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comptats des de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de febrer de 2005

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Consellera d’Interior

(05.039.002)

DECRET
22/2005, de 22 de febrer, d’aprovació del Regla-
ment de salons recreatius i de joc.

L’atribució per l’article 9.32 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya a la Generalitat de la
competència exclusiva en matèria de casinos,
jocs i apostes va conduir a l’aprovació de la Llei
15/1984, de 20 de març, del joc.

L’article 5.1 de la Llei citada, atribueix al
Departament de Governació, ara Interior, la
potestat d’aprovar les reglamentacions espe-
cials dels jocs i apostes inclosos en el catàleg,
que regularan els condicionaments i les prohi-
bicions que es considerin necessaris per prac-
ticar-se.

En compliment d’aquest manament, mitjan-
çant el Decret 316/1992, de 28 de desembre, es
va aprovar el Reglament de màquines recrea-
tives i d’atzar que tenia per objecte la regulació,
en un text únic, entre d’altres qüestions, de les
màquines recreatives i d’atzar i l’activitat eco-
nòmica que s’hi relaciona com ara la fabricació,
explotació, instal·lació, etc. En concret, els ar-
ticles 39 i següents, entre d’altres, recollien els
tipus de salons, els requisits i el procediment de
tramitació de les autoritzacions d’instal·lació de
màquines en aquests establiments i a l’annex es
fixaven les condicions tècniques per a sales re-
creatives i de joc amb màquines recreatives i
d’atzar.

L’entrada en vigor del Decret 28/1997, de 21
de gener, pel qual s’aprova el Reglament de mà-
quines recreatives i d’atzar, va suposar la dero-
gació del Decret 316/1992, llevat de la part re-
lativa a salons recreatius i de joc que continuava
en vigor fins a l’aprovació d’un reglament espe-
cífic.

La necessitat de disposar d’un text únic que
reculli la normativa reguladora dels salons re-
creatius i de joc, les peticions del sector adreça-
des a adequar la seva activitat a la realitat social
i econòmica actual, així com les noves previsi-
ons relatives a les màquines especials per a sa-
les de joc i el règim de prohibicions d’accés a
aquestes, són els motius que justifiquen l’apro-
vació d’aquest Reglament, que derogarà total-
ment l’esmentat Decret 316/1992.

Pel que fa al contingut d’aquest Decret, cal
assenyalar que recull les disposicions relatives
a locals i instal·lacions, empreses titulars de sa-
lons, règim d’autoritzacions d’instal·lació i rè-
gim de funcionament.

Per tot l’exposat, d’acord amb el dictamen de
la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de

la consellera d’Interior i amb la deliberació prè-
via del Govern,

DECRETO:

Article únic
S’aprova el Reglament de salons recreatius

i de joc, el text del qual figura a l’annex d’aquest
Decret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En entrar en vigor aquest Decret, es deroga
totalment el Decret 316/1992, de 28 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Reglament de màqui-
nes recreatives i d’atzar.

Barcelona, 22 de febrer de 2005

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Consellera d’Interior

ANNEX

Reglament de salons recreatius i de joc

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Àmbit i objecte

Aquest Reglament té com a objecte la regu-
lació de la instal·lació, el funcionament i l’explo-
tació dels establiments destinats a salons recre-
atius i a salons de joc, així com la inscripció de
les seves persones titulars en el Registre d’em-
preses de màquines recreatives i d’atzar previst
en el vigent Reglament de màquines recreati-
ves i d’atzar.

Article 2
Classificació i definicions

2.1 Els salons són establiments dedicats
principalment a explotar màquines recreati-
ves, o tipus A, o recreatives amb premi, o ti-
pus B.

2.2 Es denominaran salons recreatius o ti-
pus A els que es destinin únicament a la instal·-
lació i explotació de màquines tipus A, i salons
de joc, o tipus B, els que es destinin a la instal·-
lació i explotació de màquines tipus B, sens
perjudici que també instal·lin i explotin màqui-
nes tipus A.

2.3 En aquests establiments també podran
ser instal·lats i explotats màquines o aparells
esportius o recreatius exclosos d’aquest regla-
ment.

