
 

 

 

Informació d’interès per a responsables de salons d e joc 

 

Benvolgut/da, 

En base a l’anàlisi de dades d’incidència delictiva que realitza de manera periòdica el cos de 
Mossos d’Esquadra, s’ha pogut detectar en els darrers mesos un significatiu augment en el 
nombre de robatoris amb violència i/o intimidació als salons de joc que operen a Catalunya. 

Actualment, la normativa en matèria de seguretat privada obliga als salons de joc de més de 75 
màquines a disposar de mesures de seguretat. 

Davant d’aquestes circumstàncies, tot i que els seus establiments no superin aquesta quantitat 
de màquines, ens adrecem a vostès per recordar-vos la importància de l’adopció de mesures 
de seguretat preventives amb el propòsit que els empleats dels locals no tinguin accés 
immediat a l’efectiu i, per tant, es dificulti l’acció delictiva mitjançant robatori amb violència i 
intimidació. Les mesures proposades són: 

- Instal·lació  de màquina/es de canvi i gestió de premis , ancorada a terra i amb 
retard de com a mínim 10 minuts en la seva obertura. 

- Les claus de les màquines de joc s’han de dipositar en un contenidor d’efectiu amb 
retard, com per exemple a la caixa forta o a les màquines de canvi i gestió de 
premis. 

Igualment us recomanem l’adopció de les següents mesures: 

- Instal·lació d’un sistema de seguretat electrònic connectat a una Cen tral 
Receptora d’Alarmes , amb càmeres de videovigilància per verificació d’un 
possible senyal d’alarma. Les càmeres estaran ubicades estratègicament per 
l’establiment, prioritzant els contenidors d’efectiu, la zona d’atenció als clients i les 
màquines que gestionin més efectiu. La càmera que enfoqui a l’accés del saló de 
joc haurà de tenir una qualitat suficient que permeti la identificació  dels 
presumptes autors de fets delictius tal i com es detalla al document de 
Recomanacions policials per als sistemes de videovigilància. 

- Col·locació rètols informatius de l’existència de les mesures de seguretat que 
incloguin la no disposició de diners en efectiu per part dels treballadors. Aquests 
rètols hauran d’estar ubicats com a mínim a les màquines de canvi i gestió de 
premis i a un lloc visible des de l’exterior a l’entrada de l’establiment. 

- Contractació d’un servei de recollida i transport de fons per part d’una empresa de 
seguretat habilitada, evitant així l’elevat risc que suposa pels treballadors els 
ingressos a oficines bancàries. 

Informar-vos que restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment a través del correu 
electrònic mossos.seguretatprivada@gencat.cat 
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