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NOTES

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de 
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originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a 
una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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Llei	de	regulació	de	l’impost	sobre	suc-
cessions	i	donacions
Tram. 200-00087/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
732)

A la pàg. 25

Article 12.3.b

On diu: 

«b) No es computen com a valors ni com a elements 
no afectes a activitats econòmiques els valors el preu 
d’adquisició dels quals...»

Ha de dir: 

«b) No es computen com a valors ni com a elements no 
afectes a activitats econòmiques els valors o els ele-
ments el preu d’adquisició dels quals...»

A la pàg. 37

Disposició addicional quarta

On diu: 

«Es modifica el capítol II del títol XXVI de la Llei de 
taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, 
afegit al text refós de la Llei (aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2008, del 25 de juny) per l’article 17 de la 
Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives, capítol que queda redactat 
de la manera següent:»

Ha de dir: 

«Es modifiquen la rúbrica i els articles 26.2-1, 26.2-4, 
26.2-5 i 26.2-6 del capítol II del títol XXVI de la Llei 
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalu-
nya, afegit al text refós de la Llei (aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2008, del 25 de juny) per l’article 17 de la 
Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives. La rúbrica i els articles 
esmentats resten redactats de la manera següent:»

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei	de	mesures	fiscals,	financeres	i	ad-
ministratives
Tram. 200-00072/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
607)

A la pàg. 66

Article 11

On diu: 

«Se suprimeixen els apartats 1.1, 2.2 i 3.11 de l’article 
12.14-4 del capítol XIV del títol XII del text refós apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2008.»

Ha de dir: 

«Se suprimeixen els apartats 1.1, 2.2 i 3.1.1 de l’article 
12.14-4 del capítol XIV del títol XII del text refós apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2008.»
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apostes i casinos (article 141). Així mateix, la Genera-
litat té competències en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal (article 31), consum (article 123), 
joventut (article 142), publicitat (article 157), sanitat i 
salut pública (article 162) i protecció de menors (article 
166), entre d’altres.

Tots els títols competencials esmentats justifiquen 
l’aprovació d’un marc normatiu amb rang de Llei en 
matèria de jocs i apostes que, alhora que proporcioni 
tant a les potencials persones usuàries del joc com a les 
persones operadores de joc una major seguretat jurídica, 
permeti a la Generalitat desplegar normativament les 
competències reconegudes en l’Estatut d’autonomia i 
redefinir les línies bàsiques de la política en matèria de 
jocs i apostes de Catalunya.

Així mateix, l’experiència acumulada des de l’assump-
ció de competències en l’àmbit dels jocs i apostes, els 
problemes detectats en la regulació de determinades 
matèries, així com el temps transcorregut des de l’apro-
vació de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, acon-
sellen l’adequació a la nova realitat social del joc de la 
normativa existent en la matèria, principalment la Llei 
15/1984, però també la Llei 1/1991, de 27 de febrer, 
reguladora del règim sancionador en matèria de joc.

Per últim, el canvi en la concepció tradicional del joc, 
el realitzat presencialment, provocat per l’aparició de 
la modalitat d’explotació del joc per mitjans telemàtics 
i informàtics feia necessari que Catalunya tingués una 
normativa adequada a l’evolució de les noves formes 
d’oci en l’àmbit del joc del segle xxi. Per aquest motiu 
resulta d’especial rellevància aquesta Llei en tant que 
estableix els mecanismes necessaris per regular les acti-
vitats de jocs i apostes per mitjans telemàtics. En aquest 
sentit, les especialitats pròpies de les activitats de joc 
juntament amb la possibilitat de desenvolupar-les per 
mitjans de comunicacions electrònics com ara Internet 
i les comunicacions mòbils, han aconsellat atendre, pel 
que fa referència a l’àmbit territorial, a un criteri pru-
dent i ponderat, que equilibri els interessos de les perso-
nes operadores i sobretot dels usuaris i usuàries, com és 
el criteri de focalització de l’activitat del joc –radicar la 
seu social, domicili, delegació o la seva unitat central de 
gestió de jocs i apostes en el territori de Catalunya–, i no 
el de mera accessibilitat des de Catalunya, alineant-nos 
així amb els principis recollits en les normes estatals i 
comunitàries més avançades en la matèria, com la Llei 
34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la 
informació i de comerç electrònic, l’article 15 del Regla-
ment (CE) núm. 44/2001 del Consell, de 22 de desem-
bre, relatiu a la competència judicial, el reconeixement 
i l’execució de resolucions judicials en matèria civil i 
mercantil, i l’article 6 –juntament amb el Considerant 
24– del Reglament (CE) núm. 593/2008 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de juny de 2008, sobre la 
llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I), 
i l’apartat 51 de la Comunicació de la Comissió Euro-
pea, de 13 d’octubre de 2000: Directrius relatives a les 
restriccions verticals (2000/C 291/01).

II

Així doncs, amb aquesta Llei s’ha optat, entre les diver-
ses opcions existents, per l’elaboració d’un text normatiu 

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	reguladora	del	recurs	de	
cassació	en	matèria	de	dret	civil	a	Ca-
talunya
Tram. 200-00097/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 21.09.2010 al 05.10.2010).

Finiment del termini: 06.10.2010; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.09.2010.

Projecte	de	llei	de	jocs	i	apostes
Tram. 200-00098/08

Text presentat
Reg. 74245 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.09.2010

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, Secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del Conseller d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació s’aprova l’Avantprojecte de Llei de 
jocs i apostes i s’autoritza l’esmentat Conseller perquè 
el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el trenta-u d’agost de dos mil 
deu.

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei de jocs i apostes

Exposició de motius

L’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Ge-
neralitat la competència exclusiva en matèria de joc, 
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en els jocs i apostes i, com a novetat, es fa un reconei-
xement exprés dels drets dels i de les participants en 
els jocs i apostes, en tant que persones consumidores 
i usuàries.

El Capítol cinquè «Persones operadores de joc» regula 
les obligacions que han de complir les persones opera-
dores de joc, els supòsits en els que existeix una prohi-
bició per a ser persona operadora de joc i el document 
professional amb el que ha de comptar el personal al 
servei de les persones operadores de joc.

El Capítol sisè «Establiments de joc» té per objecte re-
gular els establiments de joc, tant els presencials com 
els telemàtics.

El Capítol setè es dedica a determinar els requisits dels 
«Materials de joc». El Capítol vuitè «Publicitat i promo-
ció dels jocs i apostes» estableix el règim pel que s’ha 
de regir la publicitat i la promoció dels jocs i apostes a 
Catalunya. En darrer lloc, en el Capítol novè «Registre 
General del Joc» es regula l’instrument unitari de pu-
blicitat i control de totes les activitats relacionades amb 
l’explotació dels jocs i apostes.

El Títol IV «Règim fiscal dels jocs i apostes» té per 
objecte determinar la subjecció de l’activitat de jocs i 
apostes a la tributació i les taxes fiscals vigents en cada 
moment, remetent-se pel coneixement dels termes con-
crets de la seva aplicació a les diferents normes tribu-
tàries existents.

El Títol V «Foment d’una política responsable del joc» 
constitueix una altra de les novetats importants d’aques-
ta Llei. En aquest Títol s’estableix l’obligació de la Ge-
neralitat de fomentar una política integral del joc res-
ponsable, en la que es realitzin un conjunt d’actuacions 
dirigides a disminuir els possibles efectes negatius del 
joc en la població catalana. Aquest conjunt d’actuacions 
abasten els àmbits relatius a la prevenció, intervenció 
i informació a les persones jugadores, fomentant ac-
tuacions dirigides principalment a la protecció de la 
salut, l’educació i l’impuls de polítiques sobre el joc 
responsable en el sector de la indústria del joc present 
a Catalunya.

Per últim, el Títol VI «Règim d’inspecció, control i 
sanció» es divideix en tres capítols. En el Capítol pri-
mer es regulen les funcions d’inspecció i control sobre 
les activitats relacionades amb els jocs i apostes. En el 
Capítol segon, complint amb els principis de legalitat 
i tipicitat que regeixen el dret sancionador en el nostre 
ordenament jurídic, s’estableix el règim sancionador 
derivat de la infracció de les normes en matèria de jocs 
i apostes recollides en la present Llei. En el Capítol 
tercer es regula el procediment sancionador en matèria 
de jocs i apostes i s’identifiquen els òrgans competents 
per sancionar cada tipus d’infracció en atenció a la seva 
gravetat.

Títol I. Disposicions Generals 

Article 1. Objecte 

La present Llei té per objecte regular totes les activitats 
relatives a joc, apostes i casinos, si l’activitat s’acompleix 

que actualitzi la diversa normativa existent i unifiqui 
en una sola norma de rang legal els diferents aspectes 
que afecten a la matèria de jocs i apostes, tot això amb 
vocació de permanència en el temps.

S’ha de tenir present que aquesta Llei pretén regular els 
principis i aspectes bàsics dels jocs i apostes a Catalu-
nya i deixar per a un posterior desenvolupament regla-
mentari aquells altres aspectes la regulació dels quals 
no sigui imperativament de rang legal, dotant així a la 
regulació específica dels diferents jocs autoritzats d’una 
major flexibilitat a l’hora d’atendre a les successives de-
mandes de caire econòmic i comercial que es formulin 
pels diferents agents socials més representatius del sec-
tor, i sense que per això es produeixi una disminució 
en el control dels requisits exigits, enfortint d’aquesta 
manera els mecanismes de resposta per part de l’Admi-
nistració en cas d’incompliment dels mateixos.

III

La present Llei s’estructura en sis títols, integrats per 
cinquanta-tres articles, dues disposicions addicionals, 
dues disposicions transitòries, una disposició deroga-
tòria i tres disposicions finals.

En el Títol I «Disposicions Generals» es regula l’objecte 
i l’àmbit d’aplicació de la Llei, així com els principis ge-
nerals pels que es regeix la regulació dels jocs i apostes.

El Títol II «Relacions de cooperació interterritorial» té 
per objecte, d’una banda, possibilitar la cooperació de 
l’Administració de la Generalitat amb l’Estat en matèria 
de jocs i apostes i d’una altra, possibilitar la cooperació 
amb altres comunitats autònomes mitjançant convenis 
de cooperació.

El Títol III «Regulació dels jocs i apostes» és el títol 
més extens de la Llei i s’organitza en diferents capítols.

En el Capítol primer «Òrgans competents» s’estableixen 
els òrgans competents en matèria de jocs i apostes, en 
el qual, com a novetat, s’ha creat la Comissió del Joc de 
Catalunya com a òrgan consultiu adscrit al Departament 
competent en matèria de jocs i apostes. El Capítol segon 
«Instruments de regulació» estableix els instruments 
pels que es materialitza la regulació dels jocs i apostes: 
el Catàleg de jocs i apostes, que constitueix l’inventari 
de jocs i apostes que poden ser permesos a Catalunya, 
i la planificació dels jocs i les apostes.

En el Capítol tercer «El règim del títol habilitant del 
joc», en aplicació de la Directiva 2006/123/CE del Par-
lament europeu i del Consell de 12 de desembre relativa 
als serveis en el mercat interior, tot i que l’activitat del 
joc es troba expressament exclosa del seu àmbit d’apli-
cació, s’estableix el règim de comunicació en aquells 
supòsits en què l’activitat del joc tingui una menor in-
cidència econòmica, remetent-se per a la seva aplicació 
efectiva a normes reglamentàries, donat que, per atendre 
als principis de necessitat i proporcionalitat establerts 
pel Dret comunitari, es requereix una ponderació de les 
circumstàncies concretes de cada supòsit, impossible de 
realitzar des de la perspectiva inevitablement general de 
la regulació legal.

