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INFORME DE RETORN 
 
en relació amb la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel 
qual es modifica el Reglament de màquines recreatives i d’atzar per introduir noves 
variants de les màquines de tipus B especials per a sales de joc i bingos, publicada al 
portal Participa gencat. 
 
 
El 9 d’abril de 2019, 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 
Reglament de màquines recreatives i d’atzar per introduir noves variants de les màquines de 
tipus B especials per a sales de joc i bingos . 
 
El 9 de maig de 2019, es publica al portal de la Generalitat de Catalunya, Participa 
gencat.cat la documentació relativa a la consulta pública prèvia esmentada. 
 
El 9 de juny de 2019, fineix el termini establert per tal que els ciutadans puguin fer llurs 
comentaris i observacions sobre la consulta prèvia. 
 
 
 
1. Persones físiques i jurídiques que hi han participat 
 
Durant aquest període de temps no s’ha rebut cap aportació ni comentari a través del portal 
Participa gencat.  
 
A través del correu electrònic i ordinari s’han rebut 4 aportacions: 
 

 
1. Asociación Española de Fabricantes de Máquinas Recreativas de Juego 

(ASESFAM). No s’ha identificat com a grup d’interès. 
 

2. Patronal del joc privat de Catalunya (PATROJOC). No s’ha identificat com a grup 
d’interès. 
 

3. Asociación Española Club de Convergentes. No s’ha identificat com a grup d’interès. 
 

4. Gremi Català de Sales d’Oci i Noves Tecnologies del Joc (GRECOJOC). No s’ha 
identificat com a grup d’interès. 
 
 

 
2. Aportacions realitzades 
 
Les aportacions presentades proposen diverses modificacions del Decret 23/2005, de 22 de 
febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, en concret, els 
articles 8, relatiu a les “màquines especials per a sales de joc” i 11, que regula la 
“interconnexió de màquines”.  
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Pel que fa a l’article 8, proposen canvis relatius al funcionament de les màquines especials 
per a sales de joc, com ara: 
  

- nombre acumulat de partides que es poden fer de forma simultània 
- introducció cicle de partides per determinar el percentatge de premis que han de 
retornar. 
- utilització de sistemes i/o mètodes alternatius de pagament de les partides i 
cobrament dels premis. 
- autorització, per cada local, de la utilització de sistemes de fidelització. 
- incorporació d’un únic comptador que acumuli crèdits i premis. 
- que les màquines que desenvolupin el joc del bingo tinguin l’opció de bola extra i 
comptador electrònic. 

 
   
Respecte l’article 11, proposen modificar l’apartat 2, relatiu a la interconnexió de màquines 
especials per a sales de joc, permetent la interconnexió amb altres establiments i 
augmentant l’import màxim dels premis especials que es poden guanyar.  
 
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 de Participa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directora general de Tributs i Joc 
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