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Instrucció 2/2019 sobre la documentació per identificar i exercir el control 

d’accés de persones usuàries dels establiments de joc de Catalunya. 

 

L’aprovació del Decret 89/2019, de 30 d’abril, que modifica les reglamentacions específiques 

de salons de joc, de Registre de prohibicions d’accés a establiments de joc i de màquines 

recreatives i d’atzar, comportarà que el control d’accés als salons de joc s’hagi de fer a 

l’entrada dels mateixos, tal i com ja s’efectua en sales de bingo i casinos. 

 

D’altra banda, en els darrers mesos s’han produït diversos incidents en alguns establiments 

de joc, com a conseqüència de certa manca de diligència a l’hora de controlar l’accés dels 

clients. Aquests incidents, relacionats normalment amb la documentació exigida per a llur 

identificació -especialment en el casos d’estrangers- i amb la introducció de les dades 

personals o dels números dels documents identificatius, han suposat algunes deficiències 

que han provocat que persones inscrites en el Registre de prohibits hagin pogut accedir a 

l’interior d’aquests establiments. 

 

La vigent normativa en matèria de joc i apostes de la Generalitat de Catalunya estableix la 

necessitat de control de l’accés als establiments de joc de les persones menors d’edat com 

també d’aquelles persones que es troben inscrites en el Registre de persones que tenen 

prohibit l’accés a salons de joc, casinos i sales de bingo. 

 

Així, el Reglament dels jocs del bingo, aprovat pel Decret 86/2012, de 31 de juliol, en els 

articles 26 i 27 estableixen, respectivament, el règim de control d’admissió i prohibicions 

d’accés; igualment, el Reglament de salons de joc, aprovat pel Decret 37/2010, de 16 de 

març, regula en l’article 26 les prohibicions d’entrada; i el Reglament de casinos de joc, 

aprovat pel Decret 204/2001, de 24 de juliol, ho regula en els articles 21 a 25, ambdós 

inclosos. 

 

D’una forma transversal, el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen 

determinades prohibicions d’accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen 

prohibit l’accés a salons de joc, casinos i sales de bingo, estableix el procediment  per fer 

efectiva la limitació de determinades persones a aquests establiments, ja sigui a petició 

pròpia o com a conseqüència d’un procediment sancionador o d’una resolució judicial.  

 

Les principals causes dels incidents abans assenyalats, s’han produït per una identificació 

incorrecta de les persones que volen accedir als locals de joc, ja que han presentat 

documents acreditatius de la seva identitat diferents d’aquells que varen fer servir per 

inscriure’s en el Registre de persones que tenen prohibit l’accés a casinos, salons de joc,  i 

sales de bingo; o per no introduir el nom i cognoms de les persones que volen accedir als 

locals de joc, sinó només el número o referència del document acreditatiu de la seva 

identitat. 
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En aquest sentit, i per evitar la repetició d’aquests incidents a l’hora de identificar al clients, 

es considera necessari concretar millor els documents i la forma d’introduir les dades per a 

la identificació de les persones que vulguin accedir als establiments de joc de Catalunya. 

 

Per tot l’exposat, dicto la següent: 

 

INSTRUCCIÓ 

 

1.- Als efectes de comprovar la identitat de les persones que volen accedir a un establiment 

de joc del territori de Catalunya i verificar si es troben inscrites en el Registre de persones 

que tenen prohibit l’accés a salons de joc, casinos i sales de bingo, s’admeten, 

exclusivament, els documents següents segons els supòsits que es distingeixen a 

continuació: 

 

 Si tenen la nacionalitat espanyola: 

- Document Nacional d’Identitat (DNI) 

- Passaport   

-  Carnet de conduir 

 

 Si no tenen la nacionalitat espanyola: 

 

a) Nacionalitat de països membres de la Unió Europea:  

-  Document d’Identificació del seu país 

-  Passaport  

-  Identificació diplomàtica 

 

b)  Nacionalitats d’altres països:  

-  Passaport  

-  NIE  

-  Permís de residència 

- Identificació diplomàtica 

 

2.- La consulta de la base de dades que recull les persones inscrites en el Registre de 

persones que tenen prohibit l’accés a salons de joc, casinos i sales de bingo, s’ha de fer, en 

tots els supòsits, introduint el nom i cognoms de la persona que hi vulgui accedir. En 

el cas d’una o més persones amb els mateixos nom i cognoms, s’ha d’introduir també la 

data de naixement. 

 

 

 

 

 

 

 

Directora general de Tributs i Joc 


		2019-05-31T09:53:52+0200
	Natàlia Caba i Serra - DNI 33909063W (SIG)




