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DICTAMEN 6/2012 sobre el Projecte de decret d’aprovació del 
Reglament dels jocs del bingo. 
 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 12 d’abril de 2012, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 20 de març de 2012 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió 
del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte 
de decret d’aprovació del Reglament dels jocs del bingo. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria general, d’una 
memòria d’avaluació d’impacte i el seu annex, d’una memòria de les 
observacions i les al·legacions presentades. 
 
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el 
dia 10 d’abril i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, un únic article, dues 
disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició 
derogatòria, una disposició final i un annex. 
 
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix 
el Projecte de decret. També s’assenyalen les principals modificacions 
introduïdes per la norma i es posa de manifest que la situació econòmica 
actual implica tenir en compte algunes de les peticions de les associacions 
representatives de l’empresariat del sector del joc del bingo a fi de millorar la 
competitivitat del sector. 
 
L’article únic aprova el Reglament dels jocs del bingo. 
 
La disposició addicional primera autoritza el conseller/a competent en 
matèria de jocs i apostes per modificar el percentatge de distribució en 
premis que fixa el Reglament. 
 
La disposició addicional segona autoritza el conseller/a competent en 
matèria de jocs i apostes per regular el desenvolupament i la implantació del 
cartró virtual. 
 
La disposició transitòria primera estableix que les sol·licituds que en el 
moment de l’entrada en vigor del Reglament estiguin en tràmit s’han 
d’ajustar al que aquest estableix. 
 
La disposició transitòria segona estableix la continuïtat de la gestió directa o 
mitjançant empreses de serveis. 
 
La disposició transitòria tercera regula que es pot mantenir l’especificació de 
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sala de categoria especial si es disposa de l’autorització vigent i que la 
quantia de la fiança és de 60.000 euros. 
 
La disposició transitòria quarta estableix la demora de la utilització del cartró 
virtual fins l’entrada en vigor de la normativa de desenvolupament. 
 
La disposició derogatòria deroga expressament el Decret 147/2000, d’11 
d’abril, d’aprovació del joc de la plena o bingo. 
 
La disposició final estableix l’entrada en vigor de la norma el dia següent de 
la seva publicació al DOGC. 
 
El Reglament dels jocs del bingo consta de cinquanta-sis articles distribuïts 
en sis títols. 
 
El títol preliminar engloba els articles de l’1 al 4 i consta de dos capítols. El 
capítol 1 s’anomena “Objecte, definicions, modalitats i règim jurídic” i consta 
de dos articles. En l’article 1 s’estableix l’objecte de la norma, que és la 
regulació dels jocs de bingo, i en l’article 2 es defineixen i s’estableixen les 
diferents modalitats de jocs de bingo. El capítol 2, que comprèn els articles 3 
i 4, regula el règim jurídic i el joc responsable. 
 
El títol I, que engloba els articles del 5 al 20, consta de set capítols i regula 
les empreses autoritzades, el règim de les autoritzacions i el règim de gestió 
del joc. El capítol 1, anomenat “Empreses autoritzades”, regula en l’article 5 
les empreses titulars d’autoritzacions en matèria de bingo i en l’article 6 la 
gestió directa i les empreses de serveis. El capítol 2 estableix el règim de 
les autoritzacions de les sales de bingo: en l’article 7 es regula la sol·licitud i 
tramitació de les autoritzacions d’instal·lació i, en l’article 8, la resolució i la 
inscripció. En el capítol 3 es regula el permís d’obertura: l’article 9 regula la 
sol·licitud, l’article 10 estableix la documentació que cal adjuntar i l’article 11 
regula la tramitació i la resolució. En el capítol 4, que comprèn els articles 12 
i 13, es regulen les modificacions de les autoritzacions d’instal·lació i dels 
permisos d’obertura i es regula la vigència, cancel·lació i renovació de les 
autoritzacions d’instal·lació i inscripcions. El capítol 5, que està integrat per 
l’article 14, regula les fiances que s’han de constituir prèviament a l’obtenció 
del permís d’obertura. En el capítol 6, que comprèn els articles del 15 al 17, 
s’enumeren els elements materials dels jocs del bingo, els cartrons, les 
boles i els aparells extractors i generadors aleatoris. El capítol 7 regula els 
elements informatius visuals i auditius: en l’article 18 es regula la 
visualització de les extraccions, en l’article 19 els panells i les pantalles i en 
l’article 20 les instal·lacions de so. 
 
El títol II conté dos capítols i regula les sales i el personal. El capítol 1, 
integrat només per l’article 21, regula les condicions dels locals i de les 
activitats autoritzades. El capítol 2, integrat pels articles del 22 al 25, regula 
la utilització de les llengües oficials pel personal de les sales de bingo, les 
altes i les baixes i la prohibició del personal de participar en els jocs de 
bingo. 
 
El títol III, en els articles 26 i 27, regula el control d’admissió i les 
prohibicions d’accés. 
 
El títol IV, en els articles 28 i 29, regula la inspecció i vigilància i el règim 
sancionador. 
 
En el títol V es regulen les diferents modalitats de jocs de bingo. El capítol 1, 
que engloba els articles del 30 al 34, regula el bingo tradicional. El capítol 2 
engloba els articles del 35 al 39 i regula el bingo americà. El capítol 3 
abraça els articles del 40 al 44, regula el bingo plus.  En aquests tres 
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capítols es descriu el joc i es regulen els elements materials, les actes de 
les partides, el desenvolupament de les partides i els premis. El capítol 4, 
que engloba els articles del 45 al 56, regula el bingo electrònic. En l’article 
45 es descriu el joc. En l’article 46 es regulen els elements materials. En 
l’article 47 es regula la infraestructura i els elements tècnics. En l’article 48 
s’estableixen les característiques tècniques del sistema. En l’article 49 es 
regula la gestió del sistema de bingo electrònic. En l’article 50 es regula la 
celebració de les partides de joc. L’article 51 regula la verificació del 
sistema. L’article 52 regula l’autorització per a l’explotació de la modalitat del 
joc de bingo electrònic en una sala de bingo. L’article 53 regula l’autorització 
per a l’explotació de la modalitat del joc de bingo electrònic a diverses sales 
de bingo de forma interconnectada. L’article 54 regula el contingut de 
l’autorització d’explotació d’aquesta modalitat de bingo. L’article 55 regula el 
preu dels cartrons i l’article 56 regula els premis. 
  
 
III. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC recomana incorporar al títol del “Títol preliminar” l’expressió “i 

joc responsable”, atès que hi ha un article que ho regula.  
 

2. En l’article 3.2, el CTESC recomana substituir “Departament competent 
d’Economia i Coneixement” per “departament competent en matèria de 
joc”. 

 
3. El CTESC recomana afegir al final de l’article 3.3, després de “normes 

esmentades”, el següent: “a l’article 3.1”. 
 

4. En l’article 7.1, el CTESC recomana substituir “requisits especificats 
anteriorment” per “requisits especificats en l’article 5.2”. 

 
5. En relació amb l’article 21.5 el CTESC considera que s’hauria 

d’especificar des de quin moment comença a comptar el termini de dos 
mesos que s’estableix per entendre’s autoritzades les targetes 
magnètiques. 

 
6. El CTESC recomana en l’article 23 substituir “personal necessari per a 

l’adequat exercici” per “personal necessari amb la qualificació 
professional adequada per a l’exercici”.  

 
7. El CTESC recomana que, en l’article 24, s’ampliï el termini d’un mes per 

comunicar les altes i les baixes del personal de les sales de bingo. 
 
8. En el títol del “Títol III” el CTESC recomana eliminar l’expressió “i 

desenvolupament de les partides”, atès que això no es regula en aquest 
títol.  

 
9. El CTESC considera que en els articles 52 i 53 s’hauria d’establir el 

termini del qual disposa l’Administració per resoldre l’autorització per a 
l’explotació de la modalitat del joc del bingo electrònic en una sala de 
bingo o en diverses sales de bingo de forma interconnectada. 
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IV. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret d’aprovació del Reglament dels jocs del bingo i sol·licita al Govern 
que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen. 
 
 
Barcelona, 12 d’abril de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Josep Maria Rañé i Blasco   Teresita Itoiz i Cruells 
 
 
 
 
 
 



DECRET     /2012, d                 , d'aprovació del Reglament dels jocs del bingo 
 
L’article 141.1 de l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya 
la competència exclusiva en matèria de jocs, apostes i casinos, si l’activitat 
s’acompleix exclusivament a Catalunya. Aquesta competència inclou, en tot 
cas, la creació i l’autorització de jocs i apostes i llur regulació, com també la 
regulació de les empreses dedicades a la gestió, l’explotació i la pràctica 
d’aquestes activitats o que tenen per objecte la comercialització i la distribució 
dels materials relacionats amb el joc en general, incloent-hi les modalitats de 
joc per mitjans informàtics i telemàtics. 
 
L’Estatut d’Autonomia de 1979 també atribuïa aquesta competència a la 
Generalitat i, en conseqüència, es va aprovar la Llei 15/1984, de 20 de març, 
del joc, que entre d’altres aspectes, 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 el Catàleg citat. 
 
Mitjançant el Decret 147/2000, d’11 d’abril, es va aprovar el Reglament del joc 
de la plena o bingo, vigent en l’actualitat, que va determinar l’objecte i l’àmbit 
d’aplicació, assenyala els requisits que han de complir les entitats o societats 
per tal de ser titulars de les autoritzacions administratives i de les inscripcions 
necessàries per al desenvolupament d’activitats relacionades amb l’explotació 
del joc de la plena o bingo o d’altres que es puguin autoritzar, determina el 
règim de les autoritzacions de sales de bingo i d’empreses de serveis, regula el 
règim de garanties necessàries, els elements materials utilitzats per la pràctica 
del joc de la plena o bingo, les condicions dels establiments, els requisits i les 
funcions del personal, el control d’accés a les sales i la mecànica i regles del 
joc. Finalment, pel que fa al règim sancionador, remet a la vigent Llei 1/1991, 
de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc. 
 
La situació econòmica actual implica tenir en compte algunes de les peticions 
de les associacions representatives de l’empresariat del sector del joc del bingo 
i que comporten la necessitat de contemplar certes modificacions en la vigent 
normativa amb la finalitat de millorar la competitivitat d’aquest sector, que s’ha 
vist afectada per la incorporació de noves tecnologies i l’aparició de noves 
tipologies en el mercat  del joc. 
 
En conseqüència, les principals modificacions introduïdes en la reglamentació 
dels jocs del bingo estan centrades en la introducció de noves modalitats de joc 
que ja es recullen en reglamentacions d’altres comunitats autònomes, i en la 
simplificació dels procediments d’atorgament d’autoritzacions d’instal·lació i de 
permisos d’obertura. 
 
Les ja existents i les noves modalitats que s’incorporen a la reglamentació, 
regulades en el Títol V d’aquest reglament, abasten tant sistemes de joc amb 
cartrons físics o electrònics, com es el cas del bingo tradicional, del bingo 
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americà i del bingo plus, com modalitats que es practiquen a través d’aparells 
connectats a servidors en els que no existeix un suport físic pel joc, com és el 
cas del bingo electrònic.  
 
L’aparició d’aquestes noves modalitats va aparellada amb les modificacions de 
la normativa tributària corresponent que fixa nous tipus impositius per aquestes 
noves modalitats. 
 
En el text s’han introduït les previsions recollides en el Decret 106/2008, de 6 
de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de 
procediments per facilitar l’activitat econòmica, que a l’article 21 preveu 
l’encàrrec o delegació de funcions en l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE). 
 
Així mateix, l’Acord de Govern de data 15 de març de 2011, pel qual s’adopten 
mesures per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial en el període 
2011-2014, es preveu la modificació de procediments administratius a fi de 
racionalitzar i simplificar les càrregues administratives innecessàries, tenint en 
compte el principi d’intervenció mínima a que es refereix l’article 33 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, de forma que, sempre que sigui possible cal optar per 
l’alternativa menys restrictiva i costosa per les empreses. 
 
En aquest sentit es substitueix la presentació de documents acreditatius de 
l’obtenció de la llicència municipal corresponent i de la disponibilitat del local 
per la de declaracions responsables de disposar dels mateixos. 
 
Pel que fa al règim de titularitat de les autoritzacions administratives 
necessàries, l’autorització d’instal·lació i el permís d’obertura, es consolida la 
tendència, iniciada a partir del Reglament de 2000, de no concedir noves 
autoritzacions a entitats benèfiques, esportives o culturals i a les persones o 
entitats titulars d’establiments turístics, preveient únicament la concessió de 
noves autoritzacions a societats mercantils que gestionin directament el joc en 
les seves pròpies sales, mantenint això sí el règim transitori de continuïtat de 
les autoritzacions existents. 
 
En aquest nou Reglament s’arrodoneixen a la baixa les quanties de les fiances 
fins ara vigents, derivades de la conversió a l’euro de les quanties que el Decret 
147/2000, d’11 d’abril, establia en pessetes. Així mateix es revisa la 
categorització de les sales, establerta en funció de l’aforament que tenen 
autoritzat, la qual cosa pot també repercutir en les quanties de les fiances que 
cal tenir constituïdes per l’explotació d’una sala de bingo.    
 
Pel que fa a l’estructura del Decret, aquest consta d’un article únic que aprova 
el nou reglament, dues disposicions addicionals que atribueixen al titular del 
departament competent en matèria de joc i apostes la competència per a 
modificar el percentatge de distribució en premis fixat en el propi text i el 
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desenvolupament del cartró virtual, quatre disposicions transitòries referides al 
tractament que han de tenir les sol·licituds en tràmit en el moment d’entrada en 
vigor del nou reglament, a la continuïtat de les autoritzacions vigents en el 
mateix moment de l’entrada en vigor, al manteniment de la vigència i de les 
quanties de les fiances de les sales de categoria especial i a l’entrada en vigor 
del cartró virtual. 
 
Una disposició derogatòria deroga expressament el reglament aprovat pel 
Decret 147/2000, d’11 d’abril. 
 
I, finalment, una disposició final disposa l’entrada en vigor del Decret a partir del 
dia següent al de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
  
Des del punt de vista formal, i quant a l’entrada en vigor del decret, aquesta 
s’estableix per a l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta previsió respon a la necessitat de què les 
mesures incorporades en aquest reglament, adreçades a millorar la situació de 
crisi econòmica en què es troba el sector, no es demorin i que puguin ser 
d’aplicació el més aviat possible. 
 
Vist el dictamen emès pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; 

Per tot això, de conformitat amb el que preveuen 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 Coneixement, (d'acord/vist) el dictamen 
de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern, 

 
Decreto: 
 
Article únic 
Aprovació del Reglament 
 
S'aprova el Reglament dels jocs del bingo que consta a continuació. 
 
 
 
Disposicions addicionals  
 
Primera 
Percentatge de distribució en premis 
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S'autoritza a la persona titular del departament competent en matèria de jocs i 
apostes per modificar el percentatge de distribució en premis en els jocs de 
bingo fixats en aquest Reglament. 
 
Segona 
Cartró virtual 
 
S’autoritza a la persona titular del departament competent en matèria de jocs i 
apostes per regular el desenvolupament i la implantació del cartró virtual. 
 
 
 
Disposicions transitòries  
 
Primera  
Sol·licituds en tràmit 
 
Totes les sol·licituds regulades en aquest Reglament que en el moment de la 
seva entrada en vigor es trobin en tràmit s'han d'ajustar i han de complir els 
requisits i les exigències que s'hi preveuen.  
 
