliqui la reducció d’establiments quan un es dona de baixa i, en el cas que
s’acordi aquesta mesura, dotar a les empreses de saló de mecanismes de flexibilitat que els
permetin en un temps raonable (proposen 1 any) per reubicar les seves autoritzacions vigents.
12. Que l’addició al joc és una patologia dual i, en conseqüència, sol·liciten que es tinguin en
compte les perspectives científiques basades en les evidències que aporten la neurociència i
la psiquiatria de precisió per abordar aquesta problemàtica.
13. Que hi ha una competència deslleial del joc on line i públic respecte el joc tradicional o
presencial i que caldria prohibir la publicitat del joc on line i equiparar la fiscalitat amb el joc
presencial.
14. Que atès que el règim de control d’accés és el mateix per tots els establiments de joc del
territori de Catalunya (salons de joc, sales de bingo i casinos), s’hauria de permetre l’ús del
sistema de pagament Cash-Less que s’utilitza en els casinos, en els salons de joc.
15. Que atès que el règim de control d’accés és el mateix per tots els establiments de joc del
territori de Catalunya (salons de joc, sales de bingo i casinos), les màquines que s’exploten
en tots aquests establiments haurien de ser les mateixes, de forma que donessin els mateixos
premis i permetessin les mateixes apostes.
16. Que en la planificació de locals de joc es tinguin en compte no només mesures
administratives sinó també la perspectiva científica, que manté que les mesures legals per
reduir l’oferta de joc no són les adequades perquè no influeixen en el desenvolupament de
conductes additives i que el més important és prevenir, conscienciar, formar, educar i tractar
adequadament a l’individu que presenti un trastorn pel joc.
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17. Que les mesures de control d’accés als autoprohibits i als menors d’edat en els
establiments de joc de Catalunya són suficients per evitar que accedeixin a aquests
establiments i el reforç de zones en les que es prohibeixi l’activitat de joc per proximitat a
equipaments especialment protegits, pot ser una mesura totalment ineficaç.
18. Que les tasques preventives focalitzades en les poblacions vulnerables són les mesures
més eficaces per evitar, mitjançant intervencions precises i prèvies, el desenvolupament de
conductes addictives i propiciar que es faci un ús sà dels videojocs, la telefonia mòbil, les
xarxes socials, etc.
19. Que cal fomentar estudis d’especialistes sanitaris per dimensionar adequadament en
nombre i incidència real i clínica el trastorn pel joc, lluny de les xifres exagerades i no
contrastades que es publiquen. Aquests professionals han de ser els encarregats de dur a
terme els tractaments idonis per les persones afectades per aquesta malaltia.
20.Que s’adoptin mesures que permetin reactivar l’activitat empresarial del sector del bingo,
per la qual cosa consideren imprescindible l’aprovació d’una nova modalitat de joc anomenada
“Bingo Electrònic de Sala”.
21. Que es limiti el nombre màxim d’empreses operadores de màquines de tipus B, de forma
que no es puguin inscriure més.
22. Que es limiti la comercialització de permisos d’explotació tipus B entre operadores durant
un període de 5 anys, des de l’entrada en vigor del Decret.
23. Que es redueixi el contingent de màquines recreatives tipus B en un 15% lineal, de forma
que cada empresa operadora doni de baixa el 15% del total del seu parc de màquines d’aquest
tipus.
Aquestes aportacions s’han valorat i seran incorporades, si s’escau, en el projecte de decret
que s’elabori.
La valoració la podeu trobar al document “Valoració de les aportacions rebudes” de l’espai del
Portal Participa.gencat.
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