En el Capítol quart «Persones jugadores» es recullen les 
prohibicions de participació de les persones participants 
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b) Fomentar les polítiques de joc responsable en el sec-
tor del joc a Catalunya.

c) Donar seguretat jurídica les persones operadores de 
joc i a les persones jugadores. En concret, garantir el 
pagament de premis, la regularitat i transparència del 
desenvolupament dels jocs i apostes, i la interdicció de 
pràctiques fraudulentes en el desenvolupament del joc i 
en l’activitat de les persones operadores i de les persones 
jugadores, especialment en l’àmbit del joc telemàtic.

d) Impulsar la diversificació empresarial del joc i les 
apostes, afavorint la transparència en el mercat i la 
concurrència en condicions d’igualtat de les persones 
físiques i jurídiques dedicades a l’explotació de jocs i 
apostes, impedint la creació i manteniment d’activitats 
anticompetitives.

e) Ponderar las repercussions socials, econòmiques i 
tributàries derivades de les activitats de joc i apostes.

f) Prevenir i eradicar les activitats fraudulentes i el blan-
queig de capitals.

Títol II. Relacions de cooperació interterrito-
rial 

Article 4. Col·laboració amb l’Estat en matèria 
de jocs i apostes.

La Generalitat de Catalunya pot establir convenis de 
col·laboració amb l’Estat per a la gestió i participació 
en els jocs de titularitat estatal que puguin incidir en 
l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 5. Col·laboració amb altres comunitats 
autònomes en matèria de jocs i apostes

La Generalitat de Catalunya pot establir convenis de 
col·laboració amb d’altres comunitats autònomes amb 
la finalitat de regular la part dels jocs supraautonòmics 
que es desenvolupin en el territori català i sobre els 
quals tingui competències. Així mateix, la Generalitat 
de Catalunya pot establir mecanismes de cooperació i 
col·laboració per tal de facilitar la regulació dels possi-
bles efectes exteriors produïts pels jocs que es realitzin 
exclusivament en el seu territori i per facilitar les com-
petències de la Generalitat en la gestió i control dels 
jocs i apostes sobre els quals té atribuïdes competències.

Títol III. La regulació dels jocs i apostes

Capítol i. Òrgans competents

Article 6. Govern 

Correspon al Govern: 

a) Aprovar el Catàleg de jocs i apostes, així com els re-
glaments específics per a la pràctica dels jocs i apostes.

b) Planificar els jocs i les apostes establint els criteris 
pels que es regeix la concessió de títols habilitants del 
joc, tant pel que respecta a la situació i al nombre dels 
mateixos, com a les condicions objectives per a obte-
nir-los.

a Catalunya, en totes les seves modalitats i denomina-
cions, incloses les realitzades per mitjans electrònics, 
informàtics, telemàtics o per qualsevol altre mitjà de 
comunicació a distància, d’acord amb el que estableix 
l’article 141 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Article 2. Àmbit d’aplicació 

1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per jocs o apostes 
–inclosos en l’àmbit d’aplicació de la mateixa– aquelles 
activitats en les que s’arrisquin quantitats de diners o 
objectes econòmicament avaluables, en forma d’envits, 
de travesses o d’apostes sobre resultats d’un fet futur o 
incert, amb independència que predomini en elles el 
grau d’habilitat, de traça o perícia de les persones par-
ticipants o que siguin exclusivament o primordialment 
de sort, d’envit o d’atzar. D’acord amb això, es troben 
incloses dins de l’àmbit d’aplicació les rifes; els concur-
sos, qualsevol que sigui la seva forma, procediment o 
sistema per la seva pràctica; les combinacions aleatòries 
amb fins publicitaris o promocionals i tómboles, així 
com tots els jocs i apostes inclosos en el Catàleg de 
jocs i apostes.

2. S’inclouen dins l’àmbit d’aplicació tant les modalitats 
de jocs i apostes presencials, com les que es realitzin 
mitjançant serveis de comunicacions electròniques, in-
closos els establiments de joc telemàtic en els que es 
desenvolupin aquestes activitats i les persones operado-
res que les realitzin, o també mitjançant els canals de 
comunicació com el telèfon, la televisió, la ràdio o qual-
sevol altre classe de tecnologies de la informació i les 
comunicacions, que serveixin per facilitar la comunica-
ció entre les persones operadores i persones jugadores.

3. S’entén per jocs i apostes de titularitat pública aquells 
jocs i apostes l’organització, gestió i comercialització 
dels quals les disposicions legals reserven a la Gene-
ralitat de Catalunya o als seus organismes dependents.

4. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la present 
Llei els jocs i les apostes d’oci i esbarjo constitutius 
d’usos socials de caràcter tradicional o familiar, que 
s’han de definir en el Catàleg de jocs i apostes, en els ca-
sos en què no es produeixen transferències econòmiques 
entre les persones jugadores o aquestes siguin d’escassa 
importància, sempre que les persones jugadores, orga-
nitzadores o promotores no en facin objecte d’explotació 
lucrativa. S’entén que les transferències econòmiques 
són d’escassa importància quan, en la practica dels jocs 
i apostes en establiments oberts al públic o en cercles 
tradicionals que no tinguin el joc entre les seves activi-
tats estatutàries, la suma total d’apostes en cada jugada 
no supera el salari mínim mensual interprofessional, o 
si el total de les apostes admeses a una persona jugadora 
en un període de vint-i-quatre hores no supera el salari 
mínim mensual interprofessional.

Article 3. Principis generals 

En matèria de jocs i apostes regeixen els principis se-
güents: 

a) Protegir les persones menors d’edat i d’aquelles que 
tinguin reduïdes les seves capacitats intel·lectuals o vo-
litives, impedint el seu accés a determinades pràctiques 
i establiments de joc.
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per assolir una presència equilibrada de dones i homes. 
En tot cas, estaran representats els departaments del 
Govern amb competències relacionades amb els jocs i 
apostes, així com les organitzacions sindicals i empre-
sarials més representatives i les associacions tant de 
defensa de les persones consumidores i usuàries com de 
les persones afectades per ludopatia. Així mateix s’han 
de fixar reglamentàriament els criteris de participació 
en la Comissió i el nomenament dels seus membres.

3. Correspon a la Comissió del Joc de Catalunya, amb 
independència de les que, en el seu cas, reglamentàri-
ament es determinin, les facultats i funcions següents: 

a) Assessorar i ser informada sobre les polítiques que 
es duguin a terme en matèria de joc responsable, entre 
altres.

b) Emetre qualsevol altre informe en matèria de joc i 
apostes que li sigui requerit en l’àmbit de la seva acti-
vitat.

A aquest efecte, la Comissió del Joc de Catalunya pot 
sol·licitar, a través de l’òrgan directiu competent en 
matèria de jocs i apostes, la informació necessària de 
qualsevol agent públic o privat implicat en el sector.

4. Per al seu funcionament, la Comissió pot adoptar el 
seu propi reglament de règim interior.

Article 9. Entitats col·laboradores de l’Admi-
nistració

1. El departament competent en matèria de jocs i apos-
tes pot acreditar i habilitar entitats col·laboradores de 
l’Administració per a què emetin informes tècnics, cer-
tificacions i actes de verificació o control, en el marc 
dels procediments d’atorgament de títols habilitants, de 
control, d’inspecció i de sanció regulats, d’acord amb 
el que estableix aquesta Llei i el seu desenvolupament 
reglamentari.

2. Les acreditacions i habilitacions a què fa referència 
l’apartat 1 s’han d’atorgar un cop comprovat que les per-
sones sol·licitants compleixen els requisits de capacitat 
tècnica i solvència empresarial establerts per reglament, 
tenen una vigència de cinc anys renovables i poden ser 
revocades en el cas que les persones sol·licitants exercei-
xin les seves funcions de forma deficient o incompleixin 
les obligacions a què estan subjectes aquestes entitats.

La revocació comporta la cancel·lació de la inscripció 
en el Registre General del Joc, segons allò previst a 
l’article 30.1 a).

Capítol II. Instruments de regulació 

Article 10. Catàleg de jocs i apostes

1. El Catàleg de jocs i apostes, aprovat pel Govern, 
és l’instrument bàsic d’ordenació dels jocs i apostes a 
Catalunya, i constitueix l’inventari dels jocs i apostes 
la pràctica dels quals poden ser autoritzats en el seu 
territori, amb subjecció a la resta de requisits reglamen-
tàriament establerts.

2. En el Catàleg de jocs i apostes s’han d’especificar les 
característiques principals per a cada joc o aposta. En 

Article 7. Departament competent en matèria de 
jocs i apostes

1. Correspon a la persona titular del departament com-
petent en matèria de jocs i apostes: 

a) Aprovar les polítiques de foment de joc responsable 
establertes en aquesta Llei, a proposta de l’òrgan direc-
tiu competent en matèria de jocs i apostes.

b) Exercir qualsevol competència que li sigui atribuïda 
per la present Llei o la normativa de desenvolupament.

2. Correspon a la persona titular de l’òrgan directiu 
competent en matèria de jocs i apostes: 

a) Concedir els títols habilitants per a explotar els jocs 
i les apostes de titularitat privada.

b) Concedir els títols habilitants per a la fabricació, 
comercialització, distribució i activitats connexes, en 
relació als materials de joc, així com qualsevol altres 
títols habilitants contemplats en aquesta Llei.

c) La direcció administrativa i el control dels òrgans 
d’inspecció i tècnics per a exercir les competències i 
funcions que en matèria de jocs i apostes estableix la 
normativa vigent.

d) L’homologació dels materials de joc.

e) La direcció i control del Registre General del Joc.

f) L’elaboració dels plans d’inspecció en matèria de jocs 
i apostes i la coordinació amb la resta d’òrgans compe-
tents per al desenvolupament d’aquests plans.

g) L’estudi i l’elaboració de la proposta de disposicions 
de caràcter general sobre la matèria que s’hagi d’elevar 
a l’òrgan que disposi de la potestat reglamentària o le-
gislativa corresponent.

h) L’emissió d’informes tècnics de les matèries de la 
seva competència i la resolució de les consultes que li 
formulin els òrgans superiors de l’Administració de la 
Generalitat.

i) L’expedició dels documents professionals previstos 
en aquesta Llei.

j) Exercir qualsevol altra competència que li atribueixi 
aquesta Llei o la normativa de desenvolupament.

3. Les persones titulars dels serveis territorials del de-
partament competent en matèria de jocs i apostes són 
competents, en el seu respectiu àmbit territorial, per a 
sancionar les infraccions lleus, així com per a exercir 
qualsevol altra competència que li atribueixi aquesta 
Llei o la normativa de desenvolupament.

Article 8. La Comissió del Joc de Catalunya

1. Es crea la Comissió del Joc de Catalunya, adscrita 
al departament competent en matèria de jocs i apostes, 
com a òrgan consultiu, d’estudi, assessorament i co-
ordinació de les activitats relacionades amb els jocs i 
apostes en l’àmbit territorial de Catalunya.

2. L’esmentada Comissió està presidida per la persona 
titular del departament competent en matèria de jocs 
i apostes, i la seva estructura, funcionament i compo-
sició s’han de determinar reglamentàriament, vetllant 



20 de setembre de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 800

10

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

es recolzen impliqui un relaxament de les regles que 
regeixen per al joc presencial, salvades les distàncies 
tècniques.

Capítol III. El règim del títol habilitant del joc

Article 12. Necessitat de títol habilitant o règim 
de comunicació

1. L’explotació de jocs o apostes a Catalunya requereix 
l’obtenció prèvia del corresponent títol habilitant o, si 
escau, la comunicació prèvia. S’entén que un joc o apos-
ta s’explota a Catalunya quan la persona operadora diri-
geix l’activitat en el territori de Catalunya, tenint la seva 
residència, una delegació o la unitat central de gestió de 
jocs i apostes en el territori de Catalunya.

2. En el cas de l’explotació de jocs o apostes per via 
telemàtica, es considera que es dirigeixen en el territori 
de Catalunya quan, a més del que estableix l’apartat 
anterior, estan destinats principalment a les persones 
clientes de Catalunya. Aquest és el cas quan els jocs o 
apostes, s’ofereixin mitjançant enllaços o distintius en 
les pàgines web d’empreses o institucions presents o 
actives a Catalunya o mitjançant missatges de correu 
electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació elec-
trònica equivalent enviats als i les potencials clientes 
situats a Catalunya, sense perjudici del que disposa la 
Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat 
de la informació i de comerç electrònic, així com dels 
preceptes d’aquesta Llei en matèria de publicitat.