Segona  
Continuïtat de la gestió directa o mitjançant empreses de serveis 
 
Les entitats titulars d'autoritzacions d'instal·lació de sales de bingo que en el 
moment d'entrada en vigor d'aquest Reglament gestionin directament el joc en 
les seves sales poden mantenir el règim de gestió directa. 
 
Així mateix, les entitats titulars d'autoritzacions d'instal·lació de sales de bingo 
en les que, en el moment d'entrada en vigor d'aquest Reglament, el joc sigui 
gestionat mitjançant una empresa de serveis autoritzada, poden mantenir el 
règim de gestió a través d’una empresa de serveis. 
 
Tercera 
Sales de "categoria especial" 
 
Les sales de bingo autoritzades com a sales de "categoria especial" a l'empara 
de normatives anteriors poden mantenir les especificacions de les 
autoritzacions vigents. Aquestes sales han de disposar de fiances per una 
quantia de 60.000 euros. 
 
Quarta 
Cartró virtual 
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La utilització del cartró virtual previst en aquest Reglament es demora en el 
temps fins l’entrada en vigor de la norma de desenvolupament prevista en la 
disposició addicional segona. 
 
 
 
Disposició derogatòria 
 
A partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret resta derogat el Decret 147/2000, 
d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament del joc de la plena o bingo. 
 
Disposició final 
 
Aquesta disposició entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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 Reglament dels jocs del bingo 
 
 
Títol preliminar Objecte, definicions, modalitats i règim jurídic 
 
 
Capítol 1 Objecte, definicions i modalitats 
 
 
Article 1  
Objecte 
 
Aquest Reglament té per objecte la regulació, en l'àmbit territorial de Catalunya, 
dels jocs del bingo, en les seves diverses modalitats, com també de les 
activitats econòmiques, les persones, les empreses i els establiments que hi 
tinguin relació. 
 
 
  
Article 2  
Definicions i modalitats 
 
2.1 Les diverses modalitats de jocs del bingo consisteixen en una sèrie 
d’extraccions aleatòries d’un conjunt determinat de números a partir de l’1 en 
què els jugadors participen sobre uns suports, diferents entre sí, en cadascú 
dels quals s’han disposat un nombre idèntic de caselles numerades distribuïdes 
en línies i columnes en funció de la modalitat de joc de què es tracti, en el qual 
es premien les combinacions específiques de cada modalitat. 
 
Alternativament, en les diverses modalitats del joc del bingo previstes en 
aquest Reglament, els guarismes xifrats podran substituir per representacions 
gràfiques. 
 
2.2 En tot cas, el jocs del bingo només es poden practicar en sales de bingo 
que hagin obtingut la prèvia autorització d'instal·lació i el permís d'obertura. 
 
2.3 Es preveuen les següents modalitats de jocs del bingo: 
 

a) Bingo tradicional. Es basa en cartrons en què figuren 15 guarismes, 
entre l’1 i el 90, disposats en tres files de cinc representacions cada un. 

 
b) Bingo americà. Es basa en cartrons en què figuren fins a un màxim de 

24 guarismes, entre l’1 i el 75, disposats en cinc files de cinc columnes 
cadascuna. La cel·la central, la tercera casella de la tercera fila, es deixa 
sempre buida.  
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c) Bingo plus. Es basa en una seqüència d’extraccions utilitzant com a 
unitat de joc uns cartrons amb un número de guarismes i/o 
combinacions gràfiques, comprés entre 5 i 20, que van des de l’1 i a un 
màxim de 100, en el que podran resultar premiats qualsevol de les 
combinacions, ja sigui d’un o més números i/o representacions 
gràfiques.  

 
d) Bingo electrònic: El bingo electrònic és una modalitat de bingo en la qual 

la persona participant adquireix, mitjançant un terminal de joc situat en 
una sala de bingo autoritzada, o en un casino on sigui autoritzada la 
pràctica del joc del bingo,  per a la venda d’aquesta modalitat de joc i 
connectat a un sistema informàtic de control, un cartró emès 
electrònicament, reproduït en la pantalla del terminal de joc, el qual està 
configurat per caselles, algunes de les quals contenen números o 
representacions gràfiques. L’objectiu del joc és poder completar en el 
cartró determinats patrons, a partir d’una seqüència de números o 
representacions gràfiques que resulti de la celebració d’un sorteig”. 

 
2.4 Totes les modalitats de bingo, excepte el bingo electrònic en el que 
s’utilitzarà únicament el cartró electrònic, en el seu desenvolupament i en una 
mateixa partida, podran utilitzar conjuntament els següents tipus de suport: 
 
1.  Cartró físic: el joc es desenvolupa amb cartrons físics impresos. 
2. Cartró físic assistit: el joc es desenvolupa amb cartrons físics, replicats en 
un terminal informàtic que verifica les extraccions i coincidències per al 
jugador. 
3. Cartró electrònic o virtual: el joc es desenvolupa amb cartrons electrònics, 
d'una llibreria complementaria a la de cartró físic, que el jugador adquireix i 
verifica a través d’una terminal de joc. 
 
 
Capítol 2 Règim jurídic i joc responsable 
 
Article 3  
Règim jurídic 
 
3.1 L'autorització, l'organització i el desenvolupament dels jocs del bingo estan 
subjectes a les disposicions contingudes en la Llei 15/1984, de 20 de març, del 
joc; en la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en 
matèria de joc; en el present Reglament i en les normes de planificació del joc i 
en el catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya, com també a la resta de 
disposicions de caràcter general o complementari que resultin aplicables. 
 
3.2 Les sol·licituds d’autorització i comunicacions regulades en aquest 
Reglament es poden presentar en el registre general del Departament 
d’Economia i Coneixement, en el registre de la direcció general competent en 
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matèria de jocs i apostes, en els registres dels serveis territorials competents 
en matèria de jocs i apostes, davant la xarxa d’oficines de Gestió Empresarial i 
a la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya 
(http://www.gencat.cat), sens perjudici del dret dels ciutadans a utilitzar altres 
mitjans previstos en la normativa general reguladora del procediment 
administratiu. 
 
3.3 Resten prohibits els jocs que, amb el mateix o diferent nom, constitueixin 
modalitats del bingo no previstes en la normativa vigent, o que es realitzin al 
marge de les autoritzacions, requisits i condicions establertes en les normes 
esmentades. 
 
 
Article 4 
Joc responsable 
 
Les entitats autoritzades per l’emissió de cartons o per la gestió de les diferents 
modalitats de jocs del bingo han establir respecte d'aquests jocs les directrius 
sobre mesures, procediments i sistemes tècnics que afavoreixin la pràctica 
responsable que fixi el Departament competent, contemplant aspectes com el 
de la comunicació i publicació de missatges d'advertiment sobre joc 
responsable adreçats a les persones jugadores, el de l'habilitació d'espais o 
funcions amb informació d'interès als destinataris i destinatàries esmentats. 
Quan aquestes directrius impliquin qüestions relacionades amb el joc patològic 
i amb l'atenció sanitària s'elaboraran amb l'assessorament del departament 
competent en matèria de salut. 
 
 
Títol I Empreses autoritzades, règim de les autoritzacions i règim de gestió del 
joc 
 
Capítol 1 Empreses autoritzades 
 
Article 5  
Empreses titulars d'autoritzacions en matèria de bingo 
 
5.1 L'organització, la gestió i l'explotació dels jocs del bingo només pot ser 
realitzada per les entitats i societats autoritzades per la Direcció general 
competent en matèria de jocs i apostes i inscrites en el Registre d'empreses de 
bingo, en la forma establerta en aquest Reglament. 
 
5.2 Poden sol·licitar l'autorització i la inscripció com a empreses de bingo 
societats mercantils que compleixin els requisits següents: 
 

1) Han de ser constituïdes necessàriament sota qualsevol de les 
modalitats de societat mercantil admeses, comptant amb el capital social 
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mínim exigit en cada cas per la normativa vigent, representat per accions 
o participacions. 
2) Tenir com a objecte social l'explotació dels jocs del bingo i d'altres que 
puguin ser autoritzats en sales de bingo, així com la dels serveis 
complementaris d'aquestes. 
3) La participació de capital estranger en les empreses a què es refereix 
aquest Reglament s'ha d'ajustar a la normativa vigent sobre inversions 
estrangeres. 
4) Cap persona física o jurídica pot ser titular d'accions o participacions 
en més de cinc societats mercantils titulars de sales de bingo.  
5) Les transmissions d'aquestes accions o participacions i també les 
variacions del capital social han de ser comunicades a la Direcció 
general competent en matèria de jocs i apostes. 
6) Les societats mercantils no poden ser titulars de més de tres sales de 
bingo en l'àmbit territorial de Catalunya.  

 
Article 6 
Gestió directa i empreses de serveis 
 
6.1 L'organització i la gestió dels jocs del bingo ha de ser realitzada directament 
per les societats titulars de l'autorització.  
 
6.2 En el cas de sales de bingo autoritzades a entitats, que no gestionin 
directament el joc i que deixin de complir algun dels requisits essencials exigits 
per la normativa vigent per obtenir l’autorització d’instal·lació o el permís 
d’obertura, no seran d’aplicació les limitacions respecte de les distàncies 
previstes en la normativa sobre planificació del joc a Catalunya. 
 
  
Capítol 2 Règim de les autoritzacions de les sales de bingo 
 
Article 7 
Autoritzacions d'instal·lació: sol·licitud i tramitació 
 
7.1 Les societats mercantils que compleixin els requisits especificats 
anteriorment han de presentar la sol·licitud d’autorització d'instal·lació de sala 
de bingo subscrita per la persona que ostenti la representació de la societat i 
han d’adjuntar la documentació següent: 
 
a) Declaració responsable en la que es faci constar que la societat mercantil 
corresponent està constituïda i degudament inscrita i actualitzada en el 
Registre mercantil.  
b) Plànols de l'emplaçament, situació i local. 
c) Informe municipal sobre la viabilitat de la instal·lació en relació amb els usos 
urbanístics de la zona. 
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7.2 Rebuda aquesta documentació, la direcció general competent en matèria 
de jocs i apostes ha d'emetre, en el termini d'un mes, informe en relació amb la 
instal·lació sol·licitada, que ha de ser notificat a l'interessat. 
 
Article 8 
Resolució i inscripció 
 
8.1 Presentada la sol·licitud i documentació annexa corresponent, la persona 
titular de la direcció general competent en matèria de jocs i apostes ha de 
resoldre, dins el termini de dos mesos des de la data en què  la sol·licitud ha 
tingut entrada al registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació, 
concedint o denegant motivadament l'autorització d'instal·lació, recollint 
expressament en la resolució les dades següents: 
 
a) Data d'autorització i inscripció. 
b) Denominació o raó social. 
c) Adreça o domicili social. 
d) Número d'inscripció en el Registre d'empreses de bingo. 
e) Data de caducitat de l'autorització.   
 
La sol·licitud s'entén concedida pel transcurs del termini assenyalat sense que 
s'hagi dictat resolució expressa, llevat de causa imputable al sol·licitant. 
 
8.2 La direcció general competent en matèria de jocs i apostes ha d’inscriure 
l'empresa en el Registre d'empreses de bingo, fent constar, a més de les dades 
assenyalades, les persones membres, components o sòcies de l'empresa i 
els/les seus/seves legals representants. 
 
 
Capítol 3 Permís d'obertura 
 
Article 9 
Sol·licitud 
 
Les empreses que disposin d'autorització d'instal·lació de sales de bingo i es 
trobin inscrites en el Registre d'empreses de bingo, d'acord amb els articles 
anteriors, han de sol·licitar a la direcció general competent en matèria de jocs i 
apostes, el permís d'obertura dins el termini d’un any des de l’obtenció de 
l’autorització d’instal·lació. 
 
 
Article 10 
Documentació 
 
La sol·licitud ha de reunir els requisits previstos en la normativa vigent sobre 
procediment administratiu, i en tot cas s’ha d’adjuntar: 
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a) Identificació de la persona sol·licitant, indicant la representació que ostenta.  
 
b) Projecte bàsic de les obres i instal·lacions del local, redactat per tècnic 
competent i visat, si escau, pel col·legi professional corresponent. El contingut 
mínim del projecte esmentat ha de ser: 
 
Plànol de situació de l'edifici on es localitza la sala de bingo en el municipi a 
escala 1/1000, fent constar l'existència, en el seu cas, de totes aquelles sales 
que es troben en un radi de 1.000 metres de la que se sol·licita. 
Plànol de la planta en la seva configuració actual a escala 1/100. 
Plànol de secció i façana. 
Plànol de situació prevista, amb les cotes corresponents. 
Plànol d'electricitat, indicant la situació dels punts de llum, així com dels llums 
d'emergència, monitors i pantalles o marcadors electrònics previstos. 
Plànol de ventilació i clavegueram. 
Plànol indicatiu de les mesures de seguretat (extintors, boques d'incendi, 
compartimentació, entre d'altres) 
Memòria descriptiva del local en la qual ha de constar obligatòriament l'estat 
general del local, superfície total, superfície i usos dels espais en què estigui 
distribuït el local, situació d'aquests, de l'aparell extractor de boles, de les 
pantalles lluminoses, dels monitors i altres elements necessaris per a la 
pràctica del joc i d'altres jocs autoritzats, bar i instal·lacions complementàries, 
serveis sanitaris, portes ordinàries i d'emergència, mesures de seguretat 
actives i passives a instal·lar, sistema de renovació de l'aire i del control de la 
pol·lució ambiental. 
Certificació sobre la seguretat, solidesa del local i aptitud d'aquest per a sala de 
bingo. 
 
c) Declaració responsable d’haver constituït la fiança en la quantia suficient 
d’acord amb el que disposa l’article 14 d’aquest Reglament. 
 
d) Declaració responsable de què disposa de les llicències municipals 
corresponents i de disponibilitat del local. 
 
 
Article 11 
Tramitació i resolució 
 
11.1 La persona titular de la direcció general competent en matèria de jocs i 
apostes ha de resoldre dins el termini de dos mesos des de la data en què  la 
sol·licitud ha tingut entrada al registre de l’òrgan competent per a la seva 
tramitació, atorgant o denegant motivadament el permís d'obertura. 
Transcorregut aquest termini sense que hagi estat dictada resolució expressa, 
s'entén concedida la sol·licitud. 
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11.2 En el permís d'obertura hi han de constar les dades següents: 
 
a) Adreça de la sala. 
b) Categoria. 
c) Aforament. 
d) Horari màxim de funcionament. 
 
 
Capítol 4 Modificacions i règim jurídic de les autoritzacions d'instal·lació i dels 
permisos d'obertura 
 
Article 12 
Modificacions de les autoritzacions d'instal·lació i dels permisos d'obertura 
 
12.1 Les modificacions de les autoritzacions d'instal·lació requereixen 
l'autorització de la persona titular de la direcció general competent en matèria 
de jocs i apostes quan impliquin alteracions de qualsevol dels termes de la 
resolució d'autorització i, en particular: 
 
a) El trasllat de la sala. 
b) La modificació del règim de gestió del joc, la substitució de l'empresa de 
serveis o la modificació del contracte subscrit amb aquesta. 
 
12.2 Les modificacions dels permisos d'obertura requereixen autorització de la 
persona titular de la direcció general competent en matèria de jocs i apostes 
quan impliquin alteració dels termes inicialment autoritzats i, especialment, 
quan es refereixin a alguna de les qüestions següents: 
 
a) Modificacions que impliquin variacions en l'aforament de les sales. 
b) Modificacions en els locals que incideixin en la seguretat, els aparells de joc i 
les instal·lacions. 
c) La suspensió del funcionament de la sala. 
 
