DECRET
/2022, de de
, de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació
del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva
planificació; del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de
màquines recreatives i d'atzar, i del Decret 37/2010, de 16 de març, d’aprovació del
Reglament de salons de joc.

Preàmbul
L’article 141.1 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de
jocs, apostes i casinos, si l’activitat s’acompleix exclusivament a Catalunya.
L’Estatut d’autonomia de 1979 ja atribuïa aquesta competència exclusiva a la Generalitat i, en
el seu desenvolupament, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 15/1984, de 20 de març,
del joc, que habilita el Govern de la Generalitat per aprovar el Catàleg de jocs i apostes
autoritzats a Catalunya i la reglamentació específica de cada un dels jocs i apostes recollits
en aquest Catàleg, i li atribueix la competència per planificar els jocs i les apostes en tot l’àmbit
territorial de Catalunya
La Llei 15/1984, de 20 de març, esmentada, a l’article 3.2 disposa que el Catàleg ha
d’especificar les diferents denominacions de cada joc, les modalitats possibles, els elements
necessaris per practicar-lo i les regles essencials que cal aplicar-hi. Per altra banda, l’article 4
atribueix al Consell Executiu la competència per planificar els jocs i les apostes i preveu que,
en aquesta planificació, s’han d’establir els criteris pels quals s’ha de regir la concessió
d’autoritzacions tant pel que fa a la situació territorial i al nombre màxim com a les condicions
objectives per obtenir-les.
A partir de 1984, tant el Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya com els criteris
aplicables a la seva planificació han estat objecte de diferents modificacions fins arribar a
l’actualment vigent Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes
autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació.
En aquests darrers anys, però, han irromput canvis tecnològics importants que han afectat la
pràctica del joc, especialment perquè ha esdevingut més accessible a través dels canals en
línia. Això ha comportat canvis en els comportaments individuals davant les noves modalitats
de joc i l’aparició de determinats posicionaments de la ciutadania respecte de l’activitat de joc
que han estat objecte d’atenció i consideració pels representants polítics.
Així, el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió de 19 de desembre de 2019, va aprovar
la Moció 143/XII, sobre les polítiques de prevenció de ludopaties. En aquesta moció s’insta el
Govern de la Generalitat a adoptar, entre d’altres, les mesures següents: limitar l’obertura dels
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salons de joc i d’apostes presencials; revisar el nombre mínim de metres de separació entre
locals de joc; limitar els locals de joc per nuclis de població o reforçar les zones en què resti
prohibida aquesta activitat per proximitat a equipaments especialment protegits, i establir un
règim d’amortització en la planificació dels establiments de joc existents en cas de baixa de
l’autorització corresponent.
Posteriorment, la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya, a la sessió
del 20 d’octubre de 2020, va aprovar la Resolució 980/XII, sobre la prevenció de l’addicció
dels joves a les apostes i els jocs en línia, en la qual insta el Govern de la Generalitat, entre
d’altres actuacions, a revisar el règim de distàncies dels establiments de joc, especialment les
distàncies respecte de qualsevol establiment, institució, edifici o espai d’interès educatiu.
No es pot desconsiderar aquesta realitat, i molt menys negligir-la. Resulta, per tant,
aconsellable adoptar determinades mesures de modificació d’alguns dels criteris de la
planificació del joc a Catalunya, tant per donar compliment a l’encàrrec del Parlament en la
Moció i la Resolució esmentades, com per dotar de major seguretat jurídica el règim de
planificació a fi de protegir més intensament les persones més vulnerables.
Pel que fa a l’estructura del Decret, consta de tres articles que modifiquen, respectivament,
diferents articles del Decret 240/2004, de 30 de març, del Decret 23/2005, de 22 de febrer, i
del Decret 37/2010, de 16 de març; una disposició addicional; dues disposicions transitòries,
i una disposició final.
L’article 1 modifica els articles 7, 8 i 14 del Decret 240/2004, de 30 de març. Així, estableix les
distàncies mínimes que s’han de donar entre els diferents establiments de joc i entre aquests
i establiments, institucions, edificis o espais d’interès educatiu.
Igualment, disposa l’amortització de les autoritzacions de sales de bingo i salons de joc que
es cancel·lin, per tal de reduir el nombre màxim de llicències.