3. L’explotació de determinades modalitats de jocs o 
apostes, en atenció a la seva menor incidència econò-
mica i al fet que les persones operadores no tinguin 
ànim de lucre, pot ser sotmesa a règim de comunicació 
prèvia, de conformitat amb el Catàleg de jocs i apos-
tes o amb les reglamentacions específiques del joc. En 
qualsevol cas les combinacions aleatòries i salons re-
creatius de màquines tipus A resten sotmesos al règim 
de comunicació prèvia.

4. Els jocs i apostes que es realitzin sense els preceptius 
títols habilitants o comunicacions prèvies, o amb incom-
pliment de les condicions i requisits exigits en elles o 
en les reglamentacions aplicables, tenen la consideració 
legal de prohibits.

5. Reglamentàriament s’han de determinar els requisits 
que ha de complir la comunicació prèvia als efectes 
d’aquesta Llei.

Article 13. Atorgament dels títols habilitants 

1. Les persones interessades en obtenir un títol habili-
tant, l’han de sol·licitar formalment, adjuntant a la sol-
licitud la totalitat de la documentació que s’estableixi 
reglamentàriament, en particular el pla de mesures que 
la persona operadora del joc té previst aplicar per reduir 
els possibles efectes negatius que el joc pugui produir 
sobre les persones, de conformitat amb el previst a l’ar-
ticle 32 d’aquesta Llei.

Llevat que sigui d’aplicació el que estableix l’apartat 
3 d’aquest article, el termini màxim per a la concessió 
o denegació del corresponent títol habilitant és de tres 
mesos. El venciment d’aquest termini sense haver-ne 

aquest sentit, es consideren característiques principals 
de cada joc i aposta les diferents denominacions amb 
què siguin coneguts i les seves possibles modalitats, si-
guin presencials o telemàtiques, els elements personals 
i materials necessaris per a la seva pràctica, les regles 
essencials per al seu desenvolupament, així com els 
condicionats, restriccions i prohibicions que, en el seu 
cas, es consideri necessari establir per a la seva pràctica.

3. En el Catàleg de jocs i apostes es poden incloure, 
entre d’altres, els jocs i apostes següents: 

a) Les loteries.

b) Els jocs exclusius dels casinos.

c) La plena o el bingo.

d) Els jocs que es desenvolupin mitjançant la utilització 
de màquines, ja siguin màquines recreatives, màquines 
recreatives amb premi, màquines recreatives d’atzar o 
qualsevol altres que es determinin reglamentàriament.

e) Les rifes, concursos, tómboles i combinacions ale-
atòries, incloses les combinacions aleatòries gratuïtes 
i merament promocionals, qualsevol que sigui la seva 
forma, procediment o sistema per a la seva pràctica.

f) Les apostes, esportives o no esportives, sobre es-
deveniments futurs o incerts prèviament determinats, 
qualsevol que sigui el lloc on es produeixi aquest es-
deveniment.

4. Tots els jocs i apostes inclosos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei han d’estar inscrits en el Catàleg de jocs 
i apostes.

Article 11. Planificació i ordenació

1. La planificació dels jocs i apostes es realitza mit-
jançant Decret específic o mitjançant el propi Catàleg 
de jocs i apostes. Aquesta planificació ha de tenir en 
compte la realitat i la incidència social dels jocs i les 
apostes, les seves repercussions econòmiques i tributà-
ries, i la necessitat de diversificar i d’impedir en la seva 
explotació activitats no competitives.

2. La planificació ha d’establir els criteris pels quals es 
regeix la concessió dels corresponents títols habilitants, 
tant pel que fa a la situació territorial, a la limitació o 
no del seu nombre o a les condicions objectives per 
obtenir-les.

3. En l’ordenació de l’activitat dels jocs i apostes es po-
den tenir en compte, entre d’altres, les circumstàncies 
següents: 

a) La població i extensió superficial de la localitat per 
a la qual s’instin els títols habilitants del joc, per tal de 
fixar el nombre màxim dels mateixos i el dels establi-
ments per a la pràctica del joc.

b) L’aforament mínim, màxim o ambdós dels establi-
ments de joc.

c) Les zones o llocs en què no procedeixi autoritzar 
determinats jocs o apostes.

d) Les distàncies mínimes entre establiments de joc de-
dicats a determinades activitats de joc i apostes.

e) La necessitat de considerar el fenomen creixent del 
joc telemàtic, sense que el diferent suport en el qual 
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7. En el cas de les persones operadores de joc telemàtic, 
s’exigeix que aquestes adaptin els seus sistemes tèc-
nics de gestió de jocs i apostes, per poder instaurar un 
sistema d’identificació en el web basat en sistemes de 
signatura electrònica reconeguda, als efectes d’assegu-
rar, com a mínim, la identitat de la persona jugadora, 
la seva edat i la seva adreça a Catalunya en el moment 
de participar. De la mateixa manera, l’habilitació per 
explotar un joc en la modalitat telemàtica no habilita 
per explotar el mateix de forma presencial.

Article 15. Canvi en la titularitat dels títols 
habilitants 

1. La persona titular d’un títol habilitant no pot trans-
metre’l a una altra persona, a menys que de l’òrgan 
directiu competent en matèria de jocs i apostes auto-
ritzi el canvi de titularitat específicament en els casos 
i condicions que reglamentàriament es determinin. A 
aquests efectes, s’entén en particular que existeix una 
situació de canvi de la titularitat quan directament o 
indirectament es produeixi un canvi de control en la 
propietat o administració de la persona jurídica titular 
de del títol habilitant.

2. En els casos de successió mortis causa, i jubilació 
reglamentàriament es pot preveure la substitució del 
règim d’obtenció del títol habilitant del joc previst en 
l’apartat anterior pel de mera comunicació a l’òrgan di-
rectiu competent en matèria de jocs i apostes, acompa-
nyant la documentació que es determini.

3. En els supòsits de transmissió de la titularitat de la 
persona operadora del joc, la nova persona titular s’ha 
de subrogar en les obligacions contretes per l’anterior 
en virtut del que s’estableix en aquesta Llei.

Article 16. Extinció dels títols habilitants 

Els títols habilitants s’extingeixen: 

a) Per revocació, en els termes previstos en aquesta Llei.

b) Pel transcurs del temps en què van ser concedides, 
sense perjudici de les renovacions que, en el seu cas, 
tinguessin lloc.

c) Per renúncia de la persona titular seu titular, accep-
tada per l’Administració de la Generalitat.

d) Per concurrència d’alguna de las prohibicions sub-
jectives de l’article 21.

e) Per mort de la persona titular o extinció de la perso-
nalitat jurídica, sense perjudici de les possibles trans-
missions.

f) Per sentència judicial penal ferma, si així es deter-
minés.

Capítol IV. Persones jugadores 

Article 17. Drets de les persones jugadores

1. Es consideren persones jugadores les persones físi-
ques que practiquen o participen, en qualitat d’usuàries, 
en activitats de jocs o apostes.

dictat i notificat resolució expressa legitima a la persona 
interessada per entendre desestimada per silenci admi-
nistratiu la sol·licitud del títol habilitant, sense perjudici 
de la resolució expressa que l’òrgan directiu competent 
hagi de dictar.

2. L’atorgament dels títols habilitants ha de tenir caràc-
ter reglat, havent de ser concedits expressament quan 
reuneixin els requisits establerts en aquesta Llei i en els 
reglaments que es dictin en el seu desenvolupament.

3. Si de conformitat amb les normes de planificació es 
limités el nombre total de títols habilitants en un àmbit 
concret de l’activitat de jocs i apostes en el territori de 
Catalunya, la seva concessió s’ha de resoldre mitjançat 
concurs públic. En aquest supòsit, les persones interes-
sades en l’obtenció d’un títol habilitant han de concórrer 
al concurs convocat en la forma i terminis determinats 
en la convocatòria. La resolució ha de tenir lloc d’acord 
amb les bases de la convocatòria.

Article 14. Requisits i efectes dels títols habi-
litants 

1. Els títols habilitants del joc han d’indicar explícita-
ment les persones titulars, el temps de concessió, els 
jocs o apostes autoritzades, les condicions en què s’han 
de desenvolupar i les característiques que, en el seu cas, 
han de tenir els establiments de joc on han de ser practi-
cats. Els jocs o apostes autoritzats únicament poden ser 
explotats per la persona titular del títol habilitant, sense 
perjudici dels casos en què hi hagi un canvi de titularitat 
segons el que preveu l’article 15.

2. Els títols habilitants del joc per a la pràctica de jocs 
i apostes tenen la duració màxima que es determini 
reglamentàriament, encara que poden ser renovats en 
el cas que compleixin els requisits exigits en el moment 
de sol·licitar la renovació.

3. Els títols habilitants atorgats mitjançant concurs pú-
blic en règim de concurrència competitiva, es regeixen 
en quant als requisits i condicions pel que es determini 
reglamentàriament.

4. Els títols habilitants per a explotar jocs i apostes en un 
establiment de joc requereixen acreditar la disponibilitat 
d’aquest establiment i els mitjans establerts en ell per 
a garantir els drets de les persones jugadores, i queden 
supeditats, segons es determini reglamentàriament, 
a l’obtenció de la corresponent llicència d’activitat o 
d’obertura, en el seu cas.

5. Els títols habilitants concedits per a realitzar acti-
vitats singulars són vàlids fins que finalitzi l’activitat 
autoritzada.

6. El títol habilitant del joc atorgat per a una concreta 
activitat relacionada amb un joc o aposta, en una certa 
modalitat, no habilita a la persona titular, en cap cas, per 
realitzar una activitat diferent relacionada amb aquell 
mateix joc o aposta, o per realitzar la mateixa activitat 
relacionada amb un altre joc o aposta o en una altra mo-
dalitat. En particular, en cap cas un títol habilitant del 
joc per explotar un joc o aposta, en la modalitat presen-
cial, habilita al seu titular per explotar aquell mateix joc 
o aposta, o qualsevol altre, en la modalitat telemàtica.
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b) Confirmació instantània, per un mitjà equivalent a 
l’utilitzat en el procediment de participació, tan aviat 
com la persona jugadora hagi completat el referit pro-
cediment, sempre que la confirmació pugui ser emma-
gatzemada, mitjançant un suport durador, per la persona 
jugadora.

En tot cas, la confirmació ha de contenir tota la infor-
mació necessària per identificar i reconstruir fidelment 
els detalls de la participació de la persona jugadora en 
el joc o aposta de què es tracti.

5. S’exigeix que la persona jugadora que practiqui jocs 
o apostes en establiments de joc telemàtic s’identifiqui 
a través d’algun dels mitjans electrònics previstos en el 
punt g) de l’apartat 2 d’aquest article.

Article 18. Restriccions de participació

1. No poden practicar cap joc o aposta, les persones 
menors d’edat, així com tampoc les persones incapaci-
tades legalment, les persones que presentin símptomes 
de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, 
drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotrò-
piques o de trobar-se en situació d’alienació mental. En 
el cas de les persones menors d’edat, reglamentàriament 
poden establir-se, en el seu cas, les condiciones en què 
es poden utilitzar màquines merament recreatives.

2. Tampoc poden participar en jocs o apostes les per-
sones que voluntàriament així ho sol·licitin i es trobin 
inscrites en la corresponent secció del Registre general 
del joc, en tant que no sol·licitin la seva exclusió i s’acor-
di la seva cancel·lació en el referit Registre.

3. No tenen permesa la pràctica de jocs o apostes dels 
casinos, bingos i salons de joc les persones sanciona-
des per infracció greu o molt greu o per les infraccions 
previstes a l’article 47, quan la sanció porti aparellada 
aquesta prohibició, durant el període de temps que s’ha-
gi establert en la resolució sancionadora de conformitat 
amb aquesta Llei. Així mateix, tampoc poden practicar 
jocs o apostes en els establiments esmentats, aquelles 
persones en què una sentència judicial ferma així ho 
determini.