12.3 Les sol·licituds s'entenen concedides pel transcurs de dos mesos sense 
que s'hagi dictat resolució expressa. 
 
12.4 Qualsevol altra modificació de les condicions de les autoritzacions 
d'instal·lació o dels permisos d'obertura, no incloses en els apartats anteriors, 
ha de ser comunicada a la direcció general competent en matèria de jocs i 
apostes en el termini de 15 dies. 
 
12.5 En qualsevol cas no es podrà reduir en més d’un 75% l’aforament de la 
sala destinat al joc mitjançant cartrons físics. 
 
 
Article 13 



 - 13 -

Vigència, cancel·lació i renovació de les autoritzacions d'instal·lació i 
inscripcions 
 
13.1 Les autoritzacions d'instal·lació i les inscripcions d'empreses per a 
l'explotació de sales de bingo tenen una validesa de 10 anys, renovables per 
períodes d'igual durada. La renovació ha de ser sol·licitada amb un mínim de 
dos mesos d'antelació i s'entén concedida pel transcurs d'aquest termini sense 
que s'hagi dictat resolució expressa. 
 
13.2 L'autorització d'instal·lació i la inscripció en el Registre d'Empreses de 
Bingo pot ser cancel·lada en els supòsits següents: 
 
a) Per sol·licitud de l'empresa manifestada per escrit a la direcció general 
competent en matèria de jocs i apostes. 
b) Per dissolució de l'entitat o societat. 
c) Com a conseqüència d'expedient sancionador en matèria de joc, instruït en 
els termes de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador 
en matèria de joc. 
 
Capítol 5 Garanties 
 
Article 14  
Fiances 
 
14.1 D'acord amb el que estableix l'article 18 de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, 
reguladora del règim sancionador en matèria de joc, les entitats o empreses 
titulars d'autoritzacions d'instal·lació de sales de bingo o les empreses de 
serveis, prèviament a l'obtenció del permís d'obertura, han de constituir una 
fiança, d'acord amb la categoria establerta a l'article 20.4, per la quantia 
següent: 
 
a) Per a sales de tercera categoria: 24.000 euros  
b) Per a sales de segona categoria: 36.000 euros  
c) Per a sales de primera categoria: 48.000 euros  
 
14.2 Les fiances s'han de constituir en la Caixa General de Dipòsits de la 
Generalitat de Catalunya, a disposició de l'autoritat competent, d'acord amb el 
que estableix l'article 3 del Decret 221/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Caixa general de dipòsits de la Generalitat de Catalunya, i 
s'unifica el règim de les garanties que davant seu es poden presentar i queden 
afectes a les responsabilitats econòmiques en què les empreses poguessin 
incórrer en raó del que preveu aquest Reglament. 
 
L'Administració té preferència pel seu import sobre qualsevol altre creditor. 
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14.3 Les fiances han de ser mantingudes en la seva totalitat mentre 
subsisteixin les causes que van motivar-ne la constitució. 
 
14.4 La fiança, d'acord amb el que disposa l'article 18 de la Llei 1/1991, de 27 
de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, queda subjecta 
al pagament forçós de les sancions pecuniàries que els òrgans de 
l'administració imposin a l'entitat titular, així com als premis que hagin de ser 
abonats com a conseqüència de l'explotació de les sales de bingo. 
 
14.5 Si es produís la disminució de la quantia o l'extinció o la cancel·lació de la 
garantia d'acord amb la normativa específica, l'empresa inscrita ha de reposar-
la o completar-la en el termini màxim de dos mesos. 
L'incompliment d'aquesta obligació en el termini establert dóna lloc a la incoació 
d'un expedient de cancel·lació de la inscripció de l'empresa en el registre, amb 
audiència de l’entitat interessada, i queda suspesa l'autorització fins que hagi 
estat reposada o completada la fiança o fins que hagi estat resolt l'expedient de 
cancel·lació, prèvia audiència de l'interessada. 
 
14.6 Les fiances es poden cancel·lar quan desapareguin les causes de la seva 
constitució, sempre que no existeixin responsabilitats pendents o si ha 
transcorregut el termini màxim de prescripció d'aquestes responsabilitats. En 
aquests supòsits han de ser retornades desprès d'haver-ne fet la liquidació, si 
escau. 
Per a la recuperació de les fiances constituïdes, i a sol·licitud de la persona 
física o jurídica que les hagi constituït, s'ha de demanar informació dels òrgans 
administratius competents sobre l'existència de responsabilitats pendents i s'ha 
d'ordenar la publicació de la sol·licitud de devolució en el DOGC perquè en el 
termini de dos mesos les possibles persones interessades puguin exercir els 
seus drets que puguin afectar la fiança que es pretén recuperar. 
Transcorregut aquest termini, s'ha de procedir a la devolució, prèvia liquidació 
de les responsabilitats pendents si n'hi haguessin. 
 
14.7 La publicació i el transcurs del termini assenyalat no són necessaris en el 
cas de substitució de fiances, sempre que es comprovi la no existència 
d'obligacions pendents o, si n'hi ha, siguin satisfetes. 
 
 
Capítol 6 Elements materials 
 
Article 15  
Cartrons 
 
Els cartrons que s’utilitzin en les diferents modalitats dels jocs del bingo es 
determinen en el Títol V d’aquest Reglament. 
 
Article 16  
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Boles 
 
El nombre i les característiques de les boles utilitzades en les diferents 
modalitats dels jocs del bingo es determinen en els Títol V d’aquest Reglament. 
 
Article 17 
Aparells extractors i generadors aleatoris 
 
Els aparells extractors de boles i els generadors aleatoris de números han de 
ser autoritzats per resolució de la persona titular de la direcció general 
competent en matèria de jocs i apostes, dins el termini de dos mesos des de la 
data en què  la sol·licitud ha tingut entrada al registre de l’òrgan competent per 
a la seva tramitació, que s'entén concedida si transcorregut aquest termini no 
ha estat dictada resolució expressa. 
 
 
Capítol 7 Elements informatius visuals i auditius 
 
Article 18  
Visualització de les extraccions 

És obligatòria l’existència de pantalles o monitors que garanteixin el 
coneixement per les persones jugadores dels números o representacions 
gràfiques que es vagin extraient durant el transcurs de la partida; així, en el cas 
d’utilització de boles físiques, una càmera ha d’enfocar permanentment el lloc 
de sortida de les boles i aquesta imatge o la de les extraccions fetes a través 
del generador de números aleatoris ha de ser recollida pels diferents monitors 
distribuïts en la sala en nombre suficient per a assegurar la correcta visibilitat 
per totes les persones jugadores. 

Article 19 
Panells i pantalles 

De la mateixa manera, ha d’existir una o diverses pantalles on s’han de recollir 
els números o representacions gràfiques a mesura que es vagin extraient i 
cantant. També és preceptiva l’existència de pantalles o panells indicatius dels 
premis establerts que s’obtenen en cada partida. Poden existir igualment un o 
diversos aparells comptadors de les extraccions que es realitzin. 

Article 20 
Instal·lació de so 

La sala ha d’estar proveïda d’una instal·lació de so que garanteixi la perfecta 
audició, per part de les persones jugadores, del desenvolupament de cada 
partida. 
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Títol II Les sales i el personal 
 
 
Capítol 1 Les sales de bingo 
 
Article 21  
Condicions dels locals i de les activitats autoritzades 
 
21.1 Les sales de bingo han d'estar dedicades exclusivament a la pràctica de 
les diferents modalitats dels jocs de bingo i d'altres jocs que siguin autoritzats, 
d'acord amb la seva reglamentació específica.  
 
21.2 En els vestíbuls o en la zona de recepció de les sales de bingo, així com 
en altres localitzacions dins el mateix establiment, però en tot cas pel seu ús un 
cop passat el servei d'admissió i control, s'hi poden instal·lar màquines 
recreatives en les condicions establertes pel Reglament de màquines 
recreatives i d'atzar, així com màquines o aparells de loteries gestionades per 
l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, d'acord amb la Llei 
5/1986, de 17 d'abril, de creació d'aquesta Entitat Autònoma, que han de ser 
reglamentats i autoritzats pel departament competent en matèria de jocs i 
apostes. També es podran instal·lar aparells o terminals d’altres jocs i apostes 
d’acord amb llur reglamentació específica.  
 
21.3 Els locals destinats a la pràctica dels jocs del bingo i les seves 
instal·lacions han de reunir les condicions tècniques i de seguretat que 
estableixin els reglaments específics. 
 
21.4 Les sales de bingo no poden admetre un nombre de persones assistents, 
siguin o no jugadores, que excedeixi l'aforament màxim assenyalat en el permís 
d'obertura. 
 
Les sales, en funció del seu aforament, que no pot superar les 600 places, es 
classifiquen en les categories següents: 
a) Tercera categoria: fins a 400 places. 
b) Segona categoria: entre 401 i 500 places. 
c) Primera categoria: més de 501 places. 
 
21.5 La direcció general competent en matèria de jocs i apostes pot autoritzar 
per a cada sala de bingo la utilització, com a mitjà de pagament en tot el 
recinte, de targetes magnètiques o electròniques recarregables, en substitució 
dels diners en metàl·lic. Aquestes targetes han de ser prèviament autoritzades 
per resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria 
de jocs i apostes, i s’entenen autoritzades per silenci positiu pel transcurs del 
termini de dos mesos sense que hagi estat dictada resolució expressa. 
 



 - 17 -

21.6 Les entitats i les empreses titulars de sales o explotadores del joc podran 
dur a terme publicitat i promoció de les pròpies sales i de les activitats de jocs i 
apostes que es desenvolupin en aquestes, respectant en tot cas les normes 
generals sobre publicitat, sobre serveis de la societat de la informació i comerç 
electrònic i sobre comunicació audiovisual que siguin d’aplicació. 
 
La realització d’activitats de publicitat o de promoció en el interior de les sales 
no pot alterar la dinàmica de joc corresponent que s’estigui desenvolupant en 
cada moment. 
 
21.7 L’horari de funcionament de les sales de bingo és el comprés entre les 
13.00 hores i les 4.00 hores, ampliat fins a dues hores més els divendres, 
dissabtes i vigílies de festius.  Dins aquest horari, les sales poden obrir més 
tard o tancar abans. 
 
La persona titular de la direcció general competent en matèria de jocs i apostes 
pot autoritzar horaris excepcionals en dates assenyalades. Les sol·licituds han 
de ser presentades amb una antelació mínima de dos mesos i s'entenen 
concedides pel transcurs d'aquest termini sense que hagi estat dictada 
resolució expressa. 
 
21.8 Els vestíbuls, la zona de recepció, o les altres localitzacions autoritzades 
per a la instal·lació de màquines recreatives podran obrir al públic a partir de les 
9 hores. Durant aquest horari es pot prestar servei de restauració. 
 
21.9 La senyalització, els cartells d'informació general de caràcter fix i els 
documents d'oferta de serveis han d'ajustar-se a les exigències de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 
 
Capítol 2 Personal de les sales de bingo 
 
Article 22  
Utilització de les llengües oficials 
 
Tot el personal de les sales de bingo que tingui vinculació directa amb l'activitat 
del desenvolupament del joc i que es relacioni amb el públic ha d'estar en 
condicions de poder-lo atendre en qualsevol de les llengües oficials de 
Catalunya. 
 
Article 23 
Personal 
 
23.1 Les sales hauran de disposar en tot moment del personal necessari per a 
l'adequat exercici de les funcions del servei d'admissió per al control de 
jugadors i visitants així com per a la correcta gestió i desenvolupament del joc i 
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també d’una persona que actuï com a responsable de la sala en representació 
del titular de l’autorització. 
 
23.2 Tot el personal de les sales de bingo està obligat a proporcionar a les 
persones inspectores o funcionàries competents en matèria de joc tota la 
informació i la documentació que se'ls sol·liciti i que es refereixi a l'exercici de 
les seves funcions. 
 
Article 24  
Altes i baixes 
 
Les empreses que gestionin sales de bingo han de comunicar mensualment a 
la direcció general competent en matèria de jocs i apostes les altes i les baixes 
del personal referit en l'article anterior. 
 
Article 25  
Prohibicions 
 
El personal al servei de les empreses dedicades a l'organització i l'explotació 
de les sales de bingo no pot participar en els jocs del bingo, gestionat per les 
empreses esmentades, ni directament ni a través de terceres persones. 
 
 
Títol III Admissió de persones jugadores i desenvolupament de les partides 
 
Article 26  
Control d'admissió 
 
26.1 Totes les sales de bingo han de disposar d'un servei d'admissió que 
controli l'accés a la sala de bingo de totes les persones jugadores o visitants. 
 
26.2 El servei esmentat d'admissió ha d'obrir a cada visitant, en la seva primera 
assistència a la sala de bingo, una fitxa en la qual han de figurar les dades 
següents: 
a) Nom i cognoms. 
b) Número del document nacional d'identitat, passaport o document equivalent. 
c) Data de naixement. 
d) Data d'obertura de la fitxa. 
 
En aquelles sales en les quals constin les dades de la seva clientela 
digitalitzades i creuades amb les de la base de dades de persones que tenen 
prohibida l'entrada a bingos i casinos regulada en 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, és suficient la seva identificació. 
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26.3 Les funcions de control d'admissió que puguin ser realitzades mitjançant 
suports informàtics han de garantir l'obtenció i la conservació de totes les dades 
sobre assistència de persones jugadores d'acord amb la legislació sobre 
tractament de dades de caràcter personal. En tot cas, el servei d'admissió ha 
de comptar amb els mitjans tècnics necessaris per impedir l'entrada a la sala de 
joc d'aquelles persones que hi tinguin prohibit l'accés. 
 
26.4 El servei d'admissió ha d'identificar tots els/les visitants, abans de facilitar-
los l'accés a la sala de joc i a les ubicacions on es trobin instal·lades les 
màquines de joc, procedint a anotar la data de la visita en la seva fitxa 
personal. 
 
26.5 Les fitxes personals tenen caràcter reservat i només poden ésser 
revelades per l'empresa prèvia autorització de la direcció general competent en 
matèria de jocs i apostes, a requeriment dels serveis d'inspecció i control del 
joc o bé a requeriment judicial. 
 
Article 27  
Prohibicions d'accés 
 
L'entrada en les sales de bingo està prohibida a: 
a) Les persones a què es refereix l'article 9 de la Llei 15/1984, de 20 de març, 
del joc. 
b) Les persones que tinguin l'accés prohibit per resolució judicial. 
c) Les persones que constin en la base de dades de persones que tenen 
prohibida l'entrada salons de joc, casinos i sales de bingo. 
d) Les persones a què fa referència l'article 52 del Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost. 
 
 
Títol IV Inspecció i règim sancionador 
 
Article 28 
Inspecció i vigilància 
 
La inspecció i la vigilància del que regula aquest Reglament correspon, d'acord 
amb el que preveu l'article 20 de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del 
règim sancionador en matèria de joc, al servei d'inspecció del joc. 
 
Article 29 
Règim sancionador 
 
L’incompliment del que estableix aquest Reglament s'ha de sancionar d'acord 
amb el que preveuen la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim 
sancionador en matèria de joc;  la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i el Decret 
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278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als 
àmbits de competència de la Generalitat.  
 