2.4 En els establiments que disposin de lli-
cència municipal com a salons esportius es po-
dran instal·lar fins a sis màquines recreatives del
tipus A, d’acord amb el que disposa l’article 19
d’aquest Reglament.

2.5 Per tal d’instal·lar màquines recreatives
tipus A i recreatives amb premi tipus B, serà ne-
cessària l’obtenció prèvia de la corresponent
autorització d’acord amb el que disposa el Ca-
pítol IV d’aquest Reglament.

CAPÍTOL II
Condicions i requisits dels locals i instal·lacions

Article 3
Situació

3.1 Els salons recreatius i de joc han de te-
nir accés i sortida per carrers i espais equiva-
lents que satisfacin les condicions de seguretat
i de distància establertes en la vigent norma-
tiva sobre edificació i protecció contra incen-
dis.

3.2 Els àmbits públics en planta pis dels
locals destinats a salons recreatius i de joc pre-
cisaran, en tot cas, i exceptuant els lavabos, de
dues escales o vies d’evacuació alternatives. Si
són comunes a altres usos o locals cal que com-
pleixin la condició de “protegides” que fixa la
vigent normativa sobre edificació i protecció
contra incendis.

3.3 Els locals destinats a salons recreatius
o de joc emplaçats en centres o galeries comer-
cials o d’oci i lleure precisaran que la galeria
d’accés tingui sortida alternativa a la via pública.
Les seves sortides d’emergència han de conduir
a la via pública per espais o corredors que com-
pleixin la condició de “protegits” que fixa la
vigent normativa sobre edificació i protecció
contra incendis.

3.4 En tot cas es prohibeix la nova instal·-
lació de salons recreatius i de joc en edificis ins-
titucionals, sanitaris i docents i a menys de 100
metres, com a mínim, de distància de centres
d’ensenyament reglat.

3.5 No s’autoritzarà la instal·lació ni el tras-
llat de salons recreatius ni de joc dins els radis
assenyalats en l’apartat següent respecte d’al-
tres salons del mateix tipus, sala de bingo o ca-
sino.

3.6 Les distàncies per a la instal·lació o el
trasllat de salons recreatius o de joc a què es
refereix l’apartat anterior seran les següents:

En poblacions de més d’1.000.000 d’habitants:
300 metres.

En poblacions d’entre 100.001 i 999.999 ha-
bitants: 600 metres.

En poblacions de 100.000 habitants o menys:
1.000 metres.

Article 4
Entrades i sortides

4.1 L’accés principal dels locals tindrà una
amplada lliure mínima d’1,80 metres. No és
preceptiu un vestíbul per a aquesta activitat.

4.2 Els salons recreatius i de joc hauran de
tenir portes d’accés que no permetin l’entrada
lliure des de l’exterior sense obrir-les.

4.3 El nombre, dimensions, característiques
i disposició de les portes d’accés, de sortides
d’emergència i d’escales han de complir el que
disposa la vigent normativa sobre edificació i
protecció contra incendis.

4.4 Tots els locals han de tenir sortides
d’emergència, llevat d’aquells que tinguin una
superfície útil inferior a 100 metres quadrats i
compleixin la condició que des de cap punt de
l’interior de la sala a la sortida no hi hagi una
distància superior als 25 metres.

4.5 Totes les portes del local han d’obrir
en el sentit de la sortida. Les que donin a la
via pública o espai exterior hauran d’enreti-
rar-se del pla de la façana en l’amplada de la
seva fulla, exceptuant les portes d’emergèn-
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cia, quan ho permetin les ordenances muni-
cipals.

4.6 A efectes del que disposa aquest article,
s’aplicarà el que disposa la normativa vigent
sobre mobilitat, accessibilitat i supressió de bar-
reres arquitectòniques.

Article 5
Superfície

5.1 La superfície mínima útil de salons re-
creatius serà de 50 metres quadrats.

5.2 La superfície mínima útil de salons de
joc serà de 100 metres quadrats i 150 metres
quadrats segons es tracti de poblacions amb
menys de 50.000 habitants o superior, respecti-
vament.