4. Les persones operadores de joc són responsables de 
controlar l’accés als establiments de joc, inclosos els 
establiments de joc telemàtic, en els casos i condicions 
que reglamentàriament es determinin, per tal de garan-
tir que les persones subjectes a prohibició no puguin 
participar en les activitats de joc i apostes que allà es 
desenvolupen.

5. Les persones titulars dels establiments de joc poden 
exercir el dret d’admissió d’acord amb la normativa vi-
gent a Catalunya en matèria d’espectacles públics.

Capítol V. Persones operadores de joc 

Article 19. Conceptes de persona operadora de 
joc i explotació

Als efectes d’aquesta Llei, es considera persona opera-
dora de joc a la persona física o jurídica que explota un 
joc o aposta. En particular, s’entén que explota un joc 

2. Tota persona jugadora té, davant la persona operadora 
de joc, el seu establiment de joc i el seu personal, els 
drets següents: 

a) Dret a ser tractada respectuosament i de conformitat 
amb les normes de la cortesia.

b) Dret al temps d’ús corresponent al preu de la partida 
de què es tracti.

c) Dret al cobrament dels premis que li corresponguin, 
d’acord amb la normativa específica de cada joc.

d) Dret a jugar lliurement, en absència de coaccions o 
amenaces, tant si provenen d’altres persones jugadores, 
del personal de l’establiment de joc o de qualsevol terce-
ra persona, així com dret al fet que el joc es desenvolupi 
de manera neta i amb subjecció als reglaments que el 
regeixen.

e) Dret a obtenir la informació que precisi sobre les 
regles que han de regir el joc o aposta.

f) Dret a conèixer en tot moment l’import que ha jugat 
o apostat, així com, en el cas de tenir un compte obert 
en l’establiment de joc quan així s’autoritzi reglamen-
tàriament, dret a conèixer el saldo restant en l’esmentat 
compte.

g) Dret a identificar-se de manera segura mitjançant 
l’exhibició del document nacional d’identitat, passaport 
o document equivalent o, en els establiments de joc te-
lemàtic, mitjançant sistemes de signatura electrònica 
reconeguda, així com dret a la protecció de les seves 
dades personals d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal.

h) Dret a conèixer en tot moment la identitat de la perso-
na operadora de joc, especialment mitjançant sistemes 
de signatura electrònica reconeguda en el cas d’esta-
bliments de joc telemàtics, així com dret a conèixer, 
en el cas de reclamacions o de possibles infraccions, la 
identitat del personal que interactuï amb elles.

i) Dret a tenir a la seva disposició, de forma immediata, 
dels fulls de reclamacions a què fa referència l’article 
25 d’aquesta Llei.

j) Dret a rebre en els establiments de joc la informació 
necessària sobre la pràctica responsable del joc.

3. El silenci o la manca de resposta d’una persona usuà-
ria, fins i tot si està visitant un establiment de joc físic o 
telemàtic, no constitueix cap acceptació per a la pràctica 
d’un joc o aposta. Correspon en tot cas a la persona ope-
radora de joc provar l’acceptació expressa de la persona 
usuària per a la participació en un joc o aposta.

4. Sense perjudici de qualsevol altra obligació de confir-
mació prevista en la normativa sobre comerç electrònic, 
a distància o amb condicions generals, la persona ope-
radora de joc que exploti jocs o apostes a través d’un 
establiment de joc telemàtic resta obligada a remetre a 
la persona jugadora una confirmació de la seva partici-
pació en un joc o aposta, a través de qualsevol dels dos 
mitjans següents: 

a) Confirmació mitjançant l’enviament d’un missatge 
per correu electrònic o altre mitjà de comunicació elec-
trònica equivalent a la direcció que la persona jugadora 
hagi assenyalat, en el termini de les vint-i-quatre hores 
següents a la participació.
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Article 21. Prohibicions subjectives

1. Poden ser persones titulars dels títols habilitants del 
joc necessaris per a l’organització i explotació dels jocs 
o les apostes regulats per aquesta Llei les persones fí-
siques i jurídiques que no es trobin en alguna de les 
circumstàncies següents: 

a) Haver estat objecte de condemna mitjançant sentèn-
cia ferma, dins dels cinc anys anteriors a la data de la 
sol·licitud, per delicte de falsedat, contra les persones, 
contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic, de con-
traban o contra la hisenda pública i la seguretat social.

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs de creditors, 
haver-se declarat insolvents en qualsevol procediment, 
ser objecte de declaració concurs de creditors, estar sub-
jectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats 
conforme la legislació concursal sense que hagi conclòs 
el període d’inhabilitació fixat en la sentència de quali-
ficació del concurs de creditors.

c) Haver estat sancionada mitjançant resolució ferma per 
dos o més infraccions tributàries greus o molt greus, en 
els darrers quatre anys, per tributs sobre jocs i apostes.

d) No trobar-se al corrent en el compliment de les obli-
gacions tributàries estatals, autonòmiques, locals i de 
seguretat social, imposades per les disposicions vigents, 
en els termes que reglamentàriament es determini.

e) Haver estat sancionades amb la inhabilitació per a 
l’explotació de jocs o apostes, mitjançant resolució fer-
ma, durant el temps en el que estigui en vigor l’esmen-
tada inhabilitació.

f) Estar establert en un territori que no formi part de 
la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu i no 
disposi de conveni vigent amb l’Estat espanyol que obli-
gui a les autoritats d’aquell territori a prestar assistència 
administrativa a les autoritats de l’Estat espanyol o de 
la Generalitat de Catalunya en la lluita contra el frau, 
l’evasió fiscal o el blanqueig de capitals.

2. Les previsions contingudes en aquest article afecten 
a la persona jurídica, les persones administradores o 
apoderades, persones membres de la junta directiva i 
del consell d’administració, així com càrrecs gerencials 
i de direcció i administració o altres òrgans directius 
d’anàloga índole de la qual, siguin o no accionistes o 
partícips, es trobin incurses en el supòsit de la lletra a) 
de l’apartat primer.

Article 22. Garanties

1. Les persones operadores de joc han de prestar la fi-
ança que resulti exigida reglamentàriament, a favor de 
la Caixa General de Dipòsits del Departament compe-
tent en matèria d’Economia i Finances, i ajustar-se als 
requisits i condicions que en el reglament específic es 
determinin per a cada joc o aposta.

2. Aquestes fiances queden afectades al compliment de 
les obligacions establertes en aquesta Llei, especialment 
a l’abonament dels premis i a les responsabilitats deri-
vades de l’aplicació del règim sancionador, així com 
al compliment de les obligacions derivades dels tributs 
específics sobre el joc i les apostes.

o aposta qui el promou, organitza, dirigeix o gestiona, 
sigui directament o a través de personal contractat al 
seu servei.

Article 20. Obligacions 

Les persones operadores de joc han de complir les obli-
gacions següents: 

a) Disposar del títol habilitant previ (o, en el seu cas, 
haver efectuat la preceptiva comunicació prèvia) que 
habiliti específicament per a la modalitat de joc i cir-
cumstàncies del jocs o apostes que explotin.

b) Facilitar l’accés a les dades, la informació, la docu-
mentació o els dispositius tècnics que, de manera pro-
porcionada, sigui requerida pel personal funcionari en-
carregat de la inspecció, per l’òrgan directiu competent 
en matèria de jocs i apostes o pel personal de les entitats 
col·laboradores designades per aquest òrgan directiu. 
Quan aquesta informació o documentació contingui 
dades que puguin qualificar-se de secret empresarial, 
el lliurament d’aquestes dades es pot acompanyar d’una 
petició de declaració de confidencialitat, que és resolta 
per la persona peticionària de la informació.

c) Comunicar-se, en l’àmbit dels establiments de joc 
telemàtic, de forma segura amb les persones jugadores 
mitjançant sistemes de signatura electrònica reconegu-
da, així com servir-se, quan s’estableixi reglamentàri-
ament, d’un moderador/a o d’una tercera persona de 
confiança als efectes de l’article 25 de la Llei 34/2002, 
d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació 
i de comerç electrònic.

d) Crear, per a cada persona jugadora, un compte de 
joc que reflecteixi la traçabilitat de cada operació que 
faci la persona jugadora al lloc web dedicat de la perso-
na operadora del joc. En concret, s’exigeix que aquests 
comptes de joc informin a la persona jugadora del saldo 
actual del seu compte i possibilitin l’establiment de lí-
mits en els mateixos.

e) Disposar d’un compte obert en un establiment de 
crèdit en qualsevol territori europeu en què es duguin a 
terme les operacions de cobrament i pagament.

f) Mantenir la deguda separació en la comptabilitat de 
cada joc o aposta que exploti.

g) Prestar les garanties financeres que siguin necessà-
ries d’acord amb aquesta Llei, amb excepció dels casos 
que reglamentàriament s’estableixin.

h) Proporcionar informació a l’òrgan directiu competent 
en matèria de jocs i apostes relativa a la composició del 
seu personal i altres dades referents a l’explotació dels 
jocs i apostes que portin a terme, amb el contingut i 
periodicitat que reglamentàriament s’exigeixi.

i) Abonar els tributs que es meritin en matèria de jocs 
i apostes dins dels terminis establerts per la normativa 
vigent.

j) Respectar el dret a la protecció de les dades personals 
de les persones jugadores, d’acord amb el que preveu la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal.
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protecció de dades de caràcter personal, urbanisme, 
menors, protecció a la infància i, en general, la resta de 
legislació que els hi sigui aplicable per raó de territori.

4. La pràctica dels jocs i apostes a què es refereix aques-
ta Llei, es pot autoritzar, en les condicions establertes en 
el Catàleg de jocs i apostes i els reglaments específics, 
en els establiments de joc següents: 

a) Casinos. S’entén per casinos els establiments de joc 
que es dediquen principalment a la pràctica dels jocs i 
apostes exclusius d’aquest tipus d’establiments establerts 
en el Catàleg de joc i apostes i en els que, en el seu cas, 
es pot assistir, a més, a altres espectacles o activitats 
recreatives complementàries.

b) Salons de bingo. S’entén per salons de bingo els esta-
bliments de joc en els que es juga la varietat de loteria 
denominada bingo o plena.

c) Salons recreatius i salons de joc. S’entén per salons 
recreatius els establiments de joc destinats a l’explotació 
i instal·lació de màquines recreatives de tipus A, i per 
salons de joc els establiments destinats a l’explotació i 
instal·lació de màquines recreatives del tipus B, o re-
creatives amb premi.

d) Altres que es determinin reglamentàriament.

5. El Catàleg de jocs i apostes pot contemplar els supò-
sits i condicions en què, en el seu cas, els establiments 
de joc previstos en l’apartat 4 d’aquest article puguin 
adoptar la forma d’establiments de joc telemàtic. El Ca-
tàleg de jocs i apostes ha d’establir quines modalitats de 
joc es poden explotar i en quins establiments es poden 
oferir al públic.

6. En tot establiment de joc, la persona operadora ha 
d’exposar al públic informació clara, comprensible i 
inequívoca, com a mínim, del següent: 

– Nom, raó social i adreça completa del responsable de 
l’establiment.

– Que està autoritzat per l’explotació dels jocs i apostes 
que s’ofereixen en el referit establiment amb indicació 
de quins són.

– Les dades de l’autoritat que hagi atorgat l’autorització.

– Les normes de funcionament i organització dels jocs 
o apostes, les seves quanties mínimes i màximes, els 
horaris de participació, així com les demés condicions 
a les quals se subjecti la pràctica dels jocs i apostes i el 
repartiment i pagament dels premis.

– Els sistemes de reclamació en cas de conflicte entre 
l’operador i la persona jugadora.

En els mateixos termes ha d’informar de la prohibició 
que les persones menors d’edat i les demés persones 
esmentades en els apartats 1, 2 i 3 de l’article 18 parti-
cipin en jocs o apostes, així com que la pràctica abusiva 
de jocs i apostes per qualsevol persona pot provocar 
addicció al joc, indicant, a més, els recursos sociosani-
taris públics a disposició de la ciutadania en cas que es 
detecti algun tipus de patologia relacionada amb el joc.