 
Títol V Modalitats de jocs del bingo 
 
Capítol 1 Bingo tradicional  
 
Article 30 
Descripció del joc 
 
El bingo tradicional consisteix en una loteria jugada sobre 90 números, de l’1 al 
90 inclosos, utilitzant com a suport uns cartrons integrats per 15 números 
diferents distribuïts en 9 columnes i 3 files, en el qual es premien les 
combinacions que estableix el pla de premis corresponent a aquesta modalitat 
de bingo. Exclusivament poden obtenir premis aquells que completin una fila 
denominat premi de línia o bé el cartró sencer, denominat premi de bingo. 
 
Article 31  
Elements materials 
 
31.1 Homologació dels sistemes 
 
Els sistemes, suports, equips i elements utilitzats per al desenvolupament, 
gestió, control i pràctica del joc del bingo han de ser homologats, previ informe 
d’una entitat autoritzada, per la direcció general competent en matèria de jocs i 
apostes.  
 
31.2 Cartrons 
 
31.2.1 El joc del bingo tradicional només es pot practicar amb els cartrons o 
suports autoritzats per resolució de la persona titular de la direcció general 
competent en matèria de jocs i apostes, que seran expedits per l'Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 
 
La resolució d'autorització ha de ser emesa dins el termini de dos mesos 
comptats des de la data en què la sol·licitud ha tingut entrada al registre de 
l’òrgan competent per a la seva tramitació, i s'entén concedida un cop 
transcorregut aquest termini sense que hagi estat dictada. 
 
31.2.2 La venda dels cartrons només pot realitzar-se dintre de la sala on es 
porti a terme el joc. Cap persona jugadora pot adquirir cartrons corresponents a 
una partida mentre no s'hagi comprovat el primer cartró premiat de la partida 
anterior. 
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31.2.3 Els cartrons físics es venen correlativament segons el número d'ordre 
d'aquests, dins de cadascuna de les sèries. La venda en cada partida s'inicia, 
indistintament, amb el número 1 de cada sèrie, quan aquesta comenci, o bé 
amb el número següent a l'últim venut en qualsevol partida anterior, s'hagi 
efectuat aquesta el mateix dia o en un dia anterior. 
 
31.2.4 Si el nombre de cartrons físics de la sèrie posada a la venda, comenci 
aquesta o no pel número 1 de la mateixa, fos insuficient per atendre la 
demanda de les persones jugadores, poden posar-se en circulació per a la 
mateixa partida cartrons d'una nova sèrie, sempre que es compleixin els 
requisits següents: 
 
a) La segona sèrie ha de ser del mateix valor facial que la primera. 
b) La venda de la segona sèrie ha de començar necessàriament pel número 1 
de la mateixa. 
c) Els cartrons de la segona sèrie poden ser venuts fins al límit màxim del 
cartró de la primera sèrie amb la qual s'ha iniciat la venda, de manera que en 
cap cas puguin ser venuts dos cartrons iguals en la mateixa partida. 
 
31.2.5 Els cartrons han de ser pagats per les persones jugadores amb diners 
en efectiu, o mitjançant qualsevol altre mitjà autoritzat, i resta prohibit el seu 
lliurament a compte o el seu abonament mitjançant xec, així com la pràctica 
d'operacions a crèdit a les persones jugadores. 
 
31.2.6 Per la compra i tinença de cartrons, les persones jugadores adquireixen 
el dret al desenvolupament de la partida d'acord amb les normes vigents i, en el 
seu cas, al pagament dels premis establerts, o, quan procedeixi, a la devolució 
íntegra de l'import pagat. 
 
31.2.7 Llevat que s'utilitzi algun sistema informàtic o electrònic, els números 
dels cartrons han de ser marcats per les persones jugadores de forma indeleble 
a mesura que les corresponents boles apareguin i siguin cantades. La marca 
ha d'efectuar-se mitjançant qualsevol símbol que permeti identificar el número 
marcat. No són vàlids, a efectes de premi, els cartrons el marcatge dels quals 
impedeixi identificar clarament la sèrie i/o el número del cartró. 
 
31.2.8 La comprovació dels cartrons premiats s'efectua mitjançant l'exposició 
del cartró matriu. 
 
31.2.9 Després de cada partida els cartrons físics usats hauran d’ésser retirats, 
llevat que siguin conservats per les persones jugadores. Únicament cal 
conservar aquells que puguin ésser controvertits o que puguin constituir prova 
d’alguna infracció. 
 
31.3 Sistema d’extracció aleatòria dels números i/o representacions gràfiques i 
mecanismes complementaris 
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31.3.1 La determinació dels números i/o representacions gràfiques pel 
marcatge dels cartrons es podrà efectuar mitjançant equips electromecànics, 
per extracció a l'atzar de boles numerades, o electrònics, per generació 
aleatòria. 
 
31.3.2 Durant el desenvolupament de les partides, en les modalitats en les 
quals sigui necessari, l'anunci per megafonia del número i/o representació 
gràfica determinat d'acord amb el que disposa l'apartat anterior es pot fer amb 
locutor o per mitjà de lectors i locució automàtics 

31.3.3 Durant el transcurs de cada partida els números i/o representacions 
gràfiques que vagin sortint s’han d’anar reflectint en una pantalla o panell 
fàcilment llegible per a totes les persones jugadores des dels seus llocs. 

31.3.4 Les extraccions i les lectures dels números i/o representacions gràfiques 
s’han efectuar amb el ritme adequat perquè totes les persones jugadores les 
puguin seguir i anar anotant en els seus cartrons. 

31.3.5 En el cas d’utilitzar un sistema d’extracció basat en boles físiques, s’han 
de complir aquests requisits: 

- A l’inici i cloenda de cada sessió del bingo, les boles han de ser objecte de 
recompte per part de la persona responsable de taula, en presència del/ de 
la director/a de sala i de les persones jugadores que ho sol·licitin, 
comprovant-ne la numeració i que es troben en perfecte estat. Els/les 
agents de l’autoritat poden presenciar aquesta operació i demanar les 
comprovacions que estimin pertinents. 

- En el cas que, un cop iniciada l’extracció, es descobreixi la manca de 
boles, boles duplicades, boles amb defecte o excés de pes, o qualsevol 
altre irregularitat relativa a aquestes, s’ha d’anul·lar la partida retornant 
l’import dels cartrons. 

- A fi i efecte de constatar aquestes exigències, cada joc de boles ha d’anar 
acompanyat d’una còpia de la resolució d’autorització. 

-  El joc de boles substituït ha de ser destruït llevat que existeixi alguna 
reclamació relacionada amb ell, en aquest cas quedarà en una caixa que 
ha de ser precintada pel responsable de la sala. 

- Els jocs de boles estan formats per un nombre fix d’unitats en funció de la 
modalitat del joc de bingo desenvolupat a cada partida,  tenint cadascuna 
d’elles inscrit en la seva superfície, de forma indeleble, el corresponent 
número o representació gràfica, que ha de ser perfectament visible a través 
dels monitors de televisió. Només es poden utilitzar boles prèviament 
autoritzades per resolució de la direcció general competent en matèria de 
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jocs i apostes, que ha de ser emesa en el termini de dos mesos des de la 
data en què la sol·licitud ha tingut entrada al registre de l’òrgan competent 
per a la seva tramitació, que s’entén concedida pel transcurs d’aquest 
termini sense que hagi estat dictada resolució expressa. Cada joc de boles 
ha de ser substituït d’acord amb el nombre de partides que estableixi 
l’autorització, o bé s’ha de procedir al canvi abans d’aquest límit quan es 
descobreixi que alguna de les boles no està en perfectes condicions. El 
canvi d’un joc de boles per un altre ha de fer-se constar en el llibre d’actes. 

31.4  Terminals auxiliars de joc  
 
31.4.1 Els bingos poden disposar de terminals connectats al sistema de gestió i 
control del joc, que recolliran de forma automàtica les dades de la partida i 
podran ser utilitzats per les persones jugadores en les condicions i amb les 
limitacions que puguin establir-se. Aquests terminals i la seva instal·lació han 
de ser prèviament autoritzats per resolució de la persona titular de la direcció 
general competent en matèria de jocs i apostes. Aquesta resolució es pot 
considerar  estimada per silenci administratiu pel transcurs del termini de dos 
mesos sense s’hagi dictat resolució expressa.  
 
31.4.2 El nombre de terminals instal·lades a cada sala de bingo no serà 
superior al 10% dels llocs de persones jugadores disponibles. 

El nombre màxim de cartrons sobre els quals es podrà jugar simultàniament en 
cada partida per cada terminal no serà superior a seixanta. 

Article 32 
Actes de les partides  

32.1  El desenvolupament de cada sessió s’ha de reflectir en una acta que s’ha 
de redactar partida a partida, simultàniament a la realització de cadascuna 
d’aquestes, i no es pot, en qualsevol cas, iniciar l’extracció de les boles mentre 
no s’hagin consignat a l’acta les dades esmentades en els apartats següents. 

32.2  Les actes es poden estendre mitjançant sistemes informàtics. Els equips 
informàtics de taula de cada sala de bingo han d'incorporar un protocol de 
connexió al sistema de control de l'Entitat gestora de la distribució dels cartrons 
virtuals que garanteixi el control dels bitllets jugats. En l'encapçalament de 
l'acta es fa constar la diligència d'inici de la sessió, la data i afegint a 
continuació, per cada partida les dades següents: 
a) Número d'ordre de la partida. 
b) Valor facial o import dels cartrons. 
c) Sèrie o series. 
d) Xifra de cartrons venuts. 
e) Quantitat total recaptada i quantitats corresponents als premis. En finalitzar 
la sessió, s'ha d'estendre la diligència de tancament  
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32.3  També ha de constar a l’acta, mitjançant referència als fulls de reclamació 
normalitzats, les incidències i les reclamacions dels jugadors que s’hagin 
produït durant el desenvolupament de les partides. 

32.4  De les actes s’ha de fer, quan així ho requereixin una còpia per als 
serveis de control i inspecció del joc. 

32.5  En el cas que s’hagin produït incidències o reclamacions, s’ha de 
comunicar a la direcció general competent en matèria de jocs i apostes o als 
serveis territorials competents en matèria de jocs i apostes i s’ha de trametre 
una còpia de l’acta o actes que les reflecteixin, en el termini de dos dies hàbils 
a comptar de la data de l’acta. 
 
Article 33 
Desenvolupament de les partides:  Descripció i mecànica del joc 

33.1 Abans de l'inici de cada sessió s'ha de comprovar el funcionament 
correcte de tot el material i les instal·lacions de joc que hagin de ser utilitzats. A 
continuació s'ha de procedir a la introducció de les boles en l'aparell extractor, i 
les persones jugadores que així ho desitgin poden inspeccionar ambdues 
operacions. Abans de procedir a la venda dels cartons físics s'ha d'anunciar la 
sèrie o les sèries a vendre, el nombre de cartrons d'aquesta, el valor facial dels 
mateixos i l'existència d’altres premis  i a continuació s'ha d'iniciar la venda. 
També en aquest moment es poden adquirir directament els cartons virtuals. 
Aquesta adquisició ha de quedar registrada en el servidor central de l'Entitat 
Gestora de manera que consti la comptabilitat del nombre de cartrons i l’import 
de les apostes que es juguen. 

En cap cas es pot jugar un cartró virtual sense que les seves dades quedin 
registrades en el servidor central de l'Entitat Gestora. 

Un cop finalitzada la venda de cartons, durant el desenvolupament de la partida 
no es permet l'entrada a la sala de noves persones jugadores o visitants fins a 
la seva finalització. 

33.2  Totes les operacions necessàries per a la realització del joc han de ser 
efectuades inexcusablement a la vista de les persones jugadores i del públic. 
Les persones jugadores poden formular totes les peticions d'informació o 
reclamacions que considerin oportunes, sempre que això no suposi una 
interrupció injustificada i extemporània del joc. 

Queda prohibit a les persones empleades de la sala donar coneixement de 
l'existència de cartrons premiats prèviament a haver estat cantats. 

33.3 Els elements, els aparells i els mecanismes que incideixin directament o 
indirectament en el desenvolupament i en la pràctica del joc han de comptar 
amb la corresponent autorització, mitjançant resolució de la persona titular de la 
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direcció general competent en matèria de jocs i apostes, que les persones 
interessades poden entendre estimades per silenci administratiu pel transcurs 
del termini de dos mesos sense que hagi estat dictada resolució expressa. De 
la mateixa manera, han de comptar amb l'autorització corresponent de la 
persona titular de la direcció general competent en matèria de jocs i apostes els 
elements de control informàtic del sistema d'arxiu i verificació de les partides. 

33.4 Un cop finalitzada l'operació de venda, el personal de sala ha de procedir 
a la recollida dels cartons físics sobrants i la persona responsable ha d'efectuar 
els càlculs pertinents, i s'anunciarà.  
a) El total de cartrons venuts de la sèrie o sèries corresponents, utilitzant la 
fórmula 
següent: 
- Total Cartrons físics venuts [...], de la sèrie [...] del número [...] al [...] i de la 
sèrie [...] del número [...] al [...) ) nombre d'apostes, desglossades per 
imports, bingo i, si és el cas, de prima, així com la bola 
- Total de cartons virtuals venuts i nombre d’apostes, desglossades per imports. 
b) L'import dels premis de línia i bingo i, si és el cas, de prima, així com la bola 
d'extracció en la que aquest es pot obtenir. 

33.5  A continuació s'ha de procedir a exposar, en els panells i/o monitors, el 
nombre de cartrons venuts, premi de la línia i premi del bingo i, si és el cas, 
premi de prima i premi de bingo interconnectat i els nombres d'extraccions de 
boles per obtenir-los. Un cop efectuada aquesta operació, s'ha de procedir a 
anunciar el començament de la partida. 

33.6  A partir d'aquest moment, s'han d'extreure successivament les boles, el 
número de les quals s'ha d'anunciar a través dels altaveus, i mostrar-se 
simultàniament en els monitors i panells de la sala. La locució de les partides 
pot realitzar-se per procediments electrònics com el .lector automàtic de boles'. 
El joc s'interromp quan alguna persona jugadora canti la jugada de línia o bingo 
en veu alta. 

33.7  Seguidament s'ha de lliurar el cartró al personal de la sala i s'ha de 
comunicar a la persona responsable el número de cartró cantat per a la seva 
comprovació posterior. Aquesta comprovació pot ser efectuada per mitjans 
informàtics i es repeteix amb tots els cartrons cantats. 

En el supòsit que sigui una de sola la persona jugadora que hagi cantat, si de la 
comprovació efectuada en resulten errades o inexactituds en algun dels 
números del cartró, el joc s'ha de reprendre fins que hi hagi una persona 
guanyadora. Quan alguna línia cantada sigui correcta, el joc continua fins que 
sigui cantat el bingo i, en cas de ser la verificació d'aquest positiva, es dóna per 
finalitzada la partida, i es procedeix a l'abonament de l'import dels premis. 

33.8  Una vegada comprovada l'existència del cartró premiat, la persona 
responsable pregunta si existeix alguna altra combinació guanyadora, i deixa 
un temps prudencial fins a donar l'ordre de continuar la partida o donar-la per 
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finalitzada, segons el cas. Un cop donada la corresponent ordre de “la partida 
queda tancada”, es perd tot el dret a reclamació sobre la jugada esmentada. 

Article 34 
Premis  
 
34.1 Dels diners obtinguts de la venda de cartrons s'han de reservar els que 
d'acord amb aquest Reglament estiguin destinats al pagament de premis. 
 
34.2  La quantitat a distribuir per als premis de línia i bingo en cada partida és 
del 56% del valor facial de la totalitat dels cartrons venuts, que correspon el 
49% al premi de bingo i el 7% al premi de línia. 
 