5.3 Per superfície útil s’entendrà la que és
normalment accessible al públic, és a dir, el ves-
tíbul –si n’hi ha–, la sala de joc i els lavabos. Les
altres dependències, incloses les sortides d’emer-
gència i les vies d’evacuació, no seran compta-
bilitzades.

Article 6
Alçades i volums

6.1 L’alçada lliure mínima del local serà
de 2,80 metres. Excepcionalment s’admetran
zones del local amb no menys de 2,50 metres
i que no representin més del 50% de la super-
fície pública de joc en sentit estricte. En altres
espais públics del local, tals com els serveis,
els lavabos, l’alçada no podrà ser inferior a
2,30 i 2,10 metres d’acord amb el criteri ante-
rior.

6.2 El local ha de respectar un volum mínim
de 4 metres cúbics per persona i disposar d’un
sistema de ventilació capaç per renovar i/o ex-
treure almenys 8 volums/hora. El concepte in-
dicat de volum mínim pot compensar-se amb un
sistema de climatització que satisfaci els reque-
riments de la vigent Reglamentació sobre instal·-
lacions de calefacció, climatització i aigua calenta
sanitària.

Article 7
Passadissos i vies d’evacuació

Els passos de circulació principal de públic
tindran una amplada mínima d’1,20 metres.
Poden existir passos de circulació secundaris
d’una amplada mínima de 0,80 metres i longi-
tud no superior a 10 metres. En tot cas s’ha d’ex-
cloure l’espai mínim de joc establert per a cada
màquina.

Article 8
Aforament

La cabuda màxima del local es determina en
la proporció d’una persona cada 1,50 metres
quadrats de superfície útil del saló.

Article 9
Instal·lacions elèctriques i enllumenat

Tots els locals han de disposar d’enllumenat
de seguretat, d’acord amb les especificacions de
la vigent normativa sobre edificació, protecció
contra incendis i electrotècnica per a baixa ten-
sió.

Article 10
Sistemes de protecció

10.1 Tant al recinte del saló recreatiu o de
joc com als locals que hi pugui haver en el seu

interior els són d’aplicació les exigències de com-
portament al foc que especifica la normativa
vigent sobre edificació i protecció contra incen-
dis.

10.2 Tots els locals han de disposar d’extin-
tors d’incendis amb un mínim d’1 per cada 75
metres quadrats, 2 per planta i 3 en tot cas.

La seva eficàcia mínima serà de 21A o de 21B
segons sigui el risc a protegir.

Els locals amb superfície útil superior a 300
metres quadrats han d’estar protegits per boques
d’incendi equipades, preferiblement del tipus 25
mil·límetres.

A més els locals amb superfície construïda
superior a 1.000 metres quadrats han de disposar
d’una instal·lació de detecció i comunicació
d’alarma.

Tots aquests aparells, equips i sistemes han de
complir les especificacions de la reglamentació
específica en vigor.

Article 11
Condicions acústiques

El nivell de pressió sonora produït per l’ac-
tivitat, les condicions constructives i les mesu-
res correctores no poden superar els nivells
d’emissió i immissió de sorolls previstos en la
normativa específica vigent.

Article 12
Serveis

12.1 Els salons han de tenir un lavabo per
a homes i un altre per a dones. Per cada 250
persones de cabuda, han de disposar de les se-
güents peces:

a) Per a homes: una pica, un vàter i un uri-
nari.

b) Per a dones: una pica i un vàter.
12.2 Els salons recreatius de màquines tipus

A i cabuda no superior a 50 persones han de
tenir, com a mínim, un lavabo mixt amb una pica
i un vàter.

12.3 Els locals amb personal contractat han
de tenir, per al seu ús, una dutxa i una pica.

12.4 La ventilació dels lavabos ha de com-
plir la reglamentació vigent a cada municipi.

12.5 Els salons recreatius i de joc instal·lats
en centres o galeries comercials o d’oci i lleu-
re no estaran obligats a complir el que dispo-
sa aquest article, sempre que el propi centre o
galeria disposi de serveis suficients, d’acord
amb la normativa específica que li sigui d’apli-
cació.