Pel que fa als salons de joc, s’actualitza el nombre màxim d’aquest tipus d’establiments, que
ha quedat fixat en 127 com a conseqüència de la Sentència número 804/2015, de 18 de
desembre de 2015, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Finalment, es modifica el règim de suspensió temporal dels permisos d’explotació de les
màquines recreatives tipus B, instal·lades als establiments previstos en les lletres d) i e) del
Decret 23/2005, de 22 de febrer, amb la finalitat de regularitzar el parc de màquines actual i
evitar l’existència de permisos d’explotació en situació de suspensió temporal durant molts
anys.
Els articles 2 i 3 modifiquen els decrets 23/2005, de 22 de febrer, i el 37/2010, de 16 de març,
per harmonitzar-ne la redacció amb les modificacions introduïdes per aquest Decret.
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La disposició addicional única concreta la normativa aplicable a les empreses titulars de
màquines recreatives amb premi de tipus B, destinades als establiments previstos en les
lletres d) i e) de l’apartat 1 de l’article 24 del Decret 23/2005, de 22 de febrer.
La primera disposició transitòria determina la no aplicació del nou règim de distàncies als
establiments de joc amb autorització vigent ni als expedients d’autorització i renovació
d’establiments de joc en tràmit. La disposició transitòria segona especifica l’aplicació del
Decret als permisos d’explotació en situació de suspensió temporal.
La disposició final estableix l’entrada en vigor d’aquest Decret, amb caràcter general, i un
règim especial aplicable a les suspensions temporals previstes a l’article 9.4.
Aquest Decret s'ha elaborat de conformitat amb els principis de bona regulació previstos en
l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i en l'article 62 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern.
D'acord amb els principis de necessitat i eficàcia, aquest Decret resulta necessari per donar
compliment al mandat del Parlament de Catalunya que es troba a la Moció 143/XII, sobre les
polítiques de prevenció de ludopaties –que insta el Govern de la Generalitat a modificar i
adoptar diferents mesures relatives a la planificació del joc per reduir la problemàtica del joc
patològic–, i també a la Resolució 980/XII del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció de
l’addicció dels joves a les apostes i els jocs en línia
En aquest sentit, les mesures proposades pretenen millorar el règim de planificació del joc
establint noves distàncies dels establiments de joc i ordenant el cens de les màquines
recreatives contingentades, amb l’objectiu de dotar la regulació d’una major seguretat jurídica.
Igualment, la norma proposada és eficaç i proporcionada als seus objectius, i té com a finalitat
principal la defensa de l’interès general, representat en aquest cas pels col·lectius més
vulnerables. Així mateix, proporciona seguretat jurídica a les persones destinatàries i compleix
amb els principis de transparència i eficiència, evitant càrregues administratives innecessàries
a les persones interessades.
Amb el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;
Vistos els articles 26.e), 39.1 i 40 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de
la Generalitat i del Govern;
A proposta del conseller d’Economia i Hisenda, d’acord amb el dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,
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Decreto:
Article 1
Modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes
autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació
1.1 Es modifica l’article 7 del Decret 240/2004, de 30 de març, que queda redactat de la
manera següent:
“Article 7. Bingos
7.1 Es limita a un màxim de 75 el nombre d'autoritzacions de sales de bingo per a tot el territori
de Catalunya.
7.2 No es pot autoritzar el trasllat ni la instal·lació de noves sales de bingo quan hi hagi altres
establiments de joc (salons de joc, sales de bingo i casinos) dins un radi de 1.000 metres des
de la ubicació pretesa.
En cap cas no es poden autoritzar noves sales ni ampliacions de les sales de bingo ja
existents.
7.3 No es pot autoritzar el trasllat ni la instal·lació de noves sales de bingo dins un radi de 300
metres, com a mínim, de distància de qualsevol establiment, institució, edifici o espai d’interès
educatiu.
7.4 La cancel·lació d’una autorització d’instal·lació de sala de bingo en comporta l’amortització
. En conseqüència, en cas de cancel·lació es reduirà el nombre màxim de sales de bingo a
Catalunya previst en aquest article.”