34.3 El premi de la prima, que es pot atorgar en aquelles sales que disposin 
d'autorització específica de la direcció general competent en matèria de jocs i 
apostes, s’ha de dotar a partir de la detracció continuada d'un percentatge del 
valor facial de la totalitat dels cartrons venuts en cada partida en una sala 
concreta. Consisteix en una quantitat d'entre 30 i 1.000 euros, fixada per la 
sala, i s’atorga a la persona jugadora o persones jugadores que obtinguin la 
combinació de bingo en la partida immediata posterior a aquella en què s'hagi 
assolit l'acumulació de la quantitat fixada i amb un nombre d'extraccions de 
boles menor o igual al que la sala fixi. 
 
34.4 El premi del bingo interconnectat, gestionat per l'Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes, consisteix en una quantitat o objecte procedent de la detracció 
continuada d'un percentatge del valor facial de la totalitat dels cartrons venuts 
en cada partida en totes les sales autoritzades i es desglossa en vàries 
categories, amb diferents valors econòmics establerts en funció del nombre 
d'extracció de bola. S’atorga a la persona jugadora o les persones jugadores 
que obtinguin la combinació de bingo, sempre que el nombre d'extraccions de 
boles no superi el nombre prèviament fixat per l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes.  
 
34.5  Els percentatges de detracció dels valors facials dels cartrons venuts que 
es destinen a dotar els premis de prima i de bingo interconnectat s’han de fixar 
per Ordre de la persona titular de la conselleria competent en matèria de jocs i 
apostes. 
 
34.6  Els premis de línia, bingo i prima s'han de fer efectius en metàl·lic o altres 
mitjans de pagament autoritzats i no poden ser substituïts per premis en 
espècie. Això no obstant, el pagament en metàl·lic pot ser substituït pel 
lliurament d'un xec contra un compte de l'empresa titular o de l'empresa de 
serveis que gestioni el joc en la sala.  
En el bingo interconnectat, el premi pot ser en espècie. 
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Capítol 2 Bingo americà 
 
Article 35 
Descripció del joc 
 
El bingo americà consisteix en una seqüència d’extraccions sobre un màxim de 
75 números, de l’1 al 75 inclosos, utilitzant com a unitat de joc uns cartrons en 
els que figuren  fins a un màxim de 24 guarismes, disposats en cinc files de 
cinc columnes cadascuna. La cela central, la tercera casella de la tercera fila, 
es deixa sempre buida.  
 
Article 36 
Elements materials  
 
36.1  Homologació dels sistemes 
 
Els sistemes, suports, equips i elements utilitzats per al desenvolupament, 
gestió, control i pràctica del joc del bingo americà han d’estar homologats per 
una entitat autoritzada per la direcció general competent en matèria de jocs i 
apostes.  
 
36.2 Cartrons 
 
36.2.1 El joc del bingo americà només es pot practicar amb els cartrons o 
suports autoritzats per resolució de la persona titular de la direcció general 
competent en matèria de jocs i apostes, que seran expedits per l'Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 
 
La resolució d'autorització ha de ser emesa dins el termini de dos mesos 
comptats des de la data en què la sol·licitud ha tingut entrada al registre de 
l’òrgan competent per a la seva tramitació, i s'entén concedida un cop 
transcorregut aquest termini sense que hagi estat dictada. 
 
36.2.2 La venda dels cartrons només pot realitzar-se dintre de l’establiment on 
es porti a terme el joc. Cap persona jugadora pot adquirir cartrons 
corresponents a una partida mentre no s'hagi comprovat el primer cartró 
premiat de la partida anterior. 
 
36.2.3 Els cartrons físics es venen correlativament segons el número d'ordre 
d'aquests, dins de cadascuna de les sèries. La venda en cada partida s'inicia, 
indistintament, amb el número 1 de cada sèrie, quan aquesta comenci, o bé 
amb el número següent a l'últim venut en qualsevol partida anterior, s'hagi 
efectuat aquesta el mateix dia o en un dia anterior. 
 
36.2.4 Si el nombre de cartrons físics de la sèrie posada a la venda, comenci 
aquesta o no pel número 1 de la mateixa, fos insuficient per atendre la 



 - 28 -

demanda de les persones jugadores, poden posar-se en circulació per a la 
mateixa partida cartrons d'una nova sèrie, sempre que es compleixin els 
requisits següents: 
 
a) La segona sèrie ha de ser del mateix valor facial que la primera. 
b) La venda de la segona sèrie ha de començar necessàriament pel número 1 
de la mateixa. 
c) Els cartrons de la segona sèrie poden ser venuts fins al límit màxim del 
cartró de la primera sèrie amb la qual s'ha iniciat la venda, de manera que en 
cap cas puguin ser venuts dos cartrons iguals en la mateixa partida. 
 
36.2.5 Els cartrons han de ser pagats per les persones jugadores amb diners 
en efectiu, o mitjançant qualsevol altre mitjà autoritzat, i resta prohibit el seu 
lliurament a compte o el seu abonament mitjançant xec, així com la pràctica 
d'operacions a crèdit a les persones jugadores. 
 
 
36.2.6 Per la compra i tinença de cartrons, les persones jugadores adquireixen 
el dret al desenvolupament de la partida d'acord amb les normes vigents i, en el 
seu cas, al pagament dels premis establerts, o, quan procedeixi, a la devolució 
íntegra de l'import pagat. 
 
36.2.7 Llevat que s'utilitzi algun sistema informàtic o electrònic, els números 
dels cartrons han de ser marcats per les persones jugadores de forma indeleble 
a mesura que les corresponents boles apareguin i siguin cantades. La marca 
ha d'efectuar-se mitjançant qualsevol símbol que permeti identificar el número 
marcat. No són vàlids, a efectes de premi, els cartrons el marcatge dels quals 
impedeixi identificar clarament la sèrie i/o el número del cartró. 
 
36.2.8 La comprovació dels cartrons premiats s'efectua mitjançant l'exposició 
del cartró matriu. 
 
36.2.9 Després de cada partida els cartrons físics usats hauran d’ésser retirats, 
llevat que siguin conservats per les persones jugadores. Únicament cal 
conservar aquells que puguin ésser controvertits o que puguin constituir prova 
d’alguna infracció. 
 
36.3 Sistema d’extracció aleatòria dels números i/o representacions gràfiques i 
mecanismes complementaris 
 
36.3.1 La determinació dels números i/o representacions gràfiques pel 
marcatge dels cartrons es podrà efectuar mitjançant equips electromecànics, 
per extracció a l'atzar de boles numerades, o electrònics, per generació 
aleatòria. 
 
36.3.2 Durant el desenvolupament de les partides, en les modalitats en les 
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quals sigui necessari, l'anunci per megafonia del número i/o representació 
gràfica determinat d'acord amb el que disposa l'apartat anterior es pot fer amb 
locutor o per mitjà de lectors i locució automàtics 
 
36.3.3 Durant el transcurs de cada partida els números i/o representacions 
gràfiques que vagin sortint s’han d’anar reflectint en una pantalla o panell 
fàcilment llegible per a totes les persones jugadores des dels seus llocs. 
 
36.3.4 Les extraccions i les lectures dels números i/o representacions gràfiques 
s’han efectuar amb el ritme adequat perquè totes les persones jugadores les 
puguin seguir i anar anotant en els seus cartrons. 
 
36.3.5 En el cas d’utilitzar un sistema d’extracció basat en boles físiques, s’han 
de complir aquests requisits: 
- A l’inici i cloenda de cada sessió del bingo, les boles han de ser objecte de 
recompte per part de la persona responsable de taula, en presència del/ de la 
director/a de sala i de les persones jugadores que ho sol·licitin, comprovant-ne 
la numeració i que es troben en perfecte estat. Els/les agents de l’autoritat 
poden presenciar aquesta operació i demanar les comprovacions que estimin 
pertinents. 
- En el cas que, un cop iniciada l’extracció, es descobreixi la manca de boles, 
boles duplicades, boles amb defecte o excés de pes, o qualsevol altre 
irregularitat relativa a aquestes, s’ha d’anul·lar la partida retornant l’import dels 
cartrons. 
 
- A fi i efecte de constatar aquestes exigències, cada joc de boles ha d’anar 
acompanyat d’una còpia de la resolució d’autorització. 
-  El joc de boles substituït queda en una caixa que ha de ser precintada pel 
responsable de la sala i ha de ser destruït, llevat que existeixi alguna 
reclamació relacionada amb ell. 
- Els jocs de boles estan formats per un nombre fix d’unitats en funció de la 
modalitat del joc de bingo desenvolupat a cada partida,  tenint cadascuna 
d’elles inscrit en la seva superfície, de forma indeleble, el corresponent número 
o representació gràfica, que ha de ser perfectament visible a través dels 
monitors. Només es poden utilitzar boles prèviament autoritzades per resolució 
de la direcció general competent en matèria de jocs i apostes, que ha de ser 
emesa en el termini de dos mesos des de la data en què  la sol·licitud ha tingut 
entrada al registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació, que s’entén 
concedida pel transcurs d’aquest termini sense que hagi estat dictada resolució 
expressa. Cada joc de boles ha de ser substituït d’acord amb el nombre de 
partides que estableixi l’autorització, o bé s’ha de procedir al canvi abans 
d’aquest límit quan es descobreixi que alguna de les boles no està en perfectes 
condicions. El canvi d’un joc de boles per un altre ha de fer-se constar en el 
llibre d’actes. 
 
36.4  Terminals auxiliars de joc  
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36.4.1 Els bingos poden disposar de terminals connectats al sistema de gestió i 
control del joc, que recolliran de forma automàtica les dades de la partida i 
podran ser utilitzats per les persones jugadores en les condicions i amb les 
limitacions que puguin establir-se. Aquests terminals i la seva instal·lació han 
de ser prèviament autoritzats per resolució de la persona titular de la direcció 
general competent en matèria de jocs i apostes. Aquesta resolució es pot 
considerar estimada per silenci administratiu pel transcurs del termini de dos 
mesos sense s’hagi dictat resolució expressa. 
 
36.4.2 El nombre de terminals instal·lades a cada sala de bingo no serà 
superior al 10% dels llocs de persones jugadores disponibles. 
 El nombre màxim de cartrons sobre els quals es podrà jugar simultàniament en 
cada partida per cada terminal no serà superior a seixanta. 
 
Article 37 
Actes de les partides  
 
37.1  El desenvolupament de cada sessió s’ha de reflectir en una acta que s’ha 
de redactar partida a partida, simultàniament a la realització de cadascuna 
d’aquestes, i no es pot, en qualsevol cas, iniciar l’extracció de les boles mentre 
no s’hagin consignat a l’acta les dades esmentades en els apartats següents. 
 
37.2  Les actes es poden estendre mitjançant sistemes informàtics. Els equips 
informàtics de taula de cada sala de bingo han d'incorporar un protocol de 
connexió al sistema de control de l'Entitat gestora de la distribució dels cartrons 
virtuals que garanteixi el control dels bitllets jugats. En l'encapçalament de 
l'acta es fa constar la diligència d'inici de la sessió, la data i afegint a 
continuació, per cada partida les dades següents: 
a) Número d'ordre de la partida. 
b) Valor facial o import dels cartrons. 
c) Sèrie o series. 
d) Xifra de cartrons venuts. 
e) Quantitat total recaptada i quantitats corresponents als premis. En finalitzar 
la sessió, s'ha d'estendre la diligència de tancament. 
 
37.3  També ha de constar a l’acta, mitjançant referència als fulls de reclamació 
normalitzats, les incidències i les reclamacions dels jugadors que s’hagin 
produït durant el desenvolupament de les partides. 
 
37.4  De les actes s’ha de fer, quan així ho requereixin una còpia per als 
serveis de control i inspecció del joc. 
 
37.5  En el cas que s’hagin produït incidències o reclamacions, s’ha de 
comunicar a la direcció general competent en matèria de jocs i apostes o als 
serveis territorials competents en matèria de jocs i apostes i s’ha de trametre 
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una còpia de l’acta o actes que les reflecteixin, en el termini de dos dies hàbils 
a comptar de la data de l’acta. 
 
Article 38 
Desenvolupament de les partides:  Descripció i mecànica del joc 

38.1 Abans de l'inici de cada sessió s'ha de comprovar el funcionament 
correcte de tot el material i les instal·lacions de joc que hagin de ser utilitzats. A 
continuació s'ha de procedir a la introducció de les boles en l'aparell extractor, i 
les persones jugadores que així ho desitgin poden inspeccionar ambdues 
operacions. Abans de procedir a la venda dels cartons físics s'ha d'anunciar la 
sèrie o les sèries a vendre, el nombre de cartrons d'aquesta, el valor facial dels 
mateixos i l'existència d’altres premis  i a continuació s'ha d'iniciar la venda. 
També en aquest moment es poden adquirir directament els cartons virtuals. 
Aquesta adquisició ha de quedar registrada en el servidor central de l'Entitat 
Gestora de manera que consti la comptabilitat del nombre de cartrons i l’import 
de les apostes que es juguen. 

En cap cas es pot jugar un cartró virtual sense que les seves dades quedin 
registrades en el servidor central de l'Entitat Gestora. 

Un cop finalitzada la venda de cartons, durant el desenvolupament de la partida 
no es permet l'entrada a la sala de noves persones jugadores o visitants fins a 
la seva finalització. 

38.2  Totes les operacions necessàries per a la realització del joc de han de ser 
efectuades inexcusablement a la vista de les persones jugadores i del públic. 
Les persones jugadores poden formular totes les peticions d'informació o 
reclamacions que considerin oportunes, sempre que això no suposi una 
interrupció injustificada i extemporània del joc. 
Queda prohibit a les persones empleades de la sala donar coneixement de 
l'existència de cartrons premiats prèviament a haver estat cantats. 
 
38.3 Els elements, els aparells i els mecanismes que incideixin directament o 
indirectament en el desenvolupament i en la pràctica del joc han de comptar 
amb la corresponent autorització, mitjançant resolució de la persona titular de la 
direcció general competent en matèria de jocs i apostes, que les persones 
interessades poden entendre estimades per silenci administratiu pel transcurs 
del termini de dos mesos sense que hagi estat dictada resolució expressa. De 
la mateixa manera, han de comptar amb l'autorització corresponent de la 
persona titular de la direcció general competent en matèria de jocs i apostes els  
elements de control informàtic del sistema d'arxiu i verificació de les partides. 
 
38.4 Un cop finalitzada l'operació de venda, el personal de sala ha de procedir 
a la recollida dels cartons físics sobrants i la persona responsable ha d'efectuar 
els càlculs pertinents, i s'anunciarà.  
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a) El total de cartrons venuts de la sèrie o sèries corresponents, utilitzant la 
fórmula 
següent: 
- Total Cartrons físics venuts [...], de la sèrie [...] del número [...] al [...] i de la 
sèrie [...] del número [...] al [...) ) nombre d'apostes, desglossades per 
imports, bingo i, si és el cas, de prima, així com la bola 
- Total de cartons virtuals venuts i nombre d’apostes, desglossades per imports.  
b) L'import dels premis de línia i bingo i, si és el cas, de prima, així com la bola 
d'extracció en la que aquest es pot obtenir. 
 
38.5  A continuació s'ha de procedir a exposar, en els panells i/o monitors, el 
nombre de cartrons venuts, premi de la línia i premi del bingo i, si és el cas, 
premi de prima i premi de bingo interconnectat i els nombres d'extraccions de 
boles per obtenir-los. Un cop efectuada aquesta operació, s'ha de procedir a 
anunciar el començament de la partida. 
 