7. En els establiments de joc físic, la persona operadora 
ha de proporcionar la informació prevista en l’apartat 

3. Les fiances s’han de mantenir actualitzades en la 
quantia de l’import màxim exigible. Si es produís, per 
qualsevol circumstància, una disminució de la seva 
quantia, la persona operadora de joc que l’hagués 
constituït ha de procedir a completar-la en la quantia 
obligatòria en el termini que en cada cas s’estableixi 
reglamentàriament o, en el seu defecte, en el termini 
de dos mesos a comptar des de la data de la seva dis-
minució. De no dur a terme l’esmentada reposició, s’ha 
de revocar el títol habilitant del joc.

4. Si una fiança resultés insuficient per satisfer les obli-
gacions que s’hagin de fer efectives, ha d’iniciar-se el 
cobrament per via de constrenyiment de la part pendent 
del deute.

5. L’òrgan directiu competent en matèria de jocs i apos-
tes és l’encarregada del control de compliment, execu-
ció, aplicació i devolució de les fiances.

6. Les fiances s’extingeixen si desapareixen les causes 
que van motivar la seva constitució, si no hi haguessin 
responsabilitats pendents o si hagués transcorregut el 
termini màxim de prescripció d’aquestes responsabi-
litats; casos en els que han de ser retornades, prèvia 
liquidació, si escau.

Article 23. Document professional del personal 
de les empreses del joc

Les persones que al servei de les persones operado-
res de joc tinguin interacció directa, sigui presencial 
o telemàtica, amb les persones jugadores han de dis-
posar d’un document professional expedit per l’òrgan 
directiu competent en matèria de jocs i apostes, en les 
condicions que s’estableixin reglamentàriament, que les 
habiliti per el seu exercici. Per al seu ús en el cas d’es-
tabliments de joc telemàtic, aquest document professi-
onal pot incorporar un sistema de signatura electrònica 
reconeguda.

Capítol VI. Establiments de joc 

Article 24. Establiments de joc 

1. Els establiments de joc són els punts d’accés dis-
ponible al públic en què les persones jugadores poden 
participar en els jocs i apostes.

2. Els establiments de joc poden ser físics o telemàtics, 
segons les persones jugadores tinguin accés al joc en 
un lloc físic obert al públic o a través de tècniques de 
comunicació a distància, com xarxes de telecomunicaci-
ons. En particular, tenen la consideració d’establiments 
de joc telemàtic els llocs web autoritzats a Catalunya en 
què les persones operadores explotin jocs o apostes, si 
bé no tenen aquesta consideració els llocs webs que me-
rament incloguin publicitat de jocs i apostes o enllaços 
a establiments de joc telemàtic.

3. Als establiments físics de jocs i apostes ubicats al ter-
ritori de Catalunya on es duguin a terme jocs i apostes 
de competència estatal o autonòmica els és aplicable la 
legislació vigent a Catalunya en les matèries d’establi-
ments públics, protecció a les persones consumidores, 
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2. Correspon a la Generalitat determinar i homologar 
les característiques tècniques del tipus o models de 
materials de joc i dels seus instruments autoritzats a 
Catalunya.

3. No es pot homologar cap material de joc que utilitzi 
imatges, missatges o objectes que puguin perjudicar la 
formació de la infància i la joventut, que puguin vul-
nerar, directament o indirectament, la dignitat de la 
persona i els drets i llibertats fonamentals, que incitin 
a la violència, al racisme, el sexisme, a la homofòbia, 
a la transfòbia o a la xenofòbia, a activitats delictives 
o a qualsevol forma de discriminació prohibida per la 
Constitució, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i les 
lleis, o que incitin o promoguin el joc d’una forma con-
trària a les normes sobre joc responsable.

4. Tenen la consideració legal de prohibits els materials 
de joc que no estiguin homologats i inscrits en el Re-
gistre general del joc, així com els materials de joc la 
fabricació, importació, exportació, distribució, comer-
cialització o manteniment dels quals infringeixi allò 
establert en aquesta Llei i en els reglaments aplicables.

Capítol VIII. Publicitat i promoció dels jocs  
i apostes

Article 27. Publicitat de les activitats de jocs  
i apostes

1. Als efectes d’aquesta Llei, es considera publicitat de 
jocs i apostes tota forma de comunicació realitzada amb 
la finalitat de promoure directament o indirectament la 
imatge d’una persona operadora de joc, activitats de jocs 
i apostes o establiments de joc, tot això amb indepen-
dència del suport escrit, informàtic o telemàtic en què 
es vagi a realitzar la publicitat.

2. Per a la difusió a Catalunya de la publicitat de jocs i 
apostes, qualsevol que sigui el territori en què s’explotin, 
cal la corresponent comunicació prèvia a l’òrgan direc-
tiu competent en matèria de jocs o apostes.

3. Reglamentàriament s’han d’establir les condicions a 
què han de quedar subjectes les condicions del règim de 
comunicació a què fa referència l’apartat anterior, que-
dant expressament prohibida la publicitat que incorri en 
qualsevol de les circumstàncies esmentades en l’apartat 4  
de l’article 26. En particular, s’ha de determinar la zona 
d’influència en la que no es pot ubicar publicitat de jocs 
i apostes per la proximitat d’un centre d’ensenyament 
o d’atenció dels/de les menors o incapacitats/des judi-
cialment, i s’han de determinar els horaris i els mitjans 
en els quals queda prohibida la realització d’aquesta 
publicitat, segons allò establert a la normativa que sigui 
aplicable i, en concret, segons allò establert a la norma-
tiva vigent en matèria de protecció a la infància.

4. Amb l’objectiu bàsic d’evitar un ús social no desitjat 
de la publicitat, les persones operadores de joc subjectes 
a aquesta Llei han de complir els requisits i les con-
dicions mínimes que es determinen en aquest article, 
així com aquells que s’estableixin reglamentàriament, 
sempre amb l’observança de la prohibició indicada a 
l’article 26.4. Les condicions mínimes que ha de com-

anterior mitjançant fullets gratuïts que estiguin disponi-
bles en un lloc fàcilment accessible per les persones vi-
sitants. En els establiments de joc telemàtic, la persona 
operadora ha de posar aquesta informació a disposició 
dels usuaris i usuàries mitjançant tècniques adequades 
amb el mitjà de comunicació utilitzat, de forma perma-
nent, fàcil i gratuïta. A més, cal que aquesta informació 
es proporcioni a les persones jugadores mitjançant un 
suport durador que en permeti l’emmagatzematge. Així 
mateix, pot establir-se reglamentàriament, especialment 
per al cas dels establiments de joc telemàtic, que una 
persona física al servei de la persona operadora de joc 
hagi d’estar present durant el desenvolupament del joc 
o aposta per dur a terme les tasques de control.

8. Reglamentàriament s’ha d’establir la periodicitat i 
condicions en què els establiments de joc, especialment 
els establiments de joc telemàtic, tenen l’obligació de 
sotmetre’s a exàmens d’auditoria o certificació exter-
na sobre el compliment de les condicions exigides per 
a l’explotació de jocs o apostes autoritzades, així com 
l’obligació de remetre els informes resultants a l’òrgan 
directiu competent en matèria de jocs i apostes.

Article 25. Fulls de reclamacions

1. Tots els establiments de joc han de tenir fulls de re-
clamacions o de denúncia a disposició de les persones 
jugadores. La integritat i custòdia dels fulls de recla-
mació, incloses les corresponents a establiments de joc 
telemàtic, ha de ser garantida per la persona operadora 
del joc.

2. Les reclamacions reflectides en els referits fulls de 
reclamació o de denúncia han de ser enviades a l’òrgan 
directiu competent en matèria de consum, sense per-
judici que aquest pugui donar trasllat a qualsevol altre 
òrgan competent.

Reglamentàriament es pot preveure que les esmentades 
reclamacions siguin enviades automàticament de forma 
telemàtica.

3. El contingut dels fulls de reclamació pot donar lloc, 
entre d’altres, a l’exercici de les funcions de comprova-
ció, d’inspecció i de control o a la incoació, en el seu 
cas, del corresponent expedient sancionador.

4. Tota la informació i documentació que cal posar a 
disposició de les persones usuàries ha d’estar subjecta 
a la normativa vigent en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal.

Capítol VII. Materials de joc

Article 26. Materials per a la pràctica dels jocs 
i apostes 

1. L’explotació de jocs i apostes a Catalunya només pot 
efectuar-se amb materials de joc que estiguin deguda-
ment homologats i inscrits en el Registre general del joc. 
Als efectes d’aquesta Llei, constitueix material de joc 
qualsevol element que sigui emprat per a l’explotació o 
pràctica de jocs o apostes per les persones operadores o 
les persones jugadores, com màquines, bitllets, cartons i 
demés elements físics, informàtics i telemàtics.
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Registre, les condicions i els requisits necessaris per a 
la inscripció o anotació.

Article 30. Contingut

1. En el Registre general del joc han d’inscriure’s, en 
les seccions que reglamentàriament s’estableixin, les 
dades següents: 

a) Les persones operadores de joc, les entitats col-
laboradores de l’Administració, així com les persones 
físiques i jurídiques que es dediquen a qualsevol altra 
activitat subjecte a l’obtenció prèvia del corresponent 
títol habilitant en virtut d’aquesta Llei o de la seva nor-
mativa de desenvolupament, amb referència, en el seu 
cas, al títol habilitant i als jocs o apostes autoritzats.

b) Els establiments de joc autoritzats per a la pràctica 
de jocs i apostes.

c) Els materials de joc, incloses les màquines de joc, els 
seus models i les seves dades d’identificació i instal·lació 
i els permisos d’explotació, així com els sistemes, els 
equipaments, els programes i les aplicacions telemà-
tiques emprats en les modalitats de jocs o apostes per 
mitjans informàtics o telemàtics.

d) Qualssevol altres dades d’interès relatives a les perso-
nes operadores del joc o a l’activitat que desenvolupin, 
així com qualsevol modificació que es produeixi en els 
mateixos.

e) Els canvis de titularitat del títol habilitant corres-
ponent.

f) La incoació de procediments sancionadors, les mesu-
res cautelars, així com les sancions imposades, la seva 
executivitat, i la seva cancel·lació pel transcurs del ter-
mini de prescripció.

g) Les persones que tinguin prohibit l’accés a salons de 
joc, casinos i sales de bingo i aquelles que voluntària-
ment decideixen que els hi sigui prohibida l’entrada.

Les dades corresponents a persones operadores de joc 
s’han d’inscriure de manera expressament separada de 
les dades que corresponen a persones jugadores.

2. Les inscripcions en el Registre general del joc són 
responsabilitat de l’òrgan competent en matèria de jocs 
i apostes i les han de formalitzar d’ofici en el mateix 
moment de resoldre les sol·licituds o comunicacions prè-
vies davant l’Administració, o de dur a terme qualsevol 
de les altres intervencions administratives de la seva 
competència que siguin objecte d’inscripció.

3. Les persones inscrites tenen el dret a conèixer les 
dades que les afecten i, si s’escau, a promoure’n la seva 
modificació per adequar-les a la realitat.

4. El tractament de les dades s’ha de presentar desa-
gregat per sexes, amb estricta subjecció a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter per-
sonal, per a finalitats estadístiques.

5. Les dades personals recollides en el Registre general 
del joc poden ser comunicades per l’òrgan directiu com-
petent en matèria de jocs i apostes a qualsevol persona 
interessada, amb excepció de les concernents als punts 
f) i g) de l’apartat 1 d’aquest article; en relació amb 

plir la publicitat en matèria de jocs i apostes a Catalunya 
són les següents: 

a) Ha de respectar els principis de la Constitució, de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i de les lleis.

b) No pot incitar a jugar o apostar de forma compulsiva, 
de manera que pugui generar hàbits o efectes negatius 
per a la salut de les persones. En aquest sentit, ha d’ad-
vertir d’aquest risc.

c) Ha de tenir contingut veraç i no pot ser il·legal, en-
ganyós, deslleial o subliminal, ni infringir la normativa 
que regula de manera específica determinats productes, 
béns, activitats o serveis.

d) Està prohibida a les persones menors de divuit anys. 
No es poden utilitzar codis de comunicació que es pu-
guin entendre que s’adrecen al públic infantil o menor 
d’edat, i en la publicitat no es poden utilitzar persones 
menors d’edat o persones que tinguin aquesta aparença, 
que juguin a un joc de sort, envit, atzar o que participin 
d’alguna manera o els inciti a jugar.

e) No es pot exhibir la publicitat del joc en els horaris 
de protecció de les persones menors.

f) No es permeten, en la publicitat dels jocs i de les 
apostes, imatges o al·lusions relacionades amb el con-
sum de begudes alcohòliques o de tabac ni imatges 
assimilables al consum de drogues o substàncies estu-
pefaents. Tampoc es permeten imatges que vehiculin 
tàcitament o implícitament missatges sexistes o misò-
gins, i que presentin les dones de forma vexatòria o les 
tractin objectualment.