1.2 Es modifica l’apartat 1 i s’addicionen els apartats 4, 5 i 6 de l’article 8 del Decret 240/2004,
de 30 de març, que queda redactat de la manera següent:
“Article 8. Casinos
8.1 Es limita a quatre el nombre de casinos de joc autoritzats a tot el territori de Catalunya.
Excepcionalment, en el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, es poden autoritzar fins
a un màxim de sis casinos de joc més, d’acord amb la Llei 6/2014, del 10 de juny, de
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment
de normes en matèria de tributació, comerç i joc.
...
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8.4 No es pot autoritzar el trasllat ni la instal·lació de nous casinos quan hi hagi altres
establiments de joc (salons de joc, sales de bingo i casinos) dins un radi de 1.000 metres des
de la ubicació pretesa.
8.5 No es pot autoritzar el trasllat ni la instal·lació de nous casinos dins un radi de 300 metres,
com a mínim, de distància de qualsevol establiment, institució, edifici o espai d’interès
educatiu.
8.6 Les previsions dels apartats 8.4 i 8.5 no són aplicables als casinos de joc autoritzats en
els centres recreatius turístics a l’empara de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes
en matèria de tributació, comerç i joc.”
1.3 S’addiciona un apartat 4 a l’article 9 del Decret 240/2004, de 30 de març, que queda
redactat de la manera següent:
“Article 9. Màquines recreatives i d’atzar
...
9.4 Les empreses titulars de màquines recreatives amb premi de tipus B, destinades als
establiments previstos en les lletres d) i e) de l’apartat 1 de l’article 24 del Decret 23/2005, de
22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, poden sol·licitar
la suspensió temporal del permís d'explotació. La suspensió ha de ser, en tot cas, per
semestres naturals.
El nombre de permisos d’explotació respecte dels quals es pot concedir la suspensió per a
cada empresa titular de màquines no pot ser superior al 10 per cent del total de màquines que
tingui autoritzades. En el cas d’empreses que disposin d’un nombre de permisos d’explotació
inferior a deu, es pot autoritzar la suspensió temporal d’un permís. La finalització del període
de suspensió temporal autoritzat sense que hagi estat presentada la sol·licitud comporta l’alta
automàtica del permís d’explotació en la data que finalitzi la suspensió.
1.4 Es modifica l’article 14 del Decret 240/2004, de 30 de març, que queda redactat de la
manera següent:
“Article 14. Salons de joc
1. Es limita a 127 el nombre màxim d’autoritzacions de salons de joc o tipus B per a tot el
territori de Catalunya.
2. No es pot autoritzar el trasllat ni la instal·lació de nous salons de joc o tipus B quan hi hagi
altres establiments de joc autoritzats (salons de joc, sales de bingo i casinos) dins un radi de
1.000 metres des de la ubicació pretesa.
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3. No es pot autoritzar el trasllat ni la instal·lació de nous salons de joc dins un radi de 300
metres, com a mínim, de distància de qualsevol establiment, institució, edifici o espai d’interès
educatiu.
4. La cancel·lació d’una autorització d’instal·lació de salons de joc o tipus B en comporta
l’amortització. En conseqüència, en cas de cancel·lació es reduirà el nombre màxim de salons
de joc a Catalunya previst en aquest article.”
Article 2
Modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines
recreatives i d’atzar
Es modifica l’apartat 7 de l’article 22 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queda redactat
de la manera següent:
“Article 22. Permís d'explotació de màquines de tipus B i tipus C
...
22.7 Les empreses titulars de les màquines poden sol·licitar la suspensió temporal del permís
d’explotació, sempre que aquest permís estigui vigent. El nombre de permisos d’explotació
respecte dels quals es pot concedir la suspensió per a cada empresa titular de màquines no
pot ser superior al 20 per cent del total de màquines que tingui autoritzades. En el cas
d’empreses que disposin d’un nombre de permisos d’explotació inferior a cinc, es pot autoritzar
la suspensió temporal d’un permís.
Les empreses titulars de màquines recreatives amb premi de tipus B, destinades als
establiments previstos en les lletres d) i e) de l’apartat 1 de l’article 24 del Decret 23/2005, de
22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, poden sol·licitar
la suspensió temporal del permís d'explotació. En aquest supòsit, la suspensió ha de ser, en
tot cas, per semestres naturals.
