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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA
RESOLUCIÓ ECO/1837/2022, de 13 de juny, per la qual s'aprova el model de subministrament de dades de
màquines recreatives i d'atzar previst a l'article 38 de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic, i s'estableix el canal per presentar-lo.
La Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic estableix,
a l'article 38, que per al disseny de la política fiscal en matèria de joc, durant els exercicis del 2022 i del 2023,
els operadors de màquines recreatives i d'atzar estan obligats al subministrament de dades relatives a
cadascuna de les màquines de què siguin titulars o hagin estat titulars.
La informació s'ha de trametre a la Direcció General de Tributs i Joc del Departament d'Economia i Hisenda de
la Generalitat de Catalunya amb periodicitat semestral, amb el model o format aprovat per la persona titular
de la Direcció General, que també ha de determinar el canal per presentar-lo.
Per tot el que s'ha exposat,

Resolc:

1. Aprovar el model de subministrament de dades de màquines recreatives i d'atzar que hi ha a l'annex.

2. El model de subministrament de dades s'ha de presentar telemàticament mitjançant el tràmit “Comunicació
semestral obligatòria de les dades relatives a les maquines recreatives i d'atzar” a través del portal Canal
Empresa.

3. L'operador/a ha de trametre la informació entre els dies 1 i 20 dels mesos de juliol i gener. Aquesta
informació ha de contenir les dades corresponents al semestre natural immediatament anterior.

4. La informació subministrada és objecte del corresponent tractament de dades en el Registre d'activitats de
tractament del Departament d'Economia i Hisenda, a l'apartat “Informació sobre màquines recreatives i
d’atzar”.

Aquesta Resolució té efectes l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de juny de 2022

Natàlia Caba i Serra
Directora general de Tributs i Joc
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Camp

Descripció

Tipus

Longitud

Contingut / Valors

Obligatori
/
Opcional

ID_INSCR_EMPR

Número d'inscripció
Alfanumèric
d'empresa al Registre
d'empreses de joc

6

Primer caràcter una lletra i la
resta de dígits són números
(actualment, fins a 5)

Obligatori

NIF

NIF de l'operador/a

Alfanumèric

9

Format vàlid de NIF

Obligatori

COGN_NOM_RAOSOCIAL Nom / Raó social de
l'operador

Alfanumèric

125

Cognoms i nom (persones
físiques) - Raó social (persones
jurídiques)

Obligatori

ADREÇA

Adreça de
l'operador/a

Alfanumèric

125

Adreça (carrer, número)

Obligatori

MUNICIPI

Municipi de
l'operador/a

Alfanumèric

125

Municipi

Obligatori

CODI_POSTAL

Codi postal de
l'operador/a

Alfanumèric

5

XXXXX

Obligatori

PERIO_SEMES

Semestre natural

Numèric

1

Possibles valors: 1 Primer / 2
Segon

Obligatori

PERIO_ANY

Any

Numèric

4

AAAA

Obligatori

ID_MAQ

Identificador
màquina: número de
permís d'explotació

Alfanumèric

8

Les dues primeres són lletres: 1r
caràcter = [B,T,L,G,E,N] 2n
caràcter = [B,C,L] i les sis
restants, dígits que formen un
número

Obligatori

NUM_PART_JUG

Nombre de partides
jugades

Numèric

10

Import sense decimals

Obligatori

NUM_QUANT_JUG

Import de les
quantitats jugades
(euros)

Numèric

12

Import en euros. Els darrers dos
dígits corresponen als decimals

Obligatori

IMP_PREM_CONC

Import dels premis
concedits (euros)

Numèric

12

Import en euros. Els darrers dos
dígits corresponen als decimals

Obligatori

(22.165.062)
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