
Carta oberta d’ UGT i CCOO conjuntament amb les associacions 

empresarials Foment del Treball i CECOT i les associacions del sector del 

joc privat a Catalunya, al Vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès 

 

El Sector demanda estar en l’agenda de desescalada del Govern de la 

Generalitat per poder tornar a treballar 

 

El sotasignats reclamen al Govern de la Generalitat i, concretament al 

Vicepresident i Conseller d’Economia i Hisenda Pere Aragonès, que inclogui al 

sector del joc privat en l’agenda de desescalada equiparant-lo amb la resta del 

comerç, permetent així reprendre una activitat legal, que genera llocs de treball 

directes i indirectes i que contribueix en la creació de riquesa social via impostos.   

No comptar amb una data d’obertura està generant una angoixa permanent a les 

8.000 treballadores i treballadors que, de forma honrosa i estable, es guanyen la 

vida en aquest sector, que alhora genera 28.000 llocs de treball indirectes en 

àmbits tant importants com l’hostaleria, l’immobiliari, els serveis de neteja i 

seguretat, entre d’altres. Totes aquestes persones mereixen el mateix tracte i 

respecte que la resta de ciutadanes i ciutadans de Catalunya que lluiten per tenir 

una vida digne i pròspera. No hem d’oblidar que la majoria d’empreses que 

conformen aquesta indústria son majoritàriament familiars, amb molts anys 

d’esforç i contribució al desenvolupament de Catalunya.  

No comptar amb una data d’obertura no pot respondre a raons sanitàries. El 

sector demostra que  supera la pròpia normativa  pública a nivell de prevenció, 

control i seguretat. A banda, els bingos, casinos i els salons no són espais on 

existeixin aglomeracions i permeten alhora una traçabilitat per la pròpia obligació 

de registre d’entrada.   

Tampoc pot respondre a raons d’essencialitat, ja que és discriminatori i arbitrari 

si ho comparem amb altres sectors que estan actius com gimnasos, teatres, 

centres comercials, pistes d’esquí o els propis punts de venda de joc públic com 

la loteria o La Grossa.  

A banda de les raons socials, sanitàries i empresarials, el sector del joc privat és 

un contribuent molt destacat a raó d’aportar 20 milions d’euros al mes a les 

arques de la Generalitat o, el que és el mateix, més de 220 milions d’euros a 

l’any. Aquesta aportació és més necessària que mai considerant la situació social 

i econòmica derivada de la pandèmia.  

Demanem a les administracions, públicament, un tracte just i equiparable a la 

resta de sectors empresarials. L’única petició és poder tornar a treballar. 

 

 

 



 

 

 

 
Associació Catalana d’Operadors de 

Màquines recreatives 

 

 
  
  
 
  
  

Associació d’Empresaris de Bingo  
de Catalunya 
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