38.6  A partir d'aquest moment, s'han d'extreure successivament les boles, el 
número de les quals s'ha d'anunciar a través dels altaveus, i mostrar-se 
simultàniament en els monitors i panells de la sala. La locució de les partides 
pot realitzar-se per procediments electrònics com el lector automàtic de boles. 
El joc s'interromp quan alguna persona jugadora canti la jugada de línia o bingo 
en veu alta. 
 
38.7  Seguidament s'ha de lliurar el cartró al personal de la sala i s'ha de 
comunicar a la persona responsable el número de cartró cantat per a la seva 
comprovació posterior. Aquesta comprovació pot ser efectuada per mitjans 
informàtics i es repeteix amb tots els cartrons cantats. 
 
En el supòsit que sigui una de sola la persona jugadora que hagi cantat, si de la 
comprovació efectuada en resulten errades o inexactituds en algun dels 
números del cartró, el joc s'ha de reprendre fins que hi hagi una persona 
guanyadora. Quan alguna línia cantada sigui correcta, el joc continua fins que 
sigui cantat el bingo i, en cas de ser la verificació d'aquest positiva, es dóna per 
finalitzada la partida, i es procedeix a l'abonament de l'import dels premis. 
 
38.8  Una vegada comprovada l'existència del cartró premiat, la persona 
responsable pregunta si existeix alguna altra combinació guanyadora, i deixa 
un temps prudencial fins a donar l'ordre de continuar la partida o donar-la per 
finalitzada, segons el cas. Un cop donada la corresponent ordre de “la partida 
queda tancada”, es perd tot el dret a reclamació sobre la jugada esmentada. 
 
Article 39 
Pla de premis 
 
39.1 Els premis seran els que prèviament l’establiment consideri i que haurà 
estat degudament anunciat abans de donar-se inici a la partida, indicant-se en 
cada moment quines son les cel·les que s’han d’omplir per a aconseguir 
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cadascun del premis que corresponguin a cada partida, i quin serà l’ordre en 
que s’han de aconseguir el premis per tal de considerar-los com a tals. 
 
El premis no podran consistir en aconseguir menys de quatre números del 
cartró ni més de deu.  
 
En cada partida es podrà atorgar més d’un premi diferent. 
 
39.2 Els percentatges de detracció serà com a màxim el 70% dels valors facials 
dels cartrons venuts que es destinaran a dotar els premis segons decideixi 
l’establiment en cada moment. 
 
39.3 Els premis s'han de fer efectius en metàl·lic o altres mitjans de pagament 
autoritzats i no poden ser substituïts per premis en espècie. Això no obstant, el 
pagament en metàl·lic pot ser substituït pel lliurament d'un xec contra un 
compte de l'empresa titular o de l'empresa de serveis que gestioni el joc en la 
sala.  
 
 
Capítol 3 Bingo plus 
 
Article 40 
Descripció del joc 
 
El bingo plus consisteix en una seqüència d’extraccions sobre un màxim de 100 
números, de l’1 al 100 inclosos, utilitzant com a suport uns cartrons integrats 
entre 5 i 20, guarismes i/o combinacions gràfiques diferents distribuïts en el 
cartró, en el qual es premien les combinacions que estableix el pla de premis 
corresponent a aquesta modalitat de bingo.  
 
Article 41 
Elements materials  
 
41.1 Homologació dels sistemes 
Els sistemes, suports, equips i elements utilitzats per al desenvolupament, 
gestió, control i pràctica del joc del bingo han d’estar homologats per una entitat 
autoritzada per la direcció general competent en matèria de jocs i apostes.  
 
41.2 Cartrons 
 
41.2.1 El joc del bingo Plus només es pot practicar amb els cartrons o suports 
autoritzats per resolució de la persona titular de la direcció general competent 
en matèria de jocs i apostes, que seran expedits per l'Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat. 
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La resolució d'autorització ha de ser emesa dins el termini de dos mesos 
comptats des de la data en què la sol·licitud ha tingut entrada al registre de 
l’òrgan competent per a la seva tramitació, i s'entén concedida un cop 
transcorregut aquest termini sense que hagi estat dictada. 
 
41.2.2 La venda dels cartrons només pot realitzar-se dintre de l’establiment on 
es porti a terme el joc. Cap persona jugadora pot adquirir cartrons 
corresponents a una partida mentre no s'hagi comprovat el primer cartró 
premiat de la partida anterior. 
 
41.2.3 Els cartrons físics es venen correlativament segons el número d'ordre 
d'aquests, dins de cadascuna de les sèries. La venda en cada partida s'inicia, 
indistintament, amb el número 1 de cada sèrie, quan aquesta comenci, o bé 
amb el número següent a l'últim venut en qualsevol partida anterior, s'hagi 
efectuat aquesta el mateix dia o en un dia anterior. 
 
41.2.4 Si el nombre de cartrons físics de la sèrie posada a la venda, comenci 
aquesta o no pel número 1 de la mateixa, fos insuficient per atendre la 
demanda de les persones jugadores, poden posar-se en circulació per a la 
mateixa partida cartrons d'una nova sèrie, sempre que es compleixin els 
requisits següents: 
 
a) La segona sèrie ha de ser del mateix valor facial que la primera. 
b) La venda de la segona sèrie ha de començar necessàriament pel número 1 
de la mateixa. 
c) Els cartrons de la segona sèrie poden ser venuts fins al límit màxim del 
cartró de la primera sèrie amb la qual s'ha iniciat la venda, de manera que en 
cap cas puguin ser venuts dos cartrons iguals en la mateixa partida. 
 
41.2.5 Els cartrons han de ser pagats per les persones jugadores amb diners 
en efectiu, targeta bancària o mitjançant qualsevol altre mitjà autoritzat, i resta 
prohibit el seu lliurament a compte o el seu abonament mitjançant xec o 
qualsevol altre mitjà de pagament, així com la pràctica d'operacions a crèdit a 
les persones jugadores. 
 
41.2.6 Per la compra i tinença de cartrons, les persones jugadores adquireixen 
el dret al desenvolupament de la partida d'acord amb les normes vigents i, en el 
seu cas, al pagament dels premis establerts, o, quan procedeixi, a la devolució 
íntegra de l'import pagat. 
 
41.2.7 Llevat que s'utilitzi algun sistema informàtic o electrònic, els números 
dels cartrons han de ser marcats per les persones jugadores de forma indeleble 
a mesura que les corresponents boles apareguin i siguin cantades. La marca 
ha d'efectuar-se mitjançant qualsevol símbol que permeti identificar el número 
marcat. No són vàlids, a efectes de premi, els cartrons el marcatge dels quals 
impedeixi identificar clarament la sèrie i/o el número del cartró. 
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41.2.8 La comprovació dels cartrons premiats s'efectua a través d'un circuit 
tancat de televisió mitjançant l‘exposició del cartró matriu. 
 
41.2.9 Després de cada partida els cartrons físics usats, llevat que siguin 
conservats per les persones jugadores hauran d'ésser retirats i, prèvies les 
comprovacions necessàries, destruïts. Únicament cal conservar aquells que 
puguin ésser controvertits o que puguin constituir prova d'alguna infracció. 
 
41.3 Sistema d’extracció aleatòria dels números i/o representacions gràfiques i 
mecanismes complementaris 
 
41.3.1 La determinació dels números i/o representacions gràfiques pel 
marcatge dels cartrons es podrà efectuar mitjançant equips electromecànics, 
per extracció a l'atzar de boles numerades, o electrònics, per generació 
aleatòria. 
 
41.3.2 Durant el desenvolupament de les partides, en les modalitats en les 
quals sigui necessari, l'anunci per megafonia del número i/o representació 
gràfica determinat d'acord amb el que disposa l'apartat anterior es pot fer amb 
locutor o per mitjà de lectors i locució automàtics 
 
41.3.3 Durant el transcurs de cada partida els números i/o representacions 
gràfiques que vagin sortint s’han d’anar reflectint en una pantalla o panell 
fàcilment llegible per a totes les persones jugadores des dels seus llocs. 
 
41.3.4 Les extraccions i les lectures dels números i/o representacions gràfiques 
s’han efectuar amb el ritme adequat perquè totes les persones jugadores les 
puguin seguir i anar anotant en els seus cartrons. 
 
41.3.5 En el cas d’utilitzar un sistema d’extracció basat en boles físiques, s’han 
de complir aquests requisits: 
- A l’inici i cloenda de cada sessió del bingo, les boles han de ser objecte de 
recompte per part de la persona responsable de taula, en presència del/ de la 
director/a de sala i de les persones jugadores que ho sol·licitin, comprovant-ne 
la numeració i que es troben en perfecte estat. Els/les agents de l’autoritat 
poden presenciar aquesta operació i demanar les comprovacions que estimin 
pertinents. 
- En el cas que, un cop iniciada l’extracció, es descobreixi la manca de boles, 
boles duplicades, boles amb defecte o excés de pes, o qualsevol altre 
irregularitat relativa a aquestes, s’ha d’anul·lar la partida retornant l’import dels 
cartrons. 
- A fi i efecte de constatar aquestes exigències, cada joc de boles ha d’anar 
acompanyat d’una còpia de la resolució d’autorització. 
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-  El joc de boles substituït queda en una caixa que ha de ser precintada pel 
responsable de la sala i ha de ser destruït, llevat que existeixi alguna 
reclamació relacionada amb ell. 
- Els jocs de boles estan formats per un nombre fix d’unitats en funció de la 
modalitat del joc de bingo desenvolupat a cada partida,  tenint cadascuna 
d’elles inscrit en la seva superfície, de forma indeleble, el corresponent número 
o representació gràfica, que ha de ser perfectament visible a través dels 
monitors. Només es poden utilitzar boles prèviament autoritzades per resolució 
de la direcció general competent en matèria de jocs i apostes, que ha de ser 
emesa en el termini de dos mesos des de la data en què la sol·licitud ha tingut 
entrada al registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació, que s’entén 
concedida pel transcurs d’aquest termini sense que hagi estat dictada resolució 
expressa. Cada joc de boles ha de ser substituït d’acord amb el nombre de 
partides que estableixi l’autorització, o bé s’ha de procedir al canvi abans 
d’aquest límit quan es descobreixi que alguna de les boles no està en perfectes 
condicions. El canvi d’un joc de boles per un altre ha de fer-se constar en el 
llibre d’actes. 
 
41.4  Terminals auxiliars de joc  
 
41.4.1 Els bingos poden disposar de terminals connectats al sistema de gestió i 
control del joc, que recolliran de forma automàtica les dades de la partida i 
podran ser utilitzats per les persones jugadores en les condicions i amb les 
limitacions que puguin establir-se. Aquests terminals i la seva instal·lació han 
de ser prèviament autoritzats per resolució de la persona titular de la direcció 
general competent en matèria de jocs i apostes. Aquesta resolució es pot 
considerar  estimada per silenci administratiu pel transcurs del termini de dos 
mesos sense s’hagi dictat resolució expressa. 
 
41.4.2 El nombre de terminals instal·lades a cada sala de bingo no serà 
superior al 10% dels llocs de persones jugadores disponibles. 
 El nombre màxim de cartrons sobre els quals es podrà jugar simultàniament en 
cada partida per cada terminal no serà superior a seixanta. 
 
Article 42 
Actes de les partides  
 
42.1  El desenvolupament de cada sessió s’ha de reflectir en una acta que s’ha 
de redactar partida a partida, simultàniament a la realització de cadascuna 
d’aquestes, i no es pot, en qualsevol cas, iniciar l’extracció de les boles mentre 
no s’hagin consignat a l’acta les dades esmentades en els apartats següents. 
 
42.2  Les actes es poden estendre mitjançant sistemes informàtics. Els equips 
informàtics de taula de cada sala de bingo han d'incorporar un protocol de 
connexió al sistema de control de l'Entitat gestora de la distribució dels cartrons 
virtuals que garanteixi el control dels bitllets jugats. En l'encapçalament de 
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l'acta es fa constar la diligència d'inici de la sessió, la data i afegint a 
continuació, per cada partida les dades següents: 
a) Número d'ordre de la partida. 
b) Valor facial o import dels cartrons. 
c) Sèrie o series. 
d) Xifra de cartrons venuts. 
e) Quantitat total recaptada i quantitats corresponents als premis. En finalitzar 
la sessió, s'ha d'estendre la diligència de tancament. 
 
42.3  També ha de constar a l’acta, mitjançant referència als fulls de reclamació 
normalitzats, les incidències i les reclamacions dels jugadors que s’hagin 
produït durant el desenvolupament de les partides. 
 
42.4  De les actes s’ha de fer, quan així ho requereixin una còpia per als 
serveis de control i inspecció del joc. 
 
42.5  En el cas que s’hagin produït incidències o reclamacions, s’ha de 
comunicar a la direcció general competent en matèria de jocs i apostes o als 
serveis territorials competents en matèria de jocs i apostes i s’ha de trametre 
una còpia de l’acta o actes que les reflecteixin, en el termini de dos dies hàbils 
a comptar de la data de l’acta. 
 
Article 43 
Desenvolupament de les partides:  Descripció i mecànica del joc 

43.1 Abans de l'inici de cada sessió s'ha de comprovar el funcionament 
correcte de tot el material i les instal·lacions de joc que hagin de ser utilitzats. A 
continuació s'ha de procedir a la introducció de les boles en l'aparell extractor, i 
les persones jugadores que així ho desitgin poden inspeccionar ambdues 
operacions. Abans de procedir a la venda dels cartons físics s'ha d'anunciar la 
sèrie o les sèries a vendre, el nombre de cartrons d'aquesta, el valor facial dels 
mateixos i l'existència d’altres premis  i a continuació s'ha d'iniciar la venda. 
També en aquest moment es poden adquirir directament els cartons virtuals. 
Aquesta adquisició ha de quedar registrada en el servidor central de l'Entitat 
Gestora de manera que consti la comptabilitat del nombre de cartrons i l’import 
de les apostes que es juguen. 

En cap cas es pot jugar un cartró virtual sense que les seves dades quedin 
registrades en el servidor central de l'Entitat Gestora. 

Un cop finalitzada la venda de cartons, durant el desenvolupament de la partida 
no es permet l'entrada a la sala de noves persones jugadores o visitants fins a 
la seva finalització. 

 
43.2  Totes les operacions necessàries per a la realització del joc de han de ser 
efectuades inexcusablement a la vista de les persones jugadores i del públic. 
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Les persones jugadores poden formular totes les peticions d'informació o 
reclamacions que considerin oportunes, sempre que això no suposi una 
interrupció injustificada i extemporània del joc. 
Queda prohibit a les persones empleades de la sala donar coneixement de 
l'existència de cartrons premiats prèviament a haver estat cantats. 
 
43.3 Els elements, els aparells i els mecanismes que incideixin directament o 
indirectament en el desenvolupament i en la pràctica del joc han de comptar 
amb la corresponent autorització, mitjançant resolució de la persona titular de la 
direcció general competent en matèria de jocs i apostes, que les persones 
interessades poden entendre estimades per silenci administratiu pel transcurs 
del termini de dos mesos  sense que hagi estat dictada resolució expressa. De 
la mateixa manera, han de comptar amb l'autorització corresponent de la 
persona titular de la direcció general competent en matèria de jocs i apostes els 
elements de control informàtic del sistema d'arxiu i verificació de les partides. 
 