Article 13
Plans d’autoprotecció

13.1 Tots els establiments han de disposar
d’un pla d’autoprotecció en el qual s’especifiquin
les consignes d’actuació a seguir pel personal en-
carregat acompanyades d’uns plànols esquemà-
tics del local i de les seves instal·lacions de risc,
amb identificació dels quadres de distribució i
protectors elèctrics.

Aquest pla s’ha de mantenir actualitzat i ha
d’estar a disposició de les autoritats inspectores.

13.2 La persona titular és responsable de
mantenir en estat d’ús tots els elements i siste-
mes de seguretat; de vetllar pel bon ordre a l’es-
tabliment i de respondre amb eficàcia a les even-
tualitats i emergències que s’hi produeixin.

13.3 Els establiments amb superfície útil
superior a 500 metres quadrats han de tenir a la

vista del públic sobre un suport fix i inalterable,
preferentment prop dels accessos principals, un
plànol esquemàtic del local amb indicació cla-
ra de totes les vies de sortida possibles, a més de
la ubicació dels mitjans d’alarma i contra incen-
dis de primera intervenció. En aquest mateix
plànol i de manera breu s’han d’indicar les con-
signes precises sobre la conducta del públic en
cas d’alarma.

CAPÍTOL III
Empreses titulars dels salons recreatius i de joc

Article 14
Empreses de salons

14.1 Per tal d’obtenir l’autorització d’instal·-
lació d’un saló recreatiu o de joc, la persona
sol·licitant haurà de trobar-se inscrita com a em-
presa de saló recreatiu o com a empresa de saló
de joc en el Registre d’empreses de màquines
recreatives i d’atzar, regulat en el Reglament de
màquines recreatives i d’atzar.

14.2 La constitució de la fiança d’inscrip-
ció establerta en el Reglament de màquines re-
creatives i d’atzar habilitarà la persona titular
per sol·licitar l’autorització d’un saló. Les em-
preses han de constituir una fiança addicional
de la mateixa quantia per a cada nou saló pel
qual se sol·liciti autorització. Aquesta fiança,
de 60.000 euros per als salons de joc i de 6.000
euros per als salons recreatius, es regirà per
l’establert en el Reglament de màquines recre-
atives i d’atzar.

14.3 La inscripció com a empresa de saló
recreatiu habilitarà per a l’explotació de màqui-
nes de tipus A instal·lades en els salons dels quals
l’empresa inscrita sigui titular, sense necessitat
d’inscripció com a empresa operadora.

14.4 Igualment, la inscripció com a empresa
de saló de joc, habilitarà per a l’explotació de
màquines de tipus B o A i B instal·lades en els
salons dels que l’empresa inscrita sigui titular,
sense necessitat d’inscripció com a empresa
operadora.

14.5 Als efectes del que s’estableix en els
dos apartats anteriors, cal que es compleixin
els requisits relatius a fiances que estableixi
el Reglament de màquines recreatives i d’at-
zar.

Article 15
Sol·licitud i tramitació de la inscripció

El procediment de tramitació de les inscrip-
cions d’empreses de saló recreatiu o de saló de
joc serà el previst en el Reglament de màquines
recreatives i d’atzar.

CAPÍTOL IV
Règim de les autoritzacions d’instal·lació de sa-
lons recreatius, salons de joc i salons esportius

Article 16
Informe previ de viabilitat

16.1 Qualsevol persona física o jurídica
podrà formular consulta sobre la possibilitat
d’obtenció de l’autorització d’instal·lació de
salons recreatius o de joc.

16.2 Per obtenir l’esmentada informació la
persona sol·licitant haurà d’adjuntar a la seva
sol·licitud els documents següents:
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a) Fotocòpia compulsada del document na-
cional d’identitat o document acreditatiu de la
personalitat del/de la titular o escriptura de
constitució i, si escau, documentació acredita-
tiva de la situació jurídica en el moment de la
sol·licitud, si és persona jurídica.

b) Plànols de situació del local on es preten-
gui instal·lar el saló.