Article 28. Promoció de les activitats de jocs  
i apostes

1. Resta prohibit promoure qualsevol joc o aposta –amb 
independència del mitjà presencial o telemàtic a través 
del qual es realitzi– mitjançant obsequis, regals, oferi-
ments, invitacions, consumicions de tota mena (gratuï-
tes o per preu inferior al de mercat) i, en general, mitjan-
çant les activitats, serveis o actes, tendents a incentivar 
la participació en activitats de jocs o apostes per part de 
les persones operadores de joc o d’una tercera persona, 
fins i tot quan es practiquin amb materials gratuïts o 
sense remuneració.

2. Reglamentàriament es poden preveure les condicions 
en què, en el seu cas, es poden autoritzar excepcional-
ment les activitats de promoció esmentades en l’apartat 
1 d’aquest article.

Capítol IX. Registre general del joc

Article 29. Concepte

El Registre general del joc, depenent de l’òrgan directiu 
competent en matèria de jocs i apostes, és l’instrument 
oficial d’inscripció i control de les activitats relaciona-
des amb l’explotació dels jocs i les apostes en l’àmbit 
de Catalunya. Reglamentàriament s’ha d’establir l’orga-
nització i el funcionament del Registre general del joc 
i les seves seccions i s’ha de determinar l’estructura del 
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Així mateix, han de comunicar aquestes mesures i 
regles i les actuacions corresponents en l’àmbit de la 
responsabilitat social corporativa i han de trametre un 
informe sobre la seva efectiva implantació a l’òrgan 
directiu competent en matèria de jocs i apostes amb 
la periodicitat i condicions que s’estableixin reglamen-
tàriament.

3. Les accions d’intervenció integren totes les activitats 
executades per la Generalitat, les persones operadores 
del joc, les empreses que participen en alguna de les 
activitats objecte d’aquesta Llei i els col·lectius que 
representen els interessos de les persones jugadores i 
consumidores.

4. L’Administració de la Generalitat, en la seva actua-
ció i d’acord amb la present Llei i la normativa de des-
plegament corresponent ha de vetllar i prestar especial 
consideració a les accions de reparació dels efectes que 
el joc produeix sobre les persones jugadores i les seves 
famílies.

Article 33. Competència

L’aprovació i el desenvolupament de les polítiques de joc 
responsable corresponen a la persona titular del depar-
tament competent en matèria de jocs i apostes, a pro-
posta de la persona titular de l’òrgan directiu competent 
en matèria de jocs i apostes, sense perjudici que totes 
les normes de desenvolupament d’aquesta Llei hagin de 
vetllar per l’exercici responsable del joc i de la necessà-
ria limitació dels seus efectes perjudicials.

Totes les empreses i sectors afectats han de col·laborar 
en l’aplicació de les polítiques de joc responsable en 
matèria de jocs i apostes.

Títol VI. Règim d’inspecció, control i sanció

Capítol I. Règim d’inspecció i control

Article 34. Inspecció i control de les activitats 
relacionades amb els jocs i les apostes

1. Les funcions d’inspecció i control de les activitats 
de jocs i apostes s’han de realitzar per la policia de la 
Generalitat-mossos d’esquadra i pel personal funcionari 
de l’òrgan directiu competent en matèria de jocs i apos-
tes, degudament acreditats, que tenen, a aquests efectes, 
la consideració d’agents de l’autoritat, i tenen atribuïdes 
la protecció que els hi atorga la legislació vigent. El seu 
règim es regula en aquesta Llei, en la seva normativa de 
desenvolupament i en les disposicions generals de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú.

2. Sense perjudici de qualssevol altres que siguin assig-
nades per la normativa aplicable, les funcions d’inspec-
ció i control han d’incloure les següents: 

a) Vigilància i inspecció del compliment de la norma-
tiva en matèria de jocs i apostes.

b) Formalització d’actes per presumptes infraccions a 
la normativa en matèria de jocs i apostes.

aquestes dades, l’òrgan directiu competent en matèria 
de jocs i apostes pot comunicar a les persones operado-
res de joc únicament les dades mínimes indispensables 
per tal que les persones operadores puguin complir les 
seves obligacions de restricció d’accés.

Totes les dades personals que les persones operado-
res de joc rebin del Registre general del joc han de ser 
tractades per aquestes únicament durant el temps im-
prescindible per al compliment de les esmentades obli-
gacions i amb estricta subjecció a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Títol IV. Règim fiscal dels jocs i apostes

Article 31. Tributació dels jocs i apostes

1. Els jocs i les apostes estan subjectes als impostos i a 
les taxes en els termes establerts en les normes tribu-
tàries vigents.

2. Els serveis prestats per l’òrgan directiu competent 
en matèria de jocs i apostes, com són l’homologació de 
material del joc, la inscripció en el Registre general del 
joc o l’autorització de les persones operadores del joc 
i dels establiments del joc en virtut del títol habilitant 
corresponent, estan subjectes a la taxa regulada per la 
normativa de taxes i preus públics de Catalunya.

Títol V. Foment d’una política de joc responsable 

Article 32. Joc responsable

1. La Generalitat ha de desenvolupar una política de 
foment del joc responsable, basada en els principis de 
la prevenció, informació i intervenció, amb l’objectiu 
d’afavorir la pràctica del joc de forma responsable i 
d’evitar i minimitzar les possibilitats que les persones 
jugadores puguin desenvolupar conductes addictives en 
relació al joc.

2. Les accions preventives s’han de dirigir a la sensi-
bilització, informació i difusió de les bones pràctiques 
del joc, així com dels possibles efectes que una pràctica 
no adequada del joc pot produir, tenint cura dels grups 
especialment vulnerables. La Generalitat ha de fomen-
tar la realització d’estudis especialitzats amb aquesta 
finalitat, que incorporin la perspectiva de gènere i de 
les dones desenvolupant, per a tal finalitat, aquelles es-
tructures i metodologies de treball adequades a garantir 
la incorporació d’aquesta perspectiva.

Així mateix, les persones operadores de joc han d’ela-
borar el seu pla de mesures en relació amb la mitigació 
dels possibles efectes perjudicials que pugui produir el 
joc sobre les persones i incorporar-hi les regles bàsiques 
de política del joc responsable aprovades per la persona 
titular del departament competent en matèria de jocs i 
apostes, en col·laboració amb els departaments compe-
tents per raó de la matèria. El Govern, a proposta del 
departament competent en matèria de jocs i apostes, ha 
de fixar per via reglamentària els requisits i principis 
rectors dels plans de mesures.
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la seva representació i les persones responsables de les 
activitats en el moment de la inspecció, tenen l’obligació 
de facilitar a les persones encarregades de les funci-
ons d’inspecció i control i, en el seu cas, a les persones 
auxiliars a què fa referència l’article anterior, l’accés 
als establiments de joc i a les diferents dependències, 
així com l’examen dels llibres de registres, documents 
i programes que necessiten per a la inspecció. En parti-
cular, en el cas dels establiments de joc telemàtic, regla-
mentàriament es pot establir l’obligació de les persones 
operadores i dels/de les seus/ves intermediaris/àries de 
proporcionar a les persones encarregades de les funci-
ons d’inspecció i control accés remot i en temps real a 
les dades de les sessions de jocs i apostes que s’hagin 
realitzat o estiguin en curs.

Article 35. Actes de la inspecció 

1. Els fets constatats per les persones encarregades de 
les funcions d’inspecció i control s’han de formalitzar 
en acta, la qual és tramesa a l’òrgan competent per tal 
que iniciï, si escau, el procediment oportú.

2. En l’acta s’han de consignar íntegrament les dades i 
circumstàncies precises per a la millor i més complerta 
expressió dels fets i, així mateix, s’han de consignar les 
dades personals i document acreditatiu de la identitat de 
les persones signants. En tot cas, s’ha de fer lliurament 
d’una còpia a l’interessat/da o al seu/la seva represen-
tant i, si aquest/a es negués a rebre-la, la negativa s’ha 
consignar a l’acta.

3. Les actes esteses per les persones encarregades de 
la inspecció i control tenen la naturalesa de documents 
públics i tenen presumpció de veracitat, sense perjudici 
de les proves que en defensa dels respectius drets o inte-
ressos puguin assenyalar o aportar les pròpies persones 
interessades.

4. Els resultats d’una inspecció poden comportar la in-
coació dels corresponents procediments sancionadors 
per infraccions previstes en aquesta Llei, o bé l’ober-
tura d’un termini per fer les modificacions requerides, 
transcorregut el qual, si no haguessin estat realitzades, 
s’ha d’incoar el procediment sancionador de conformi-
tat amb el que preveu aquesta Llei.

Capítol II. Règim sancionador 

Article 36. Infraccions administratives i classi-
ficació 

1. Són infraccions administratives en matèria de jocs 
i apostes les accions i omissions tipificades com a tals 
en la aquesta Llei.

2. Les infraccions en matèria de jocs i apostes es clas-
sifiquen en molt greus, greus i lleus.

3. Quan un mateix fet, comès per un mateix subjecte, 
pot ser considerat com a constitutiu d’infraccions ad-
ministratives diferents, només s’imposa la sanció que 
correspon al tipus d’infracció més greu i les altres in-
fraccions es consideren com a circumstàncies agreujants 
per a fer la seva graduació, excepte que hi hagi infracció 
administrativa tributària.

c) Precinte, dipòsit i incautació dels materials de joc 
que tinguin la consideració de prohibits, en els termes 
de l’article 26.

d) Descobriment i persecució d’activitats clandestines 
de jocs i apostes.

e) Informes i assessorament, en matèria de jocs i apos-
tes, quan així li sigui sol·licitat.

3. En atenció a les diferències que presenten les dife-
rents modalitats de jocs i apostes, especialment en el 
cas de les activitats desenvolupades per mitjans infor-
màtics o telemàtics, reglamentàriament s’ha de preveure 
les necessària especialització als efectes de l’adequada 
prestació de les funcions d’inspecció i control.

4. Per dur a terme les funcions que tenen atribuïdes en 
virtut d’aquesta Llei i la normativa de desenvolupament, 
les persones encarregades de les funcions d’inspecció 
i control tenen, entre d’altres facultats, la d’examinar i 
auditar puntualment o periòdicament els establiments 
de joc, materials de joc, documents i qualsevol altra 
informació que pugui servir per al millor compliment 
de la seva tasca. Igualment, es poden auxiliar per per-
sonal tècnic d’entitats habilitades per l’òrgan directiu 
competent en matèria de jocs i apostes per a tal fi, en els 
termes que reglamentàriament s’estableixin.

5. Així mateix, per portar a terme les funcions que te-
nen atribuïdes en virtut d’aquesta Llei i la normativa 
de desenvolupament, les persones encarregades de les 
funcions d’inspecció i control tenen la facultat de re-
querir la col·laboració de les persones intermediàries 
de les activitats de jocs i apostes objecte de la seva ac-
tuació; especialment mitjançant la posada a disposició 
dels materials de joc, documents o altres informacions 
de què disposin en relació amb el joc o aposta o les 
persones operadores objecte de la seva actuació, res-
tant autoritzades en virtut d’aquesta Llei a comunicar a 
les esmentades persones que ho requereixin les dades 
personals que fossin necessàries.

