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Dictamen sobre modificació del catàleg de 

jocs i apostes i dels reglaments de màquines 

recreatives i d’atzar, i de salons recreatius i 

de joc 

Com a criteris generals el dictamen del CTESC, aprovat 

avui, considera que les modificacions que es proposen en 

relació amb les suspensions temporals poden contribuir a 

augmentar l’oferta de màquines recreatives en 

funcionament i, per tant, serien contraries a la voluntat 

manifestada de reduir progressivament l’oferta de joc. 

Barcelona, 27/9/2022.- Per tal de garantir una millor prevenció de ludopaties en infants i 

joves, el CTESC recomana regular la distància que han de mantenir els bingos, 

casinos i salons de joc respecte dels centres educatius, tenint en compte el que s’ha 

establert en altres comunitats autònomes com la Comunitat Valenciana i Cantàbria. 

També recomana afegir una nova disposició transitòria que reguli uns períodes 

obligatoris d'adaptació, en funció de llur tipologia, per als establiments amb llicència 

vigent que no compleixen actualment el règim de distàncies mínimes respecte dels 

centres d'educació primària, educació secundària, batxillerat i formació professional.  

La nova norma estableix que a les empreses operadores se’ls pot concedir la suspensió 

dels permisos d’explotació fins al 10% del total de determinades maquines recreatives i 

d’atzar i que les empreses que superin aquest 10% disposen d’un termini d’un any per 

donar compliment al percentatge. El CTESC recomana que es rebaixi aquest termini d’un 

any a tres mesos. 

El CTESC no està d’acord amb la disposició que estableix que el permís d’explotació es 

donarà d’alta automàticament si no se sol·licita el manteniment de la suspensió. 
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El document compta amb vot particular conjunt de Foment i de Pimec relacionat amb la 

regulació de la suspensió temporal del permís d’explotació i amb determinades 

observacions del dictamen. 

Dictamen, text i vot  

 

Paraules clau 
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