16.3 A la vista de la documentació presen-
tada i dels informes previstos en l’article 17
apartat 2, el servei territorial del Joc i d’Espec-
tacles corresponent, emetrà informe relatiu a la
viabilitat de la instal·lació. Aquest informe no
implicarà la concessió de l’autorització adminis-
trativa d’instal·lació del saló recreatiu o de joc
objecte d’informe previ.

Article 17
Autorització de salons recreatius

17.1 L’autorització d’instal·lació de salons
recreatius o tipus A es concedirà per les persones
titulars de les delegacions territorials del Govern
de la Generalitat, valorant la incidència en el
medi social i urbà, les possibles repercussions
sobre la infància i la joventut, la seguretat ciu-
tadana i les condicions del local.

17.2 Per tal d’efectuar aquesta valoració se
sol·licitaran informes dels òrgans competents en
matèria de seguretat ciutadana i prevenció i ex-
tinció d’incendis, que es consideren determi-
nants per a la resolució, i de l’Ajuntament cor-
responent en relació amb la incidència en el
medi social i urbà i a les possibles repercussions
sobre la infància i la joventut. S’exceptuen de la
sol·licitud d’informe en matèria de prevenció i
extinció d’incendis els supòsits en què aquest
s’hagi emès en el corresponent tràmit de llicència
ambiental.

17.3 Aquests establiments poden disposar
d’un servei de bar però en cap cas es podran
servir ni consumir begudes alcohòliques.

Article 18
Autorització de salons de joc

18.1 L’autorització d’instal·lació de salons
de joc o tipus B, serà atorgada per la persona
titular de la Direcció General del Joc i d’Espec-
tacles, valorant la incidència en el medi social
i urbà, les possibles repercussions sobre la infàn-
cia i la joventut, la seguretat ciutadana i les con-
dicions del local.

18.2 A l’efecte d’aquesta valoració se sol·-
licitaran els informes a què fa referència l’apartat
2 de l’article anterior.

18.3 Els salons de joc poden disposar de ser-
vei de bar destinat a les persones clientes del saló,
que com a màxim podrà ocupar un 10% de la
superfície útil del saló i que no disposarà de taules.

Article 19
Autorització d’instal·lació de màquines recrea-
tives en salons esportius

19.1 En els salons esportius es podran ins-
tal·lar fins a sis màquines recreatives tipus A,
sempre que compleixin les condicions establer-
tes en els apartats 2 a 6 de l’article 3 i en l’arti-
cle 4 d’aquest Reglament i que no disposin de
servei de bar.

19.2 A efectes d’obtenir aquesta autoritza-
ció, es presentarà l’oportuna sol·licitud davant
el servei territorial de Joc i d’Espectacles cor-
responent, a la qual s’adjuntarà:

a) Fotocòpia compulsada del document na-
cional d’identitat o document acreditatiu de la
personalitat del/de la titular o escriptura de
constitució i, si escau, document acreditatiu de
la situació jurídica en el moment de la sol·licitud,
si és persona jurídica.

b) Original de la llicència municipal d’ober-
tura definitiva.

c) Document que acrediti la disponibilitat del
local.

19.3 Les sol·licituds d’autorització d’instal·-
lació de fins a sis màquines de tipus A en salons
esportius estan excloses del tràmit d’informe
previ de viabilitat a què fa referència l’article 16
d’aquest Reglament.

Article 20
Sol·licitud i tramitació de les autoritzacions de
salons recreatius i de joc

20.1 L’autorització d’instal·lació de salons
s’ha de sol·licitar per una empresa inscrita en
el Registre d’empreses de màquines recrea-
tives i d’atzar, davant el servei territorial de
Joc i d’Espectacles corresponent, mitjançant
escrit que reuneixi els requisits previstos en
la vigent normativa sobre procediment admi-
nistratiu.