Als efectes d’aquesta Llei, es consideren persones inter-
mediàries de les activitats de jocs i apostes les persones 
que, sense tenir la consideració legal de persones ope-
radores d’un joc o aposta, realitzin qualsevol activitat 
integrada en el procés d’explotació d’un joc o aposta, 
ja sigui en virtut d’una relació jurídica o de fet amb la 
persona jugadora, amb la persona operadora de joc o 
amb qualsevol altra persona l’activitat de la qual estigui 
regulada en aquesta Llei. En tot cas, tenen la conside-
ració de persones intermediàries les entitats financeres, 
els mitjans de comunicació en què s’insereixi la publici-
tat de jocs o apostes, així com les persones prestadores 
de serveis d’intermediació definits en la Llei 34/2002, 
d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació 
i de comerç electrònic.

6. Les inspeccions es poden iniciar d’ofici o a sol·licitud 
de persona interessada, i les resolucions corresponents 
s’han de notificar a les persones interessades, de confor-
mitat amb el que preveu en aquesta Llei i la normativa 
reguladora del procediment administratiu.

7. Les persones titulars de títols habilitants del joc o 
d’establiments de joc, així com les persones que tenen 
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p) Procedir, mitjançant qualsevol títol, a un canvi de ti-
tularitat d’un títol habilitant obtingut a l’empara d’aques-
ta Llei sense comptar amb la preceptiva autorització 
prèvia requerida per realitzar el canvi de titularitat.

q) Cometre una acció o omissió qualificada com a in-
fracció greu, si en els dos anys anteriors aquella mateixa 
persona infractora ha estat sancionada, mitjançant reso-
lucions fermes en via administrativa, per la comissió de 
dos infraccions greus per iguals o diferents conductes.

r) Contractar personal que no disposi del document pro-
fessional o que el tingui caducat.

Article 38. Infraccions greus 

Tenen la consideració d’infraccions greus les accions o 
omissions següents: 

a) No remetre a l’autoritat aquelles informacions i docu-
mentacions que se sol·licitin a persones intermediàries 
del joc respecte a la persona operadora del joc i les 
seves activitats.

b) No exhibir en els establiments i en els materials de 
joc els documents acreditatius del corresponent títol ha-
bilitant o altres documents l’exhibició dels quals sigui 
exigida reglamentàriament o disposar de la documen-
tació caducada.

c) No disposar o no fer ús dels sistemes de control i de 
seguretat dels jocs o apostes exigits reglamentàriament.

d) No disposar de registres de persones visitants i de 
persones que tenen prohibit l’accés en els establiments 
de joc, o tenir-los incomplets o inexactes, d’acord amb 
el que s’estableixi per reglament.

e) No disposar de fulls de reclamacions en els establi-
ments de joc, negar-se a posar-los a disposició de qui 
els reclami, així com no tramitar en el termini previst 
les reclamacions formulades.

f) Incomplir les normes tècniques previstes en el regla-
ment de cada joc o aposta.

g) Tenir una conducta desconsiderada envers les per-
sones jugadores o apostants, tant durant el desenvo-
lupament del joc o aposta, com davant les queixes o 
reclamacions que es formulin.

h) Servir begudes alcohòliques en salons recreatius i en 
dependències annexes de servei al públic.

i) Incomplir els plans de mesures de joc responsable.

j) Cometre una acció o omissió qualificada com a in-
fracció lleu, si en els dotze mesos anteriors aquella 
mateixa persona infractora ha estat sancionada, mit-
jançant resolucions fermes en via administrativa, per la 
comissió de dos infraccions lleus per iguals o diferents 
conductes.

k) Participar com a jugador a qualsevol activitat de joc 
que requereixi d’autorització prèvia sense comptar amb 
la mateixa, o fent-ho fora dels establiments explícita-
ment autoritzats.

Article 39. Infraccions lleus 

a) La participació dels accionistes, partícips o titulars de 
la pròpia empresa de joc, el seu personal directiu i treba-

Article 37. Infraccions molt greus 

Tenen la consideració d’infraccions molt greus les ac-
cions o omissions següents: 

a) Explotar un establiment de joc prohibit o sense la 
prèvia obtenció del títol habilitant o comunicació prèvia 
corresponents.

b) Organitzar, gestionar o explotar un joc o aposta en 
condicions diferents a les previstes en el títol habilitant 
corresponent o en la reglamentació aplicable, per mit-
jans, suports o a través de canals no autoritzats, especi-
alment mitjançant la utilització de software, sistemes de 
comunicació, materials o equips no autoritzats

c) Incomplir les resolucions acordades pels òrgans di-
rectius competents en matèria de jocs i apostes o no ha-
ver satisfet la taxa fiscal corresponent o utilitzar aquesta 
taxa per fer una activitat o explotar uns elements dife-
rents dels que li corresponen.

d) No disposar dels fulls o llibres de control i de comp-
tabilitat de cada joc o aposta determinats pel respectiu 
reglament.

e) Fabricar, importar, exportar, distribuir, comercialit-
zar, mantenir o explotar, de la forma que sigui, materi-
als de joc prohibits, que estiguin inscrits en el Registre 
general del joc en un altra forma o que corresponguin 
a inscripcions cancel·lades, així com realitzar les es-
mentades activitats sense el preceptiu títol habilitant o 
alterar o modificar totalment o parcialment els elements 
de joc.

f) Autoritzar o permetre a persones subjectes a prohi-
bició l’accés a establiments de joc o la pràctica de jocs 
i apostes.

g) Utilitzar documents i aportar dades no conformes 
a la realitat per a obtenir permisos o títols habilitants 
del joc, així com, per part de les persones titulars dels 
títols habilitants, expedir documents o aportar dades no 
conformes amb la realitat.

h) Admetre apostes o concedir premis que excedeixin 
dels màxims previstos.

i) Negar-se a mostrar als agents de l’autoritat la docu-
mentació de les màquines, negar-se a obrir-los i mostrar-
los els materials de joc o negar-se a facilitar-los la degu-
da col·laboració, en els termes previstos en aquesta Llei.

j) Realitzar qualsevol tipus de promoció o publicitat 
contrària als criteris establerts en la normativa vigent.

k) Atorgar préstecs no autoritzats pel respectiu regla-
ment a les persones jugadores en els llocs físics o te-
lemàtics on es practiquen jocs autoritzats, així com, 
les persones titulars dels títols habilitants, permetre a 
terceres persones que atorguin els préstecs esmentats.

l) Exercir coacció o intimidació sobre les persones ju-
gadores.

m) Manipular els jocs o apostes en perjudici de les per-
sones jugadores o del Tresor de la Generalitat.

n) No pagar, totalment o parcialment, els premis o 
quantitats guanyats per les persones jugadores.

o) Tenir material de joc en establiments no autoritzats.
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c) La reincidència o reiteració en la comissió d’una in-
fracció.

d) La transcendència econòmica i social de la infracció.

e) Els recursos econòmics de l’infractor/a.

f) El compliment espontani de les obligacions o deures 
formals de l’infractor/a per iniciativa pròpia, en qualse-
vol moment del procediment administratiu sancionador, 
si encara no s’ha dictat resolució ferma.

2. Per determinar la graduació de les sancions s’ha de 
tenir en compte en tot cas el principi de proporcionalitat 
entre la infracció comesa i la quantia i els efectes de la 
sanció.

3. La quantia d’una multa no pot ser en cap cas inferior 
al quíntuple de la quantitat que, en el seu cas, hagi estat 
defraudada, encara que amb l’aplicació d’aquesta regla 
es pugui sancionar més enllà del amb el límit màxim 
de la sanció prevista per a la infracció de què es tracti.

Article 43. Sancions accessòries

1. La suspensió d’un títol habilitant o document pro-
fessional comporta en tot cas, durant el temps de la 
suspensió, la inhabilitació de l’infractor/a per obtenir 
directament o indirectament qualsevol nou títol habili-
tant o document professional a l’empara d’aquesta Llei.

2. La revocació d’un títol habilitant o document profes-
sional comporta en tot cas: 

a) La inhabilitació permanent de l’infractor/a per ob-
tenir directament o indirectament qualsevol nou títol 
habilitant a l’empara d’aquesta Llei.

b) La inhabilitació de l’infractor/a durant cinc anys, 
comptats des de la data d’imposició de la sanció, per ob-
tenir un nou document professional a l’empara d’aquesta 
Llei.

3. L’establiment de joc, sigui físic o telemàtic, afectat 
per la revocació o suspensió d’un títol habilitant quedarà 
inhabilitat, permanentment en cas de revocació o durant 
el temps que duri la suspensió, per qualsevol activitat 
de jocs i apostes. La inhabilitació d’un establiment de 
joc comporta el seu tancament durant el temps de la 
inhabilitació.

4. Si l’establiment de joc, sigui físic o telemàtic, no esti-
gués autoritzat, la sanció per activitats il·lícites comeses 
en ell o a través d’ell comporta el tancament del referit 
establiment de joc durant un període de dotze mesos en 
els casos d’infracció greu o amb caràcter definitiu en els 
casos d’infracció molt greu, sens perjudici que posteri-
orment es pugui sol·licitar la corresponent autorització 
per a la reobertura.

5. Quan s’imposi una sanció greu o molt greu, un cop 
adquirida fermesa, serà publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, a càrrec de l’infractor/a, 
llevat que l’òrgan sancionador acordi altrament, d’acord 
amb la naturalesa de la infracció i el bé jurídic protegit.

Article 44. Comís dels elements de joc i dels be-
neficis il·lícits 

1. En cas que manqui el corresponent títol habilitant per 
a l’explotació d’un joc o aposta o que el títol habilitant 

lladors directament involucrats en el desenvolupament 
dels jocs, en els jocs que es gestionin o explotin aquells

b) Els incompliments, per acció o omissió, de les obli-
gacions, els requisits o les prohibicions establertes per 
aquesta Llei, quan aquests incompliments no estiguin 
tipificats com infraccions molt greus o greus.

Article 40. Subjectes responsables de les infrac-
cions 

1. Són responsables de les infraccions les persones fí-
siques o jurídiques que realitzin accions o omissions 
tipificades com a infraccions en aquesta Llei.

2. Les persones operadores de joc són solidàriament 
responsables de les infraccions comeses pel personal 
al seu servei, així com pel seu personal directiu o ad-
ministrador.

3. Així mateix, és solidàriament responsable de les in-
fraccions comeses en un establiment de joc el o la titular 
del títol habilitant corresponent al referit establiment, si 
es tractés d’un subjecte diferent de la persona operadora 
de joc. En les infraccions comeses per actes de promo-
ció o publicitat no autoritzats, és responsable solidària 
l’agència que gestioni o efectuï la publicitat i el mitjà 
publicitari que ho difongui.

Article 41. Sancions administratives 

1. Les infraccions molt greus poden ser sancionades 
conjuntament o alternativament amb: 

a) Una multa de fins a 600.000 euros, sens perjudici del 
que preveu l’article 42.3.

b) La suspensió del títol habilitant o document profes-
sional per un període màxim de cinc anys.

c) La revocació del títol habilitant o document profes-
sional amb caràcter definitiu.

2. Les infraccions greus poden ser sancionades conjun-
tament o alternativament amb: 

a) Una multa de fins a 100.000 euros, sens perjudici del 
que preveu l’article 42.3.

b) La suspensió del títol habilitant o document professi-
onal per un període màxim de dotze mesos.

3. Les infraccions lleus poden ser sancionades conjun-
tament o alternativament amb: 

a) Una multa de fins a 30.000 euros, sens perjudici del 
que preveu l’article 42.3.

b) La suspensió del títol habilitant o document profes-
sional per un període màxim d’un mes.

Article 42. Graduació de les sancions 

1. Per determinar la graduació de les sancions s’han de 
tenir en compte les circumstàncies personals i materials 
que concorren en els fets i, especialment, les següents: 

a) La intencionalitat de l’infractor/a.

b) Els perjudicis produïts directament a terceres perso-
nes i a l’Administració.