El nombre de permisos d’explotació respecte dels quals es pot concedir la suspensió per a
cada empresa titular de màquines recreatives amb premi de tipus B, destinades als
establiments previstos en les lletres d) i e) de l’apartat 1 de l’article 24 del Decret 23/2005, no
pot ser superior al 10 per cent del total de màquines que tingui autoritzades. En el cas
d’empreses que disposin d’un nombre de permisos d’explotació inferior a deu, es pot autoritzar
la suspensió temporal d’un permís. La finalització del període de suspensió temporal autoritzat
sense que s’hagi presentat la sol·licitud comportarà l’alta automàtica del permís d’explotació
en la data que finalitzi la suspensió.”
Article 3
Modificació del Decret 37/2010, de 16 de març, d’aprovació del Reglament de salons de joc
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Es modifica l’apartat 2 de l’article 3 del Decret 37/2010, de 16 de març, que queda redactat de
la manera següent:
“Article 3. Condicions i situació
...
2. En tot cas, no es pot autoritzar el trasllat ni la instal·lació de nous salons de joc en edificis
institucionals, sanitaris i docents, ni dins un radi de 300 metres, com a mínim, de distància de
qualsevol establiment, institució, edifici o espai d’interès educatiu.”

Disposició addicional única. Normativa aplicable
Les empreses titulars de màquines recreatives amb premi de tipus B, destinades als
establiments previstos en les lletres d) i e) de l’apartat 1 de l’article 24 del Decret 23/2005, de
22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, segueixen
subjectes a les determinacions dels apartats 8, 9 i 10 de l’article 22 del Decret esmentat.
Disposicions transitòries
Primera. Règim de distàncies
1. El règim de distàncies entre establiments de joc (salons de joc, sales de bingo i casinos) i
d’aquests respecte a qualsevol establiment, institució, edifici o espai d’interès educatiu
previstos en aquest Decret, no és aplicable als establiments que ja disposen d’autorització
vigent, sens perjudici de la seva aplicació en el cas que se’n sol·liciti el trasllat a una altra
ubicació.
2. El règim de distàncies assenyalat en l’apartat anterior no és aplicable a les sol·licituds
d'autorització i de renovació de salons de joc i sales de bingo que en el moment de l'entrada
en vigor d'aquest es trobin en tràmit, que es regiran per la normativa anterior.
Segona. Permisos d’explotació en situació de suspensió temporal
Als permisos d’explotació en situació de suspensió temporal de les màquines recreatives amb
premi de tipus B, destinades als establiments previstos en les lletres d) i e) de l’apartat 1 de
l’article 24 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines
recreatives i d'atzar, que es trobin en situació de suspensió temporal en la data d’entrada en
vigor d’aquest Decret, se’ls apliquen les regles següents:
a) Els operadors que siguin titulars de permisos d’explotació en situació de suspensió temporal
que superin el 10% previst en l’apartat 4 de l’article 9 del Decret 240/2004, de 30 de març, en
la redacció donada per aquest Decret, disposen del termini d’un any a comptar de l’entrada
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en vigor d’aquest Decret per donar compliment al percentatge esmentat. Transcorregut aquest
termini, es produirà la baixa definitiva dels permisos d’explotació que superin el 10%, i es
prioritzarà la cancel·lació dels que faci més temps que estan en situació de suspensió temporal
fins arribar al límit del 10%.
b) Els operadors que compleixin el requisit del 10% previst en l’apartat 4 de l’article 9 del
Decret 240/2004, de 30 de març, i que vulguin mantenir en situació de suspensió temporal
totes o algunes de les màquines han de sol·licitar de nou la suspensió amb efectes de la data
d’entrada en vigor de l’apartat 4 de l’article 9 establerta en la disposició final d’aquest Decret.
Aquesta suspensió tindrà la durada establerta en l’apartat 4 de l’article 9 del Decret 240/2004,
de 30 de març. Si no se sol·licita el manteniment de la suspensió en el termini assenyalat, el
permís es donarà d’alta automàticament.
Disposició final
Entrada en vigor
1. Aquest Decret entrarà en vigor vint dies després de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
2. No obstant això, l’apartat 4 de l’article 9 del Decret 240/2004, de 30 de març, entrarà en
vigor el primer dia del semestre natural immediatament posterior a la data d’entrada en vigor
d’aquest Decret.

Barcelona,
Pere Aragonès i Garcia
President de la Generalitat de Catalunya
Jaume Giró i Ribas
Conseller d’Economia i Hisenda
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