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INFORME SOBRE PROPOSTA DE DISPOSICIÓ   
 
Disposició: Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel 

qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar. 
 
Departament: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 
 
Impacte pressupostari: Ingressos sense quantificar 
 
 
Fets 
 
1.  El Decret 23/2005, de 22 de febrer, aprova el Reglament de màquines recreatives i 

d’atzar, vigent en l’actualitat, i regula, entre d’altres, el règim i àmbit d’aplicació, els 
tipus de màquines i les seves característiques, el registre de models i la seva 
homologació, el règim d’instal·lació i explotació, requisits de les persones físiques i 
jurídiques titulars. 

 
2.  Aquest Reglament de màquines recreatives i d’atzar les classifica en màquines de 

tipus B, o recreatives amb premi; màquines de tipus B, especials per a salons de 
joc i bingos i màquines de tipus C o d’atzar. 

 
3.  Mitjançant sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar la 

nul.litat del Decret 97/2014, de 8 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
loteria Binjocs i de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del 
Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva 
planificació. 

 
4.  La declaració de nul.litat d’aquesta modalitat de joc denominada Binjocs va 

comportar que s’haguessin de retirar les terminals de Binjocs de tots els 
establiments de joc de Catalunya que estaven autoritzats per comercialitzar-lo, és 
a dir, els salons de joc i les sales de bingo. 

 
5.  En paral.lel, mentre a Catalunya s’explotava aquesta modalitat de joc, a la resta de 

comunitats autònomes es van anar desenvolupant diverses variants de les 
màquines recreatives de tipus B, especials per a establiments de joc (bingos i 
sales de joc) denominades en diversos reglaments o conegudes comercialment 
com B1, B2, B3, B4, etc..., que actualment es troben plenament consolidades dins 
l’oferta de joc de la majoria de comunitats autònomes. 

 
6.  La retirada dels terminals de Binjocs a Catalunya ha suposat que les empreses 

autoritzades per explotar-les hagin perdut producte dins la seva oferta i han de 
competir en desigualtat de condicions amb altres empreses de la resta de 
comunitats autònomes que si tenen aquesta oferta. D’altra banda, la desaparició 
de les màquines de joc anomenades Binjocs ha comportat que l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya deixi d’ingressar els diners que l’explotació d’aquesta 
modalitat de joc comportava. 
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7.  La Direcció General de Tributs i Joc proposa la modificació del Decret 23/2005, per 
una part, per tal de donar resposta a les peticions dels empresaris davant la 
situació de desigualtat de condicions en què es troben les empreses de joc 
catalanes atès que durant l’època en què van explotar la modalitat del joc en 
terminals Binjocs, no es van desenvolupar les noves variants de les màquines de 
tipus B, fet que provoca aquest desavantatge competitiu i d’altra banda, també es 
vol mantenir el nivell d’ingressos derivats de l’abonament de taxes de joc que 
proporcionaven els Binjocs, ara anul·lats, mitjançant la regulació de noves 
modalitats de les màquines de tipus B especials ja existents a l’ordenament jurídic. 

 
8.  En l’informe d’impacte pressupostari de la Direcció General de Tributs i Jocs de 

data 23 de setembre de 2019, es fa constar que les modificacions que introdueix 
aquest decret suposen la creació de noves modalitats de les màquines de tipus B 
especials per a sales de joc, comportaran un augment dels ingressos de la 
Generalitat de Catalunya derivats de la taxa del joc i taxes administratives que 
l’autorització i explotació d’aquestes noves màquines comportaran. 

 
9.  També s’assenyala que es impossible determinar quins seran els ingressos per la 

Generalitat derivats de l’aplicació de la taxa sobre els jocs de sort, envit o atzar i 
les taxes administratives de gestió, atès que, a priori, és molt difícil quantificar el 
nombre de models que s’homologaran i/o quantes màquines de tipus especials per 
a sales de joc, s’autoritzaran. 

 
Conclusions 
 
Aquest centre directiu, des del punt de vista estrictament pressupostari, informa 
favorablement sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 
de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar. 
 
 
La directora general de Pressupostos 
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