43.4 Un cop finalitzada l'operació de venda, el personal de sala ha de procedir 
a la recollida dels cartons físics sobrants i la persona responsable ha d'efectuar 
els càlculs pertinents, i s'anunciarà.  
a) El total de cartrons venuts de la sèrie o sèries corresponents, utilitzant la 
fórmula 
següent: 
- Total Cartrons físics venuts [...], de la sèrie [...] del número [...] al [...] i de la 
sèrie [...] del número [...] al [...) ) nombre d'apostes, desglossades per 
imports, bingo i, si és el cas, de prima, així com la bola 
- Total de cartons virtuals venuts i nombre d’apostes, desglossades per imports.  
b) L'import dels premis de línia i bingo i, si és el cas, de prima, així com la bola 
d'extracció en la que aquest es pot obtenir. 
 
43.5  A continuació s'ha de procedir a exposar, en els panells i/o monitors, el 
nombre de cartrons venuts, premi de la línia i premi del bingo i, si és el cas, 
premi de prima i premi de bingo interconnectat i els nombres d'extraccions de 
boles per obtenir-los. Un cop efectuada aquesta operació, s'ha de procedir a 
anunciar el començament de la partida. 
 
43.6  A partir d'aquest moment, s'han d'extreure successivament les boles, el 
número de les quals s'ha d'anunciar a través dels altaveus, i mostrar-se 
simultàniament en els monitors i panells de la sala. La locució de les partides 
pot realitzar-se per procediments electrònics com el lector automàtic de boles. 
El joc s'interromp quan alguna persona jugadora canti alguna combinació 
guanyadora. 
 
43.7  Seguidament s'ha de lliurar el cartró al personal de la sala i s'ha de 
comunicar a la persona responsable el número de cartró cantat per a la seva 
comprovació posterior. Aquesta comprovació pot ser efectuada per mitjans 
informàtics i es repeteix amb tots els cartrons cantats. 
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En el supòsit que sigui una de sola la persona jugadora que hagi cantat, si de la 
comprovació efectuada en resulten errades o inexactituds en algun dels 
números del cartró, el joc s'ha de reprendre fins que hi hagi una persona 
guanyadora. Quan alguna combinació guanyadora cantada sigui correcta, el joc 
continua fins que sigui cantada la següent, i així fins la darrera, i cas de ser la 
verificació d'aquesta positiva, es dóna per finalitzada la partida, i es procedeix a 
l'abonament de l'import dels premis. 
 
43.8  Una vegada comprovada l'existència de cada combinació guanyadora 
premiada, la persona responsable pregunta si existeix alguna altra combinació 
guanyadora, i deixa un temps prudencial fins a donar l'ordre de continuar la 
partida o donar-la per finalitzada, segons el cas. Un cop donada la 
corresponent ordre de “la partida queda tancada”, es perd tot el dret a 
reclamació sobre la jugada esmentada. 
 
Article 44 
Pla de premis 
 
44.1 Els premis seran entre d’altres,sense perjudici del fixats posteriorment per 
Ordre del conseller competent en joc i apostes, els següents: 
- Línia: El primer jugador que aconsegueixi completar una de les línies 
horitzontals obtindrà aquest premi. 
- Línia Plus: és el premi addicional a la Línia. Només es podrà optar a aquest 
premi quan es reuneixin  les següents condicions: 

- L’extractor de boles o el sistema de generació aleatòria de números, 
haurà de tenir una bola de color diferent a la resta i sense números 
denominada “Bola Plus”. 
- El suport de joc utilitzat pels jugadors tindrà marcat al menys una de les 
tres línies horitzontals, a criteri de l’empresa organitzadora, i aquesta 
identificació es denomina “Línia Plus”. 

Per poder atorgar aquest premi s’han de complir acumuladament les següents 
condicions: 

- Que la línia completada sigui la identificada com a “Línia Plus” en el 
cartró; i a  més a més 
- Que abans de completar la combinació guanyadora de la Línia Plus 
s’haurà d’haver extret la bola Plus. 
- Que la línia completada sigui la identificada com a “Línia Plus” en el 
cartró; i a  més a més, 
- Que abans de completar la combinació guanyadora de la Línia Plus 
s’haurà d’haver extret la bola Plus. 

La obtenció d’un premi de Línia, anul·larà la possibilitat  d’obtenir el premi “Línia 
Plus” en les posteriors combinacions, encara que es complissin les condicions 
d’aquest article. 
- Bingo: El primer jugador que aconsegueixi completar tota la combinació del 
cartró. 
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- Premi reintegrament:  El suport de joc utilitzat pels jugadors tindrà marcat al 
menys un número i/o guarisme a criteri de l’empresa organitzadora, que es 
denominaran cadascun d’ells com a “estrella”. Obtindran aquest premi tots 
aquells cartrons que continguin un número o guarisme estrella que coincideixi 
amb l’últim numero o guarisme extret o generat i cantat a la partida.  
- Prima: que es pot atorgar en aquelles sales que disposin d'autorització 
específica de la direcció general competent en matèria de jocs i apostes, s’ha 
de dotar a partir de la detracció continuada d'un percentatge del valor facial de 
la totalitat dels cartrons venuts en cada partida en una sala concreta. Consisteix 
en una quantitat d'entre 30 i 3.000 euros, fixada per la sala, i s’atorga a la 
persona jugadora o persones jugadores que obtinguin la combinació de bingo 
en la partida immediata posterior a aquella en què s'hagi assolit l'acumulació de 
la quantitat fixada i amb un nombre d'extraccions de boles menor o igual al que 
la mateixa sala o empresa de serveis fixi. 
- Interconnectat: gestionat per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, consisteix 
en una quantitat o objecte procedent de la detracció continuada d'un 
percentatge del valor facial de la totalitat dels cartrons venuts en cada partida 
en totes les sales autoritzades i es desglossa en vàries categories, amb 
diferents valors econòmics establerts en funció del nombre d'extracció de bola. 
S’atorga a la persona jugadora o les persones jugadores que obtinguin la 
combinació de bingo, sempre que el nombre d'extraccions de boles no superi el 
nombre prèviament fixat. 
 
44.2 Els percentatges de detracció serà com a màxim el 70% dels valors facials 
dels cartrons venuts que es destinaran a dotar els premis segons decideixi 
l’establiment en cada moment. 
 
44.3 Els premis s'han de fer efectius en metàl·lic o altres mitjans de pagament 
autoritzats i no poden ser substituïts per premis en espècie. Això no obstant, el 
pagament en metàl·lic pot ser substituït pel lliurament d'un xec contra un 
compte de l'empresa titular o de l'empresa de serveis que gestioni el joc en la 
sala.  
En el bingo interconnectat, el premi pot ser en espècie. 
 
 
Capítol  4 Bingo electrònic 
 
Article 45 
Descripció del joc 
 
El bingo electrònic és una modalitat de bingo en la qual la persona participant 
adquireix, mitjançant un terminal de joc situat en una sala de bingo autoritzada, 
o en un casino on sigui autoritzada la pràctica del joc del bingo,  per a la venda 
d’aquesta modalitat de joc i connectat a un sistema informàtic de control, un 
cartró emès electrònicament, reproduït en la pantalla del terminal de joc, el qual 
està configurat per caselles, algunes de les quals contenen números o 
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representacions gràfiques. L’objectiu del joc és poder completar en el cartró 
determinats patrons, a partir d’una seqüència de números o representacions 
gràfiques que resulti de la celebració d’un sorteig. 
 
S'entén per patró una determinada disposició dels números o representacions 
gràfiques en les caselles del cartró. 
 
Es considera cartró guanyador aquell que aconsegueix completar un 
combinació prevista com una de les categories de premi possibles segons les 
condicions establertes. 
 
Article 46 
Elements materials 
 
46.1 Cartrons 
 
Els cartrons de joc que s'utilitzin per a la pràctica d'aquesta modalitat de joc del 
bingo consistiran en unitats informàtiques, amb forma de cartró de bingo en 
qualsevol de les modalitats definides en el Reglament, on s'han d’anar 
plasmant les diferents extraccions de boles que es van produint en el 
desenvolupament de la partida, i que s’han d’identificar en quant a nombre, 
valor i codi de seguretat. 
 
46.2 Generador aleatori de boles 
 
L'extracció de boles s'efectuarà per mitjà d'un sistema informàtic de generació 
aleatòria de boles amb els números o representacions gràfiques que 
conformaran el sorteig i les combinacions amb dret a premis. 
 
En cas de força major o qualsevol altra circumstància de tipus comercial o 
tècnic, l'òrgan competent en matèria de jocs i apostes pot anul·lar algun 
d'aquests sorteigs. 
 
El posseïdor d'un cartró adquirit per a un sorteig que hagi estat anul·lat tindrà 
dret al reintegrament del seu import. 
 
L'entitat autoritzada per a la gestió dels sorteigs establirà els procediments i els 
mitjans de seguretat adequats per garantir el control dels sistemes de joc i dels 
sistemes de sorteigs. Tots els sorteigs realitzats s’han de registrar en el sistema 
de control del bingo electrònic. 
 
 
46.3 Suport per a pagament de cartrons i compensació de premis 
 
Per poder jugar a aquesta modalitat del bingo les persones jugadores han 
d'adquirir, dins de la sala i previ el corresponent pagament, un compte en un 
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suport que pot consistir en una targeta electrònica, tiquet o qualsevol altre 
degudament homologat per l'òrgan competent en matèria de jocs i apostes, que 
li permet comprar cartrons i cobrar els premis que, si escau obtingui. Així 
mateix, opcionalment, aquest compte pot ser creat automàticament, inserint la 
persona jugadora un bitllet de curs legal en el dispositiu d'acceptació de bitllets 
integrat en el terminal de joc. Les persones jugadores són les úniques 
responsables de no perdre el comprovant esmentat, la presentació del qual, 
mentre que és un títol al portador, és necessari per al cobrament dels premis 
obtinguts i/o del saldo romanent. 
 
Article 47 
Infraestructura i elements tècnics del bingo electrònic 
 
Per a la pràctica d'aquesta modalitat de joc del bingo es precisa una 
determinada i específica infraestructura tècnica que garanteixi la transparència 
del desenvolupament del joc, a la qual, en tot cas, té accés l'òrgan competent 
en matèria de jocs i apostes. 
 
Així mateix, cal disposar, necessàriament, dels següents mitjans tècnics que 
han d'estar degudament homologats per l'òrgan competent en matèria de jocs i 
apostes. 
 
Article 48 
Característiques tècniques del sistema de bingo electrònic 
 
48.1 Servidor central de bingo electrònic. 
Per a poder desenvolupar aquesta modalitat de joc del bingo es precisarà un 
servidor central de bingo electrònic, denominat “servidor central”, que 
mantindrà la necessària i permanent connexió dels servidors de totes les sales 
que desenvolupin la modalitat de bingo electrònic i que comptin amb la deguda 
autorització, tanmateix aquest servidor podrà habilitar-se per al joc de bingo 
online. 
 
El servidor central contindrà el sistema informàtic de gestió i control del joc i 
constitueix el suport tècnic i informàtic que realitzarà les següents funcions: 
 
a) Distribució als servidors de totes les sales dels cartrons electrònics on es 
plasmin les diferents extraccions de boles que es van produint en el 
desenvolupament de la partida. 
La distribució es realitzarà assignant la llibreria de cartrons electrònics a 
cadascuna de les sales, de manera que no hi hagi cap cartró repetit. 
 
b) Generació aleatòria de les boles amb la seqüència de números o 
representacions gràfiques que constitueix la partida. 
La generació aleatòria de les boles serà un procés automàtic, sense possibilitat 
de canvi ni manipulació per part de la sala. 
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El sistema generarà d'una vegada la seqüència numèrica d'extracció de boles, 
anirà informant successivament als terminals de joc electrònics de la bola que 
correspon a l'extracció, no podent visualitzar en el terminal de joc de cap 
manera la seqüència de boles no extretes encara. 
 
c) Determinació de les quanties dels premis col·lectius. 
 
d) Verificació dels cartrons premiats. 
 
e) Registre d'informació generada, i arxivat de la mateixa, per a la seva anàlisi i 
per a la confecció d'estadístiques. Tot el registre de la informació estarà a la 
disposició de l'òrgan competent en matèria de joc, als efectes que es considerin 
oportuns. 
 
f) Control automàtic de la tele-càrrega de programari enfront de noves 
actualitzacions o noves versions del joc. 
 
El servidor central estarà situat en unes dependències destinades a aquest 
efecte en l'entitat autoritzada per a la gestió del bingo Electrònic, havent 
d'existir una rèplica de l'equipament informàtic del servidor central per entrar en 
funcionament en cas de quedi fos de servei per qualsevol causa. 
 
En qualsevol cas, haurà de garantir-se la transferència d'informació entre el 
servidor central i el servidor de cada sala, com a condició indispensable per a la 
participació en aquesta modalitat de joc de bingo. 
 
El sistema ha de permetre una connexió segura perquè les persones que 
designi l'òrgan competent en matèria de joc tinguin accés a realitzar qualsevol 
consulta de tota la informació registrada en el sistema. 
 
Cada sala de bingo haurà de comptar amb la xarxa de comunicacions 
pertinents i estar dotada dels mitjans informàtics que es descriuen en aquest 
capítol. 
 
Així mateix, el sistema ha de permetre, als serveis de control i inspecció del joc, 
en qualsevol moment, comprovar el seu adequat funcionament. 
 
El sistema haurà d’estar en funcionament durant tot l'horari de funcionament de 
les sales de bingo, establert a l’article 21.7, a fi de què aquestes puguin estar 
connectades a la xarxa de bingo electrònic, i disposar dels mitjans tècnics que 
garanteixin la continuïtat i seguretat de la seva activitat. 
 
Existiran determinats nivells de seguretat que garanteixin la fiabilitat i 
transparència del joc en tot moment. 
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48.2 Servidors de sala de bingo electrònic. 
Cada sala de bingo autoritzada per al desenvolupament de la modalitat del 
bingo electrònic haurà de comptar amb un sistema denominat “servidor de sala” 
que estarà format per un equip informàtic compost per maquinari tolerant a 
fallades, amb un sistema d'energia ininterrompuda, en el qual va instal·lat el 
propi sistema de gestió i control de joc. 
 
Les contrasenyes d'accés a l’enrutador, ordinadors, sistemes operatius, així 
com els comptes per accedir als aplicatius, seran conegudes i administrades 
per un nombre reduït de persones. 
 
L'accés físic als ordinadors és controlat, i solament permès, a persones 
autoritzades a tal fi i a persones que vagin a realitzar un manteniment puntual, 
sempre amb autorització. 
 
El servidor de sala contindrà el sistema informàtic de gestió i control del joc a la 
sala, i constitueix el suport tècnic i informàtic que realitzarà les següents 
funcions: 
 
a) Registre i control d'operacions d'adquisició de suports de compra de cartrons 
i pagament de premis. 
 
b) Assignació als terminals de joc electrònic dels cartrons electrònics adquirits 
per la persona jugadora en cada partida, on plasmi les diferents extraccions de 
boles que es van produint en el desenvolupament de la partida. 
 
c) Encapsulació de la seqüència de nombres que constitueix la partida, 
generada pel sistema central aleatòriament i reproduïda pel servidor de sala. 
 
d) Comunicació als terminals de joc electrònics de les boles amb la seqüència 
de nombres que constitueixen la partida. 
 
i) Comunicació als terminals de joc electrònics de les quanties dels premis 
col·lectius determinats pel sistema central segons els diners recaptats per la 
venda de cartrons en les diferents partides. 
 
f) Control de si algun dels cartrons que estiguin sent jugats en els terminals de 
joc electrònics a la sala obté alguna de les combinacions guanyadores dels 
premis en joc i dels premis assignats a cada terminal de joc electrònic. 
 
g) Registre d'informació generada, a l'instant de produir-se. 
 
