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1-Dictamen

DICTAMEN 15/2011 sobre el Projecte de decret de modificació
del Reglament de salons recreatius i de jocs, aprovat pel Decret
37/2010, de 16 de març.
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 de desembre de 2011, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 29 de novembre de 2011 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 de modificació del Reglament de salons recreatius i de jocs,
aprovat pel Decret 37/2010, de 16 de març.

El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria general, d’una
memòria de les observacions i les observacions presentades i d’un informe
d’impacte normatiu.
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el
dia 2 de desembre i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, d’un article únic, d’una
disposició addicional i d’una disposició final.
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix
aquest Projecte de decret. També s’indica que la modificació de la norma es
realitza per millorar la competitivitat del sector empresarial del joc i que amb
les modificacions introduïdes es pretén equiparar algunes de les
característiques dels salons de joc a d’altres establiments de joc per
homogeneïtzar el sector.
L’article únic consta de cinc apartats en els quals es modifiquen diferents
articles del Decret 37/2010. Les modificacions són les següents:
obligatorietat que una persona controli l’accés als salons quan les portes
romanguin obertes; s’afegeix l’horari de funcionament dels salons de joc que
serà el comprès entre les 9 i les 4 hores; s’afegeix una mesura de
simplificació administrativa relativa a la presentació de documents; se
suprimeix la prohibició de poder disposar de taules en el bar dels salons de
joc. Pel que fa a la documentació que acompanya la sol·licitud d’autorització
d’instal·lació dels salons de joc es permet presentar o bé la llicencia
municipal d’activitat o bé la sol·licitud d’aquesta llicència a l’Ajuntament.
La disposició addicional regula la simplificació i la reducció de càrregues
administratives.
La disposició final estableix l’entrada en vigor de la norma l’endemà de la
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seva publicació.

III. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT

1. El CTESC recomana que en el punt 5 de l’article únic es faci referència
al fet que el que es modifica és només el contingut de la lletra c) de
l’article 16.2.

IV. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte
de decret de modificació del Reglament de salons recreatius i de jocs,
aprovat pel Decret 37/2010, de 16 de març i sol·licita al Govern que sigui
receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen.

Barcelona, 12 de desembre de 2011

El president
Josep Maria Rañé i Blasco

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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DECRET
/2011, de
de
, modificació del Reglament de salons recreatius i de
joc, aprovat pel Decret 37/2010, de 16 de març.

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 empeses 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.
En el mateix sentit, 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 37/2010, de 16 de març, es va aprovar l’actual Reglament
de salons recreatius i de joc.
Aquest Decret que substituïa l’anterior Decret 22/2005, de 22 de febrer, va
simplificar el procediment administratiu respecte els salons recreatius per tal de
facilitar a les empreses l’exercici de l’activitat econòmica en aplicació del que
disposen la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12
de desembre, relativa als serveis en el mercat interior, i 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)..
Actualment, mitjançant 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,
per la qual cosa s’ha aprofitat per introduir una disposició addicional introduint
aquests aspectes.
L’actual situació econòmica planteja la necessitat d’incorporar a la vigent
normativa de salons recreatius i de joc algunes modificacions amb la finalitat de

millorar la competitivitat d’aquest sector empresarial, que s’ha vist afectada per
la incorporació al mercat d’altres modalitats de joc, especialment els relacionats
amb les noves tecnologies.
Les modificacions que ara s’introdueixen pretenen, a més, equiparar algunes
característiques dels salons de joc a d’altres establiments de joc i
homogeneïtzar el sector al màxim, tot evitant greuges comparatius. En aquest
sentit, es modifica el seu horari de funcionament i es permet disposar d’un
servei de bar pels clients.
Pel que fa a l’estructura del Decret, aquest consta d’un article únic que modifica
diferents articles del Reglament de salons recreatius i de joc, aprovat pel Decret
37/2010, de 16 de març.
Finalment, 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 de salons de joc, 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
Modificació del Reglament de salons recreatius i de joc, aprovat pel Decret
37/2010, de 16 de març.
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 del Reglament de salons recreatius i de
joc, aprovat pel Decret 37/2010, de 16 de març, que queda redactat de la
manera següent:
“Article 4. Entrades i sortides
...
2. Els salons recreatius i de joc han de tenir portes d’accés que no permetin
l’entrada lliure des de l’exterior. En els salons de joc, en cas que les portes
romanguin obertes, haurà d’haver-hi una persona que controli que no

accedeixin menors d’edat.”
2. Es modifica el títol i s’afegeix un apartat 3 a l’article 7 del Reglament de
salons recreatius i de joc, aprovat pel Decret 37/2010, de 16 de març, que
queda redactat de la manera següent:
“Article 7. Aforament, rètols i horaris
...
3. L’horari de funcionament dels salons de joc és el comprès entre les 9 i les
4 hores”.
3. Es modifica l’apartat 2.a) de l’article 14 del Reglament de salons recreatius i
de joc, aprovat pel Decret 37/2010, de 16 de març, que queda redactat de la
manera següent:
“Article 14. Informe previ de viabilitat per a salons de joc.
...
2. ....
a) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o document
acreditatiu de la personalitat del/ de la titular o escriptura de constitució i, si
escau, documentació acreditativa de la situació jurídica en el moment de la
sol·licitud, si és persona jurídica, en el cas que l’Administració de la
Generalitat no pugui obtenir-ho en el moment de la sol·licitud per mitjans
electrònics d’acord amb la disposició addicional 2.
4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 15 del Reglament de salons recreatius i de
joc, aprovat pel Decret 37/2010, de 16 de març, que queda redactat de la
manera següent:
“Article 15. Autorització de salons de joc
...
3. Els salons de joc poden disposar de servei de bar destinat a les persones
clientes del saló, que com a màxim pot ocupar un 10% de la superfície útil
del saló.”
5. Es modifica l’apartat 2 de l’article 16 del Reglament de salons recreatius i de
joc, aprovat pel Decret 37/2010, de 16 de març, que queda redactat de la
manera següent:
“Article 16. Sol·licitud i tramitació de salons de joc
...
2. L’esmentada sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació
següent:
...
c) Llicència municipal d’activitat o sol·licitud de la mateixa a l’Ajuntament

corresponent”.

Disposició addicional
Simplificació i reducció de càrregues administratives
Les sol·licituds d’autorització i comunicacions a les què fa referència el
Reglament de salons recreatius i de joc, aprovat pel Decret 37/2010, de 16 de
març, podran ser presentades també davant la xarxa d’oficines de Gestió
Empresarial de la Generalitat de Catalunya i, en el seu cas, a la seu corporativa
electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat),
formalitzades en impresos que es poden descarregar des de la seu corporativa
electrònica de la Generalitat de Catalunya o en qualsevol de les unitats
administratives on es presenta la sol·licitud.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona,
Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