20.2 Haurà d’anar acompanyada de la do-
cumentació següent:

a) Plànols de l’emplaçament, situació i local,
detallant el nombre i el lloc d’instal·lació de les
màquines i el d’altres aparells no inclosos en el
Reglament, subscrit per tècnic competent i vi-
sat pel col·legi corresponent.

b) Memòria de les condicions tècniques re-
gulades en aquest Reglament.

c) Llicència municipal d’obertura.
d) Informe favorable del Departament de

Salut sobre les condicions sanitàries del local.
e) Documentació que acrediti la disponibi-

litat del local.
f) El justificant d’haver constituït la fiança

addicional establerta en l’article 14.2, en el cas
que sigui necessària.

20.3 En el cas de salons recreatius o de joc
situats en centres o galeries comercials o d’oci
i lleure la llicència municipal d’obertura del saló
podrà ser substituïda per la corresponent al
centre, sempre que aquesta contempli l’activi-
tat d’explotació de màquines recreatives tipus
A o recreatives amb premi tipus B.

Article 21
Resolució

Presentats els documents esmentats i fetes
les comprovacions pertinents, es resoldrà l’au-
torització d’instal·lació i s’atorgarà un número
de registre al local a l’efecte que pugui obte-
nir les pertinents autoritzacions per a l’explo-
tació de cada màquina que es pretengui instal·-
lar.

Article 22
Vigència

Les autoritzacions de salons recreatius i de joc
tenen una validesa de deu anys, renovables per
períodes d’igual durada, i poden ser revocades
per la pèrdua d’alguna o algunes de les condi-
cions que van fer possible la concessió de l’au-
torització, amb la tramitació prèvia de l’oportú
expedient amb audiència de la persona titular
de l’autorització d’instal·lació.

Article 23
Extinció de les autoritzacions

23.1 Les autoritzacions de salons recreatius
i de joc s’extingiran:

a) A sol·licitud de la persona titular. En
aquest cas caldrà l’extinció prèvia de les auto-
ritzacions d’emplaçament vigents, d’acord amb
el que disposa el Reglament de màquines recre-
atives i d’atzar.

b) Per manca d’activitat en el local durant
més d’un any.

c) Per les causes previstes en l’article 9 de la
Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del rè-
gim sancionador en matèria de joc.

d) Per sanció de revocació de l’autorització
imposada d’acord amb la Llei 1/1991, de 27 de
febrer, reguladora del règim sancionador en
matèria de joc.

e) Per canvi de titularitat, d’acord amb el que
preveu l’article següent.

23.2 La cancel·lació de la inscripció en el
Registre d’empreses de màquines recreatives i
d’atzar determinarà la revocació de les autorit-
zacions d’instal·lació de salons recreatius o de
joc concedides a nom de la persona titular de la
inscripció cancel·lada.

Article 24
Transmissió d’autoritzacions

24.1 Les autoritzacions de salons recrea-
tius i de joc es poden transmetre per qualsevol
de les formes admeses en dret, sempre que la
nova persona titular figuri ja inscrita en el
Registre d’empreses de màquines recreatives
i d’atzar.

24.2 La transmissió ha de ser comunicada
a la Direcció General del Joc i d’Espectacles o
al servei territorial corresponent dins el termi-
ni de 15 dies des de la seva realització i compor-
tarà l’emissió d’una nova autorització a nom de
la nova persona titular. En el cas que sigui ne-
cessària la constitució de la fiança addicional
establerta en l’article 14.2, el nou titular ha
d’aportar el justificant de la seva constitució dins
el termini anteriorment esmentat.

CAPÍTOL V
Règim de funcionament

SECCIÓ 1
Normes comunes

Article 25
Nombre de màquines i la seva distribució

El nombre màxim de màquines en els salons
recreatius i de joc serà d’una per cada 3 metres
quadrats de superfície útil del saló.

Article 26
Documentació a conservar en el local

D’acord amb el que disposa el Reglament de
màquines recreatives i d’atzar, en els salons re-
creatius i de joc haurà d’haver en qualsevol
moment la documentació següent:

a) L’autorització de funcionament del saló
recreatiu o de joc.

b) L’autorització d’emplaçament de les mà-
quines que s’hi trobin instal·lades.

c) El llibre o fulls d’inspecció a què fa refe-
rència el Reglament de màquines recreatives i
d’atzar.
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d) Un exemplar d’aquest Reglament així
com del Reglament de màquines recreatives i
d’atzar.

