CIRCULAR N.º 20/19
Barcelona, 13 de junio 2019

ASUNTO: CONTROL DE ACCESO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO.
Estimado socio:
En relación con este asunto le venimos enviando sucesivas circulares relacionadas con el contenido
del Decreto 89/2019, de 30 de abril.
En esta ocasión le adjuntamos nota informativa emitida por la Subdirección General de Gestión y
Control de Juego y Apuestas, dependiente de la Dirección General de Tributos y Juego de la
Generalitat, relativa a la concreción de los términos de entrada en vigor del Decreto 89/2019, a la
adaptación de locales, a la documentación a aportar en relación a la adaptación de los locales, y al
control de acceso mediante soportes informáticos o por medios de reconocimiento electrónico.
Le adjuntamos en fichero aparte el texto íntegro de la citada nota informativa.
Quedamos a su disposición para clarificarle cualquier información que precise sobre este asunto y
entretanto, reciba un cordial saludo.

CIRCULAR N.º 20/19
Barcelona, 13 de juny 2019

ASSUMPTE: CONTROL D’ACCÉS EN ELS ESTABLIMENTS DE JOC.
Benvolgut soci:
En relació amb aquest assumpte li venim enviant successives circulars relacionades amb el contingut
del Decret 89/2019, de 30 d’abril.
En aquesta ocasió li adjuntem nota informativa emesa per la Subdirecció General de Gestió i Control
de Joc i Apostes, dependent de la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat, relativa a la
concreció dels termes d’entrada en vigor del Decret 89/2019, a l’adaptació de locals, a la
documentació a aportar en relació a l’adaptació dels locals, i al control d’accés mitjançant suports
informàtics o per mitjans de reconeixement electrònic.
Li adjuntem en fitxer a part el text íntegre de l’esmentada nota informativa.
Quedem a la seva disposició per tal de clarificar-li qualsevol informació que precisi sobre aquest
assumpte i mentre, rebi una cordial salutació.

Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Direcció General de Tributs i Joc
Sub-direcció General de Gestió i Control de Joc i Apostes

NOTA INFORMATIVA
en relació amb l’entrada en vigor del Decret 89/2019, de 30 d’abril.

Ateses les moltes consultes fetes a aquesta unitat directiva de joc i apostes en relació amb
l’entrada en vigor del Decret 89/2019, de 30 d'abril, de modificació del Decret 37/2010, de
16 de març, pel qual s'aprova el Reglament de salons de joc, del 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, i del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de
màquines recreatives i d'atzar, s’emet aquesta nota informativa.
L’article 1 del Decret 89/2019, de 30 d’abril, modifica l’article 26 del Decret 37/2010, de 16
de març, en relació amb les prohibicions d’entrada als salons de joc, tot establint que
aquests establiments de joc han de disposar dels elements necessaris que permetin la
identificació i el control d’accés de totes les persones jugadores o visitants.
Això implica que ha d’existir a l’entrada del local un control d’accés (tal i com ja es preveu en
els reglaments de sales de bingo i casinos) i no només a les zones on hi ha instal·lades
màquines de tipus B especials per a sales de joc, com fins ara; de forma i manera que totes
les persones que vulguin accedir als salons de joc hauran de ser identificades.
En conseqüència, s’informa del següent:

Primer.- Concreció dels terminis previstos al Decret 89/2019, de 30 d’abril.


Entrada en vigor del Decret

D’acord amb la disposició final única, el Decret entrarà en vigor als sis mesos des de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Atès que la seva
publicació es va fer el dia 3 de maig de 2019, l’entrada en vigor es produirà el dia 3 de
novembre de 2019.


B) Adaptació dels locals

D’acord amb l’apartat 1 de la disposició addicional única, amb caràcter excepcional i per
causa degudament justificada, el compliment efectiu de l’adaptació dels locals es pot fer
dins el termini màxim improrrogable dels sis mesos següents a l’entrada en vigor del Decret.
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El compliment efectiu, en aquest supòsit excepcional, queda subjecte a la presentació d’un
escrit, adreçat a la direcció general competent en matèria de joc i apostes, on es comuniqui
la impossibilitat de finalitzar les obres per alguna de les causes previstes a l’apartat 2 de la
disposició addicional única:
Adaptació dels locals
2. A aquest efecte, la persona titular del local corresponent ha de presentar un escrit a la
direcció general competent en matèria de jocs i apostes, en què comuniqui la impossibilitat
de finalitzar les obres per adaptar el local per motius d'un retard en la tramitació de les
llicències o autoritzacions necessàries no imputable a la persona titular, o que afecti
el projecte tècnic o altres d'anàlegs. S'hi han d'adjuntar els documents tècnics i
acreditatius que els fonamenten.

Així, el termini per a presentar aquest escrit és de dos mesos abans de l’entrada en vigor del
Decret; és a dir, com a màxim, el dia 3 de setembre de 2019.

Segon.- Documentació a aportar en relació amb l’adaptació dels locals.
a) Per al cas que no es porti a terme l’adaptació del local, atès que el control d’accés ja es
troba a l’entrada del saló de joc, serà suficient la presentació d’un plànol actualitzat.
b) Per al cas que s’hagi de portar a terme una adaptació del local per modificació de la
ubicació del control d’accés, i això suposi una modificació que afecti a l’ampliació o
disminució de la superfície útil, s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització.
c) En tots els casos, serà necessari aportar un plànol actualitzat del local, on s’acrediti que
es dóna compliment a les previsions del Decret 89/2019, de 30 d’abril.
Tercer.- Control mitjançant suports informàtics o per mitjans de reconeixement
electrònic.
Les empreses que desenvolupin programari informàtic i/o de reconeixement electrònic, en
relació amb la gestió del control d’accés a establiments de joc, hauran de sol·licitar la
corresponent autorització per a l’ús d’aquests sistemes a la Direcció General de Tributs i
Joc.
A aquests efectes, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud, acompanyada d’una
memòria tècnica, diagrames, plànols i/o esquemes del sistema de control d’accés , i un
informe emès per una laboratori d’assaig acreditat per la Generalitat de Catalunya relatiu a
la funcionalitat del sistema i la seva adequació al Decret 37/2010, de 16 de març i el Decret
89/2019, de 30 d’abril. Així mateix, les empreses hauran de fer menció al compliment del
seu sistema de control d’accés de les previsions sobre protecció de dades d’acord amb el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure

Gran Via de les Corts Catalanes, 639
08010 Barcelona
Tel. 93 316 20 00
Fax 93 554 15 85

Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Direcció General de Tributs i Joc
Sub-direcció General de Gestió i Control de Joc i Apostes

circulació d'aquestes dades, així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Aquesta menció es pot fer a la
mateixa memòria tècnica o en document annex a la sol·licitud.

Barcelona, 7 de juny de 2019
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