
 
 
 
VALORACIÓ DE LES APORTACIONS PRESENTADES EN EL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA RELATIVA AL 
PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES MODIFICA EL REGLAMENT DE MÀQUINES RECREATIVES I D’ATZAR PER 
INTRODUIR NOVES VAIANTS DE LES MÀQUINES DE TIPUS B ESPECIALS PER A SALES DE JOC I BINGOS. 
  

 

 

 
Núm. 

 
Qui 

 
Aportació 

 
Valoració 

 
1 

 
- ASESFAM 
- PATROJOC 
- Club de 
Convergents 
- GRECOJOC 
 

 
Modificació de l’apartat a) de l’article 8 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual 
s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, permetent 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 pel model. 

 
Aquesta proposta s’incorporarà al 
Projecte de decret. 

 
2 

 
- ASESFAM 
- PATROJOC 
- Club de 
Convergentes 
- GRECOJOC 
 

 
Modificació de l’apartat b) de l’article 8 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, 
simplificant la redacció i introduint un cicle de 120.000 partides consecutives per 
determinar el percentatge de devolució en premis (ho proposen dues associacions). 

 
Aquesta proposta s’incorporarà al 
Projecte de decret. 

 
3 

 

 
- ASESFAM 
- PATROJOC 
- Club de 
Convergentes 
- GRECOJOC 
 

 
Modificació de l’apartat d) de l’article 8 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, establint 
la possibilitat de la utilització de sistemes electrònics pel pagament del preu de les 
partides i el cobrament dels premis. 

 
Aquesta proposta s’incorporarà al 
Projecte de decret. 

 
4 

 

 
- ASESFAM 
- PATROJOC 
- GRECOJOC 
 

 
Modificació de l’apartat e) de l’article 8 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, per 
autoritzar, per cada local, l’ús de sistemes de fidelització per acumular punts, que es 
podran fer servir com crèdits per joc. 
 

 
Aquesta proposta és contrària a la 
Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, 
atès que fomenta el joc. 
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5 

 
- Club de 
Convergentes 

 
 Supressió de l’apartat e) de l’article 8 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, i redacció 
d’un nou apartat e) que permeti que les màquines de tipus B especials per a sales de 
joc puguin disposar d’un comptador únic d’acumulació de crèdits i premis.  
 

 
Aquesta proposta s’incorporarà al 
Projecte de decret. 

 
6 

 
- Club de 
Convergentes 
 

  
Afegir un nou apartat f) a l’article 8 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, que atorgui a 
les màquines de tipus B especials par a sales de joc l’opció de bola extra i comptador 
electrònic, quan desenvolupin el joc del bingo. 
 

 S’incorporarà al Projecte de 
decret la proposta relativa al 
comptador electrònic. 

 

 No s’accepta l’opció de la 
bola extra atès que la seva 
admissió en els models 
coneguts pot comportar 
premis molt alts. 
 

 
7 

 

 
 
- ASESFAM 
- PATROJOC 
- GRECOJOC 

 
 
Modificació de l’apartat 2 de l’article 11 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, establint 
la interconnexió de màquines de tipus B especials per a sales de joc amb les d’altres 
establiments i determinant un premi màxim especial de 10.000€ en les màquines de 
l’establiment i 30.000€ en la interconnexió amb altres establiments. 
 

 

 Es valorarà la incorporació 
al Projecte de decret del 
premi màxim especials per 
interconnexió en el mateix 
establiment. 

 

 No s’accepta la 
interconnexió amb altres 
establiments atès que pot 
comportar incompliments en  
l’àmbit de la competència. 
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