SECCIÓ 2
Regles especials per a salons recreatius

Article 27
Entrada de persones menors d’edat

Als salons recreatius es permetrà l’entrada de
persones menors d’edat d’acord amb el que
disposa la vigent legislació en matèria d’atenció
i protecció d’infants i adolescents.

SECCIÓ 3
Regles especials per a salons de joc

Article 28
Prohibicions d’entrada

28.1 En els salons de joc estarà totalment
prohibida l’entrada de persones menors d’edat,
encara que disposin d’un espai dedicat exclusi-
vament a màquines tipus A. Per tal de garantir
el compliment d’aquesta prohibició hauran de
disposar d’un servei de vigilància.

28.2 Els salons de joc podran sol·licitar i
obtenir una autorització específica per instal·lar
màquines especials per a sales de joc autorit-
zades d’acord amb el que disposa el Reglament
de màquines recreatives i d’atzar. En aquest cas
estaran sotmesos al règim de control d’accés de
persones que tinguin prohibida l’entrada a sales
de joc amb els elements necessaris per exercir
aquest control, d’acord amb la reglamentació
específica de control de prohibicions d’accés a
sales de joc.

28.3 Es podrà autoritzar la instal·lació de
màquines especials per a sales de joc en una de-
pendència a l’efecte dins el saló de joc. En aquest
cas el règim de control d’accés de persones que
tinguin prohibida l’entrada a sales de joc s’apli-
carà exclusivament a la dependència en la qual
estigui autoritzada la instal·lació de màquines
especials per a sales de joc.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

De conformitat amb l’article 4 de la Llei 15/
1984, de 20 de març, del joc, i en ús de les com-
petències planificadores que corresponen al
Govern de la Generalitat, durant un període
de 3 anys, a comptar des de l’entrada en vigor
d’aquest Decret, no es concediran noves auto-
ritzacions de salons de joc per tal que en aquest
període pel Departament d’Interior es verifi-
qui la incidència social i la repercussió en el
propi sector del joc de la implantació de les mà-
quines especials en els dits salons de joc.

(05.039.003)

DECRET
23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Re-
glament de màquines recreatives i d’atzar.

L’atribució per l’article 9.32 de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya a la Generalitat de la
competència exclusiva en matèria de casinos,
jocs i apostes, va conduir a l’aprovació pel Par-
lament de Catalunya de la Llei 15/1984, de 20
de març, del joc, i la Llei 1/1991, de 27 de febrer,

reguladora del règim sancionador en matèria de
joc.

L’article 5 de la Llei 15/1984, esmentada, quan
regula la potestat reglamentària determina els
continguts mínims que han de tenir les regla-
mentacions especials dels jocs i apostes autorit-
zats a Catalunya.

D’acord amb l’esmentada legislació i en
l’exercici de les atribucions que corresponen al
Govern de Catalunya, es va aprovar el Decret
28/1997, de 21 de gener, del Reglament de mà-
quines recreatives i d’atzar, que va derogar l’an-
terior regulació d’aquesta matèria continguda
en el Decret 316/1992, de 28 de desembre, i que,
alhora ha estat objecte de diverses modificaci-
ons mitjançant els Decrets 34/2000, de 26 de
gener i 215/2004, de 24 de febrer.

La necessitat d’adequar la normativa vigent
a la realitat d’un sector que experimenta canvis
constants a causa de les innovacions tecnològi-
ques, l’aparició de noves pràctiques de joc i la
realitat empresarial mateixa, han motivat la
conveniència d’aprovar un nou Reglament de
màquines recreatives i d’atzar que reculli i in-
corpori, en un text únic, la regulació d’aquesta
matèria. Tot això sense oblidar la facultat de
l’Administració d’exercir el corresponent con-
trol administratiu sobre l’activitat relacionada
amb les màquines recreatives i d’atzar.

