VALORACIÓ DE LES APORTACIONS PRESENTADES EN EL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA RELATIVA AL
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

Núm.

Qui

Aportació

Valoració

1

- Sr. Sanahuja
- GRECOJOC
- PATROJOC

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.

Aquesta proposta
Projecte de decret.

2

- Sr. Sanahuja

El nombre màxim de sales de bingos i bingolones autoritzats és de 64.

La proposta fa referència a un tipus
d’establiments,(bingolones) que no
existeixen, de fet és un mot utilitzat per
la “jerga” del sector del joc per definir
comercialment bingos que tenen més
interès
en
explotar
màquines
recreatives, incloses el bingo electrònic
que es juga amb una màquina (terminal)
que fer de bingo clàssic, joc amb
cartrons.

3

- Sr. Sanahuja

Eliminar les baixes temporals i només existeixin les baixes a magatzem, les quals
haurien d’abonar la taxa corresponent.

Es un del temes objecte de possible
regulació en el Decret.

4

- ACORDJOC

Passar 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.

Aquesta proposta s’incorporarà
Projecte de decret, parcialment.

s’incorporarà

al

al
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5

- Participant no
identificat

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.

Aquesta proposta
Projecte de decret.

s’incorporarà

al

6

- Participant no
identificat
- PATROJOC
-ASSOCIACIÓ
EUROPER 2000

Desvincular 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).

Aquesta aportació no es correspon amb
l’objecte de la consulta.

7

- Participant no
identificat

Establir 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.

Aquesta aportació no es correspon amb
l’objecte de la consulta.

8

- PATROJOC
-ASSOCIACIÓ
EUROPER 2000

Que els permisos d’explotació de les màquines de tipus B light estiguin
contingentats.

Aquesta aportació no es correspon amb
l’objecte de la consulta.

9

- ACORDJOC
- Participant no
identificat
-ASSOCIACIÓ
EUROPER 2000

El nombre màxim de màquines de tipus B “light”, un cop desvinculades de la
suspensió temporal, 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.

Aquesta aportació no es correspon amb
l’objecte de la consulta.
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10

- Sr. Sanahuja

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.

Aquesta aportació no es correspon amb
l’objecte de la consulta.

11

- GRECOJOC
- PATROJOC

No aplicar 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

- Patologia Dual
del Juego

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

Aquesta aportació fa referència a
qüestions de Salut i depassa les
competències del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda,
impulsor de la modificació normativa.

13

- Participant no
identificat

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.

La Generalitat de Catalunya no té
competència per regular el joc on line,
que correspon a l’Estat espanyol.

Aquesta aportació no es correspon amb
l’objecte de la consulta.
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14

- Participant no
identificat

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.

Aquesta aportació no es correspon amb
l’objecte de la consulta.

15

- Participant no
identificat

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.

Aquesta aportació no es correspon amb
l’objecte de la consulta.

16

-Plataforma para
el
Juego
Sostenible

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.

Aquesta aportació fa referència a
qüestions de Salut i Educació i depassa
les competències del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda,
impulsor de la modificació normativa.

17

-Plataforma para
el
Juego
Sostenible

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.

Aquesta aportació és contrària a la
Moció 143/XII, sobre les polítiques de
prevenció de ludopaties del Parlament
de Catalunya, i la Resolució 980/XII del
Parlament de Catalunya, sobre la
prevenció de l’addicció dels joves a les
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apostes i els jocs en línia, on instaven al
Govern, a regular aquestes distàncies.

18

-Plataforma para
el
Juego
Sostenible

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

Aquesta aportació fa referència a
qüestions de Salut i Educació i depassa
les competències del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda,
impulsor de la modificació normativa.

19

-Plataforma para
el
Juego
Sostenible

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.

Aquesta aportació fa referència a
qüestions de Salut i depassa les
competències del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda,
impulsor de la modificació normativa.

20

- PATROJOC

Adoptar 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”.

Aquesta aportació no es correspon amb
l’objecte de la consulta.
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21

- PATROJOC
- ASSOCIACIÓ
EUROPER 2000

Limitar el nombre màxim d’empreses operadores de màquines de tipus B, de
forma que no es puguin inscriure més

Aquesta aportació no es correspon amb
l’objecte de la consulta.

22

- PATROJOC
- ASSOCIACIÓ
EUROPER 2000

Limitar la comercialització de permisos d’explotació tipus B entre operadores
durant un període de 5 anys, des de l’entrada en vigor del Decret.

Aquesta aportació no es correspon amb
l’objecte de la consulta.

23

- PATROJOC

Reduir 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.

Aquesta aportació no es correspon amb
l’objecte de la consulta.