Per al supòsit de pèrdua de comunicació amb el servidor central: 
Distribució als terminals de joc dels cartrons electrònics on la persona jugadora 
plasmi les diferents extraccions de boles que es van produint en el 
desenvolupament de la partida. 
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La generació aleatòria de les boles serà un procés automàtic, sense possibilitat 
de canvi ni manipulació per part de la sala. El servidor generarà les boles d'una 
vegada, anirà informant successivament als terminals de joc electrònics de la 
bola que correspon a l'extracció, no podent visualitzar de cap manera la 
seqüència de boles extretes encara. 
 
Comunicació, a cada terminal de joc, si algun dels cartrons que estiguin sent 
jugats en la mateixa obté alguna de les combinacions guanyadores dels premis 
en joc. 
 
Verificació dels cartrons premiats. 
 
Assignació al terminal de joc que correspongui del premi o premis que obtingui 
en cada partida. 
 
i) Registre d'informació generada en tots els terminals de joc electrònic de la 
sala, a l'instant de produir-se. 
A tal fi, cada sala de bingo haurà de comptar amb la xarxa de comunicacions 
pertinents i estar dotada dels mitjans informàtics que resultin necessaris. 
 
48.3 Terminal de joc electrònic. 
El terminal de joc electrònic és el suport de joc individual de cada persona 
jugadora, a través del que realitza l'adquisició de cartrons electrònics, participa 
en aquesta modalitat de joc del bingo i rep tota la informació generada pel 
servidor de sala i pel servidor central, corresponent al desenvolupament 
d'aquesta modalitat de joc de bingo. 
 
Cada terminal de joc electrònic haurà d'incorporar un mecanisme que permeti 
identificar el suport que degudament homologat per l'òrgan competent en 
matèria de joc, que permetrà a la persona jugadora comprar cartrons i cobrar, 
si escau, els premis que obtingui. Podrà consistir en una targeta electrònica, 
tiquet o qualsevol un altre. 
 
El terminal deurà poder informar, de forma completa i detallada, del nombre de 
cartrons adquirits i del saldo que té cada persona jugadora, que es veurà 
incrementat cada vegada que obtingui premi, del desenvolupament de la 
partida, i de l'obtenció de premis. 
 
El terminal estarà permanentment comunicat amb el servidor de sala, en cas 
contrari haurà d'indicar-ho de forma clara que el terminal ja no està operatiu. 
Paral·lelament el terminal podrà estar habilitat per a jugar a qualsevol joc de 
bingo online degudament autoritzat per la legislació que correspongui i que 
tanmateix permeti el proveïdor de serveis. En cap cas es podrà jugar de forma 
simultània al bingo electrònic i al bingo online. 
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48.4 Sistema de Comunicacions. 
La sala de joc de bingo es comunica mitjançant el sistema de comunicacions 
amb el servidor central del bingo electrònic. La comunicació és realitzada 
mitjançant “frame-relay”, “MPLS” o qualsevol altra tipologia que asseguri les 
comunicacions per a aquest sistema de joc, sempre utilitzant la possibilitat 
d'una línia de reserva. 
La comunicació dins de la sala, així com entre el servidor de sala amb el 
servidor central, es realitzarà utilitzant el protocol TCP/IP de comunicació i el 
protocol SSL per garantir la seguretat de la informació. 
 
Article 49 
Gestió del sistema de bingo electrònic 
 
Les sales de bingo que siguin autoritzades per al desenvolupament d'aquesta 
modalitat de joc han d'estar necessàriament connectades al sistema de bingo 
electrònic descrit en aquest capítol. 
 
El sistema del bingo electrònic ha de ser gestionat per l'entitat que estigui 
degudament autoritzada per a la gestió d'aquest tipus de sistemes 
d'interconnexió de bingos. 
 
Les sales de bingo que vulguin realitzar el bingo electrònic podran demanar a 
l’entitat que estigui degudament autoritzada per a la gestió d’aquest tipus 
d’interconnexió de bingos, el contingut complert de las normes d’organització i 
funcionament i que aquesta comuniqui, abans de la seva implantació, les 
modificacions que realitzi a les seves normes d’organització i funcionament del 
bingo electrònic. 
 
Les sales de bingo autoritzades o els casinos on sigui autoritzada la pràctica 
del joc del bingo, podran participar en el sistema del bingo electrònic demanant 
la seva connexió a l’empresa autoritzada per a la seva gestió, que estarà 
obligada a efectuar-la sempre que es compleixin tots ets requisits que la 
normativa determini per a la correcta realització del joc. En qualsevol cas, tots 
els titulars d’aquests establiments hauran de gaudir de les mateixes condicions, 
sense que en cap cas puguin resultar abusives, arbitràries, injustes o 
discriminatòries. 
  
Article 50 
Celebració de les partides de joc 
 
Poden participar en aquesta modalitat de bingo les persones jugadores que 
adquireixin el suport pel pagament de cartrons previst en aquest capítol, 
carregat amb saldo suficient per comprar en els terminals de joc electrònics les 
unitats informàtiques on s’han de plasmar les extraccions de boles que es van 
produint en el desenvolupament de la partida. 
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La partida s'inicia simultàniament des de el servidor de sala o el servidor central 
per a tots els jugadors que desitgin participar en el sorteig. A tal efecte, cada 
persona jugadora ha d’introduir en el terminal de joc el suport al que es fa 
referència en l'apartat anterior i ha de seleccionar el nombre de cartrons 
electrònics que desitgi jugar. Seleccionat el nombre de cartrons que la persona 
jugadora vol en la partida corresponent, el terminal de joc ha de sol·licitar el 
saldo al servidor de sala i, seguidament, ha de procedir a descomptar l'import 
de la quantitat corresponent al valor dels cartrons adquirits. 
 
Tot això queda reflectit en el servidor de sala que ha d’actualitzar el saldo del 
suport de pagament i confirmar el moviment al terminal de joc. 
 
En el servidor de sala han de quedar arxivades totes les operacions de 
cobraments i pagaments en l'instant de la seva realització. Aquesta informació 
s’ha de poder extreure en qualsevol suport informàtic a requeriment dels 
funcionaris adscrits als serveis d'inspecció, vigilància i control del jocs i apostes. 
 
Finalitzat el procés de selecció de cartrons i el preu dels mateixos, el terminal 
de joc ha d'informar de les quanties dels premis disponibles i als quals pot optar 
la persona jugadora. 
 
El servidor de sala o el servidor central en el cas del Bingo interconnectat, en el 
moment corresponent ha d’iniciar la generació aleatòria de boles amb la 
seqüència de números o representacions gràfiques que conforma el sorteig i 
les combinacions amb dret a premi, els quals s’han d’anar marcant, 
automàticament i electrònicament, en els cartrons electrònics adquirits per les 
persones jugadores, mostrant-se el progrés d'aquests cartrons, l'ordre 
d'extracció, la seqüència dels números o representacions gràfiques extrets, la 
proximitat de premis i la consecució dels mateixos. 
 
Les partides d'aquesta modalitat de joc del bingo s’han de desenvolupar dins 
l'horari normal de funcionament de la sala de bingo i es celebren de forma 
independent a la partida realitzada a la sala, podent jugar-se aquesta tot i que 
no se celebri la modalitat de bingo tradicional i recíprocament. 
 
El nombre de terminals de bingo electrònic que es pot instal·lar i explotar en 
una sala no pot ser superior al 75% de l'aforament autoritzat per la sala de 
bingo. 
 
Article 51 
Verificació del sistema 
 
Previ a l'inici de cada jornada diària s'ha de verificar el correcte funcionament 
de la totalitat de l'equipament i infraestructura tècnica. 
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En cas que algun dels terminals sofrís alguna contingència, abans o durant el 
desenvolupament de la partida, la persona jugadora o persones jugadores 
afectades per aquesta situació tenen dret a la devolució de l'import invertit en la 
partida. També poden, si ho desitgen, canviar de terminal de joc i continuar 
amb la partida. 
 
Si durant la realització d'una partida es produïssin avaries en els equips, o bé 
accidents que impedeixin la continuïtat del normal desenvolupament del joc, 
s’ha de suspendre la partida i retornar a la persona jugadora el que hagués 
apostat, la qual no pot en cap cas reclamar més del que hagués apostat. 
 
Així mateix, si a l'inici d'una partida es produeix la pèrdua de comunicació del 
servidor de sala amb el servidor central, la sala ha de desenvolupar la modalitat 
del bingo electrònic, a excepció dels premis addicionals acumulats de xarxa. 
Aquesta circumstància s’ha de posar en coneixement a les persones jugadores. 
 
Article 52 
Autorització per a l'explotació de la modalitat del joc del bingo electrònic en una 
sala de bingo 
 
52.1 L'explotació de la modalitat del joc del bingo electrònic en una sala de 
bingo requereix la prèvia autorització administrativa de la direcció general 
competent en matèria de jocs i apostes. 
Aquesta autorització administrativa l’ha de sol·licitar l'empresa titular de 
l'autorització d'instal·lació de la sala de bingo en la qual es pretén practicar 
aquesta modalitat. 
 
52.2 Són requisits imprescindibles per obtenir l'autorització: 
a) Tenir vigent l'autorització d'instal·lació de la corresponent sala de bingo, així 
com haver constituït la fiança corresponent. 
b) Presentar la sol·licitud d'autorització per a l'explotació de la modalitat del joc 
del bingo electrònic en una sala de bingo que ha d’especificar el lloc on s’ha de 
situar el servidor de sala, els elements materials i la infraestructura i els 
elements tècnics a instal·lar per a l'explotació de la modalitat del joc del bingo 
electrònic. 
c) Presentar la documentació següent: 
- La documentació acreditativa de l'homologació prèvia dels elements materials 
i de la infraestructura i elements tècnics. 
- Justificant de l'abonament de la taxa administrativa corresponent. 
 
 
Article 53 
Autorització per a l'explotació de la modalitat del joc del bingo electrònic a 
diverses sales de bingo de forma interconnectada 
 
53.1 L'explotació de la modalitat del joc del bingo electrònic a diverses sales de 
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bingo interconnectades requereix prèvia autorització administrativa de la 
direcció general competent en matèria de jocs i apostes. 
 
Aquesta autorització administrativa l’ha de sol·licitar l’empresa titular del permís 
per prestar serveis d’interconnexió. 
 
53.2 Són requisits imprescindibles per obtenir l'autorització: 
a) Que l'objecte social de la societat que presti el servei comprengui la 
prestació de serveis d'interconnexió. 
Aquesta empresa haurà d’estar degudament autoritzada per l’autoritat 
competent en matèria de jocs i apostes. 
 b) Constitució i dipòsit d'una fiança de 24.000 euros, a favor del departament 
competent en matèria de jocs i apostes, en els termes de l’article 14 d’aquest 
reglament. 
 
53.3 A l'escrit de sol·licitud d'autorització per a l'explotació de la modalitat del 
joc del bingo electrònic a diverses sales de bingo s'ha d’especificar: 
 
a) La relació de les sales de bingo a interconnectar. 
b) El nombre de terminals informàtics de joc a instal·lar a cada sala de bingo i el 
lloc on s’ha de situar el servidor central de bingo electrònic. 
c) Els elements materials i la infraestructura i els elements tècnics a instal·lar 
per a l'explotació de la modalitat del joc del bingo electrònic. 
 
Article 54 
Contingut de l’autorització d’'explotació de la modalitat del joc del bingo 
electrònic 
 
54.1 La resolució administrativa per la qual s'autoritzi l'explotació de la 
modalitat del joc del bingo electrònic en una sala de bingo o a diverses sales 
interconnectades, ha d’incloure, com a mínim, les següents especificacions: 
 
a) Concreció del titular de l'autorització per a l'explotació de la modalitat del joc 
del bingo electrònic i del proveïdor de serveis d’interconnexió. 
b) Relació de les sales de bingo en les quals s'autoritza la seva pràctica. 
c) Nombre total de places de la sala de bingo que s'autoritzen per a la pràctica 
d'aquesta modalitat i nombre total de places que es mantenen per a la pràctica 
de la modalitat del joc del bingo tradicional. 
d) Nombre de terminals informàtics de joc a instal·lar a la sala o sales de bingo 
especificant, en aquest últim cas, el nombre de terminals a instal·lar a cada 
sala. 
e) Sistema informàtic a utilitzar i lloc on es van a situar el servidor o servidors 
de sala i, si escau, el servidor central. 
f) Les regles d'organització i funcionament del bingo electrònic. 
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54.2 Totes les modificacions que afectin al contingut de la resolució 
administrativa per la qual s'autoritzi l'explotació de la modalitat del joc del bingo 
electrònic requereixen autorització prèvia mitjançant resolució de la direcció 
general competent en matèria de jocs i apostes. 
 
Article 55 
Preu dels cartrons 
 
Cada variant de bingo electrònic pot admetre cartrons de preus diferents. 
Els preus dels cartrons són aprovats per la direcció general competent en 
matèria de jocs i apostes. 
 
Article 56 
Premis 
 
56.1 Control i programa de premis 
56.1.1 El servidor de sala ha de controlar de forma precisa tots els cartrons en 
joc de tots els terminals, comunicant immediatament, a cada terminal de joc, si 
algun cartró obté la combinació del premi en joc. 
 
56.1.2 En cas que un jugador obtingui premi se li ha d’informar del pagament 
en el respectiu terminal electrònic on estigui jugant i, en cas de ser un premi 
comú a totes les sales (premi acumulat de xarxa), també s’ha d’informar a la 
resta de persones jugadores a través d'una pantalla electrònica informativa 
disposada a la sala. 
  
La partida finalitza quan s'hagin produït totes les extraccions que donen dret a 
premis. 
 
56.1.3 En cas de pèrdua de comunicació entre qualsevol servidor de sala i el 
servidor central la sala pot desenvolupar la modalitat de bingo electrònic per a 
les seves persones jugadores. En aquest cas les detraccions de les quantitats 
jugades en sala, per venda de cartrons, destinades a premis col·lectius 
(acumulats de xarxa) seran íntegrament destinades al pagament dels premis 
acumulats de sala. Si hi hagués alguna detracció destinada a engrossir algun 
premi acumulat de xarxa, aquesta quantitat ha d’anar a incrementar els premis 
col·lectius de la sala. 
 
56.2  Pagament de premis 
El percentatge destinat a premis en el conjunt de les partides celebrades en 
cada trimestre natural per una mateixa empresa autoritzada no serà inferior al 
80% de les quantitats jugades. 
 
Per a procedir a la liquidació del saldo existent corresponent als premis 
obtinguts en el terminal de joc electrònic, la persona jugadora ha de sol·licitar la 
seva liquidació al personal encarregat de la sala. 
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Els imports corresponents als premis que la persona jugadora hagi obtingut 
s'ha d’afegir al saldo que tenia, podent la persona jugadora, en qualsevol 
moment, sol·licitar l'import del saldo en diner efectiu. 
 
El pagament de premis del bingo electrònic s'ha de fer, bé mitjançant diners de 
curs legal o per mitjà d'un xec bancari lliurat, en el termini de 24 hores hàbils 
des de la seva obtenció, a la sala que ho hagués atorgat o, si així ho sol·licita la 
persona jugadora premiada, mitjançant ordre de transferència al compte 
bancari que determini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
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