El Reglament, pel que fa a la seva estructu-
ra i contingut, regula el règim i àmbit d’aplica-
ció, assenyala els requisits que han de complir
les persones o les entitats per tal de ser titulars
de les autoritzacions administratives necessàries
per al desenvolupament d’activitats relacionades
amb les màquines recreatives i d’atzar, determi-
na el règim de les autoritzacions d’instal·lació i
estableix el règim de fabricació, de gestió i de
explotació. Així mateix, es regulen les caracte-
rístiques i els requisits de les màquines recrea-
tives i d’atzar, remetent a la citada Llei 1/1991,
de 27 de febrer, pel que fa al règim sancionador.

Les principals modificacions de la nova regu-
lació introduïdes en el Reglament fan referèn-
cia a aspectes tècnics de les màquines tipus B.
En aquest sentit, podem destacar que es preveu
la possibilitat de jugar partides amb diferents
premis, mantenint el preu màxim de vint cèn-
tims d’euro; es fixa el percentatge mínim de
devolució de premis en el setanta per cent; s’obre
la possibilitat d’incorporar el suport de vídeo i
s’estableix la possibilitat de prova dels models
durant un període de temps determinat sense
necessitat d’assaigs previs.

Així mateix, el Reglament preveu també una
especificació de les màquines B, que denomina
“Màquines especials per a sales de joc”, les quals
només podran instal·lar-se en salons de joc, sales
de bingo i casinos.

Finalment, s’han incorporat algunes modifi-
cacions amb la finalitat de simplificar els tràmits
administratius d’inscripció de models en el Re-
gistre de models i d’empreses en el Registre
d’empreses de màquines recreatives i d’atzar, i
se suprimeix la necessitat de presentar determi-
nats documents.

Aquesta disposició ha estat sotmesa al pro-
cediment d’informació en matèria de normes i

reglamentacions tècniques i de reglaments re-
latius als serveis de la societat de la informació,
que preveu la Directiva 98/34/CE del Parlament
Europeu i del Consell de 22 de juny, modifica-
da per la Directiva 98/48/CE de 20 de juliol, com
també en el Reial decret 1337/1999, de 31 de
juliol, que incorpora aquestes directives a l’or-
denament jurídic espanyol.

Per tot el que s’ha exposat, d’acord amb el
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a
proposta de la consellera d’Interior i en ús de les
atribucions que estableix la disposició final ter-
cera de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc,
amb la deliberació prèvia del Govern,

DECRETO:

Article únic
S’aprova el Reglament de màquines recrea-

tives i d’atzar, el text del qual figura com annex
a aquest Decret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

L’entrada en vigor aquest Decret deroga to-
talment el Decret 28/1997, de 21 de gener, pel
qual s’aprova el Reglament de màquines recre-
atives i d’atzar, modificat pels decrets 34/2000,
de 26 de gener, i 215/2004, de 2 de març.

Barcelona, 22 de febrer de 2005

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Consellera d’Interior

ANNEX

Reglament de màquines recreatives i d’atzar

TÍTOL PRELIMINAR
Objecte, àmbit d’aplicació i autoritzacions

Article 1
Objecte, àmbit d’aplicació i autoritzacions

1.1 Aquest Reglament té per objecte la
regulació del joc desenvolupat mitjançant mà-
quines recreatives i d’atzar, o aparells automàtics
que a canvi d’un preu cert ofereixen a la persona
usuària únicament un temps d’utilització per al
sol entreteniment o bé l’obtenció d’un premi, la
regulació de les mateixes màquines recreatives
i d’atzar, de les activitats relacionats amb aques-
tes i de les persones o empreses i establiments
dedicats a la realització d’aquestes activitats.

1.2 D’acord amb el que disposa l’article 6 de
la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, les activi-
tats, empreses i establiments relacionats amb la
fabricació, la comercialització o distribució,
instal·lació i explotació de màquines recreatives
i d’atzar requeriran l’obtenció prèvia de les au-
toritzacions previstes en aquest Reglament.

Article 2
Exclusions

Aquest reglament no serà d’aplicació a:
a) Les màquines expenedores de produc-

tes, és a dir, aquelles que es limiten a efectu-