Núm. 800 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 20 de setembre de 2010

21

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

a) Accedir a un establiment de joc o participar en un 
joc o aposta si es té prohibit.

b) Utilitzar materials de joc prohibits si es coneix la 
seva il·legalitat.

c) Manipular màquines o elements de joc.

d) Participar en jocs i apostes prohibits si es coneix la 
seva il·legalitat.

e) Interrompre sense causa justificada una partida, un 
joc o aposta.

f) Ometre la col·laboració deguda a les persones agents 
de l’autoritat.

g) Pertorbar l’ordre en els establiments de joc.

h) Cometre, en general, qualsevol tipus d’irregularitat 
en la pràctica del joc o aposta.

2. Les infraccions a què es refereix l’apartat 1 poden 
ser sancionades amb una multa de fins a 6.000 euros i 
amb la prohibició d’accés al o als establiments de joc, 
segons es determini expressament, per un màxim de 
cinc anys i comporten en qualsevol cas el comís dels 
beneficis il·lícits obtinguts.

3. Correspon a la persona titular de l’òrgan directiu 
competent en matèria de jocs i apostes la imposició de 
les sancions previstes en l’apartat 2, en atenció als cri-
teris previstos en l’article 42.

Article 48. Prescripció de les infraccions i les 
sancions

1. Les infraccions lleus i les infraccions a què fa referèn-
cia l’article 47 prescriuen als sis mesos, les infraccions 
greus prescriuen als dos anys, i les molt greus als tres 
anys, comptats a partir del dia en què la infracció ha 
estat comesa.

2. El termini de prescripció s’interromp en el moment 
en el que s’inicia el procediment i torna a iniciar-se 
si aquest es paralitza per més de sis mesos, per causa 
no imputable a la persona interessada, o acaba sense 
sanció.

3. El còmput del termini de prescripció de les sancions, 
que és el mateix que el previst en l’apartat 1 per a les 
infraccions, comença a comptar a partir de l’endemà del 
dia en què adquireixi fermesa la resolució per la qual 
s’imposa la sanció o des que es trenqui el seu compli-
ment, si aquest ja hagués començat.

Capítol III. Procediment sancionador

Article 49. Règim jurídic

1. Els expedients sancionadors han de seguir el proce-
diment regulat pel Decret 278/1993, de 9 de novembre, 
sobre el procediment sancionador d’aplicació als àm-
bits de competència de la Generalitat, o norma que el 
substitueixi.

Article 50. Competència per sancionar

1. La potestat sancionadora en matèria de jocs i apostes 
correspon a l’Administració de la Generalitat.

hagi estat revocat o suspès, l’autoritat sancionadora pot 
acordar el comís i destrucció dels materials de joc uti-
litzats en la referida activitat. Així mateix, atenent a la 
naturalesa de la infracció, l’autoritat sancionadora pot 
ordenar el comís de les apostes percebudes i dels benefi-
cis il·lícits obtinguts, l’import dels quals s’ha d’ingressar 
en el Tresor de la Generalitat; en aquest supòsit, les 
persones perjudicades; a costa seva, poden comparèi-
xer davant l’òrgan incoador de l’expedient i sol·licitar 
que els hi sigui lliurada la part dels beneficis obtinguts, 
sempre que siguin identificades en l’expedient com a 
tals persones perjudicades.

2. Les sancions impliquen en qualsevol cas el comís 
dels beneficis il·lícitament obtinguts, l’import del qual 
s’ha d’ingressar en el Tresor de la Generalitat.

Article 45. Deure de col·laboració de les perso-
nes intermediàries 

Sense perjudici d’altres mesures, l’òrgan sancionador 
pot requerir la col·laboració de les persones intermedià-
ries de les activitats de jocs o apostes objecte de sanció, 
per tal que interrompin qualsevol subministrament o 
prestació de serveis a les persones infractores en rela-
ció amb el procés d’explotació de les activitats objecte 
de sanció. En particular, per garantir l’efectivitat de 
l’acord d’inhabilitació o tancament es pot requerir la 
col·laboració de les persones prestadores de serveis d’in-
termediació en els termes previstos en el article 11 de 
la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat 
de la informació i de comerç electrònic.

Article 46. Revocació dels títols habilitants

1. L’autoritat administrativa competent per a l’atorga-
ment de títols habilitants en matèria de jocs i apostes pot 
acordar la seva revocació, mitjançant un procediment 
sumari, amb audiència de les persones titulars dels títols 
habilitants, en els supòsits següents: 

a) Si deixen de complir-se algun dels requisits essenci-
als exigits per la normativa per a l’atorgament del títol 
habilitant, llevat que aquell fet constitueixi infracció.

b) Si els establiments de joc autoritzats deixen de fun-
cionar durant un temps superior a la meitat del període 
anual d’obertura autoritzat o es deixa d’exercir l’acti-
vitat autoritzada durant el mateix temps, llevat que els 
reglaments específics determinin per aquest supòsit un 
període diferent.

c) Si es produeix un incompliment de les mesures de 
seguretat que determini el tancament definitiu dels es-
tabliments de joc d’acord amb la normativa sobre es-
pectacles i activitats recreatives.

d) Si no es constitueixen les fiances obligatòries en els 
terminis previstos.

2. La revocació així acordada no té naturalesa sancio-
nadora.

Article 47. Infraccions comeses per persones ju-
gadors i persones visitants 

1. Són infraccions comeses per persones jugadores i 
persones visitants d’establiments de joc, les següents: 
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Article 53. Règim de recursos 

1. Contra les resolucions de les persones titulars de les 
direccions dels serveis territorials es pot interposar re-
curs d’alçada davant la persona titular de l’òrgan direc-
tiu competent en matèria de jocs i apostes.

2. Contra les resolucions de la persona titular de l’òrgan 
directiu competent en matèria de jocs i apostes, excepte 
en les resolutòries de recurs, es pot interposar recurs 
d’alçada davant la persona titular del departament com-
petent en matèria de jocs i apostes.

3. Les resolucions de la persona titular del departament 
competent en matèria de jocs i apostes esgoten la via 
administrativa i poden ser impugnades mitjançant re-
curs de reposició, o directament davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Disposició addicional primera. Participació en la 
regulació del joc estatal

El departament competent en matèria de jocs i apostes 
és l’òrgan directiu competent de la Generalitat per eme-
tre l’informe previ determinant previst en l’article 141.2 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Disposició addicional segona. Comunicació de la 
publicitat.

L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes queda exclosa 
del règim de comunicació de la publicitat previst a 
l’article 27.

Disposició addicional tercera. Reconeixements 
títols habilitants

L’entrada en vigor d’aquesta Llei comporta el reconei-
xement dels títols habilitants d’aquelles empreses ope-
radores de joc que ja en disposaven.

Disposició transitòria primera. Títols habilitants

Els títols habilitants de caràcter temporal atorgats amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la present Llei es 
consideren vàlids i tenen el termini de vigència que en 
ells s’hagués indicat.

La renovació dels títols habilitants actualment vigents 
un cop transcorregut el seu període de validesa es rea-
litza de conformitat amb les disposicions d’aquesta Llei, 
d’acord amb el Catàleg de jocs i apostes i les normes de 
planificació corresponents.

Disposició transitòria segona. Règim d’infracci-
ons i sancions.

El règim d’infraccions i sancions regulat en aquesta Llei 
s’ha d’aplicar únicament als fets comesos a partir de 
la seva entrada en vigor, estenent-se, no obstant això, 

2. La iniciació del procediment sancionador, l’adopció 
de mesures cautelars i la imposició de les sancions cor-
respon: 

a) En el cas de les sancions molt greus, a la persona 
titular del departament competent en matèria de jocs 
i apostes.

b) En el cas de les sancions greus, a la persona titular de 
l’òrgan directiu competent en matèria de jocs i apostes.

c) En el cas de les sancions lleus, a les persones titulars 
de la direcció dels serveis territorials respectius segons 
el seu àmbit territorial.

3. Per allò no previst en aquesta Llei i en la seva nor-
mativa de desenvolupament reglamentari, l’exercici de 
la potestat sancionadora s’ha d’ajustar al que disposen 
les normes generals de procediment administratiu san-
cionador.

Article 51. Incoació del procediment sancionador

1. L’òrgan competent per a sancionar pot acordar la in-
coació de l’expedient sancionador si de les actes esteses 
per la policia o pels serveis d’inspecció se’n pot derivar 
raonablement l’existència d’una conducta infractora i el 
subjecte a qui és imputable.

2. En el cas que el procediment hagi estat incoat per 
mitjà d’una denúncia prèvia, s’ha de comunicar a les 
persones denunciants si s’ha decidit obrir el procedi-
ment sancionador o no. El plantejament d’una denúncia 
no atorga a les persones denunciants, per si mateix, la 
condició d’interessats/des, als efectes que es puguin 
pronunciar sobre l’admissió o no d’eventuals recursos 
contra la comunicació de l’arxiu de les actuacions.

Article 52. Mesures cautelars 

1. Si hi ha indicis racionals d’infracció greu o molt greu, 
l’òrgan competent per a la incoació de l’expedient san-
cionador pot acordar qualsevol mesura cautelar, tendent 
a la cessació de l’activitat infractora, inclòs el tancament 
immediat dels establiments de joc, ja siguin físics o tele-
màtics, i requerir la col·laboració de persones interme-
diàries en els termes de l’article 51. Pot acordar també 
el comís dels materials i els diners relacionats amb les 
activitats de joc o aposta utilitzats per a practicar-los, 
així com de les apostes realitzades. En aquells casos en 
què no es pugui fer efectiva la mesura de comís, es pot 
procedir al precintament dels materials relacionats amb 
l’activitat presumptament infractora.

2. Les persones agents de l’autoritat, en el moment 
d’aixecar acta de les infraccions, també poden adop-
tar directament les mesures cautelars a què es refereix 
l’apartat 1, llevat del tancament d’establiments de joc. 
En aquest cas, l’òrgan competent per a la resolució de 
l’expedient ha de confirmar, modificar o aixecar les 
mesures cautelars adoptades, en l’acord d’incoació del 
procediment que s’ha d’efectuar en el termini de quinze 
dies següents a l’adopció i que pot ser objecte del re-
curs que sigui procedent. En tot cas, aquestes mesures 
queden sense efecte si no s’inicia el procediment en el 
termini esmentat o quan l’acord d’iniciació no conté un 
pronunciament exprés sobre les mesures.



Núm. 800 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 20 de setembre de 2010

23

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

10. Estudi de concordances.

11. Estudi de l’article 63.3 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre.

12. Primer informe de 12 de maig de 2010 de la Direc-
ció General de Pressupostos del Departament d’Econo-
mia i Finances, en relació amb l’impacte pressupostari.

13. Primeres observacions formulades pel Gabinet Ju-
rídic de la Generalitat en el tràmit d’audiència interde-
partamental (aplicatiu SIGOV).

14. Resposta a les primeres observacions formulades 
pel Gabinet Jurídic de la Generalitat.

15. Primeres observacions formulades per l’Oficina 
del Govern en el tràmit d’audiència interdepartamental 
(aplicatiu SIGOV) i la seva resposta.

16. Primer informe d’avaluació d’impacte normatiu de 
les mesures proposades per l’Avantprojecte de llei, de 
17 de maig de 2010.

17. Observacions formulades per la Direcció General 
de Tributs del Departament d’Economia i Finances en 
el tràmit d’audiència interdepartamental (aplicatiu SI-
GOV) i la seva resposta.

18. Segones observacions formulades pel Gabinet Jurí-
dic de la Generalitat en el tràmit d’audiència interdepar-
tamental (aplicatiu SIGOV) i la seva resposta.

19. Observacions formulades pel Departament de Salut 
en el tràmit d’audiència interdepartamental (aplicatiu 
SIGOV).

20. Nota de resposta de l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament a les al·legacions formulades pel Departament 
de Salut.

21. Primeres observacions formulades pel Departament 
de Presidència en el tràmit d’audiència interdepartamen-
tal (aplicatiu SIGOV).

22. Nota de resposta de l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament a les primeres observacions del Departament de 
Presidència.

23. Segones observacions formulades pel Departament 
de la Presidència en el tràmit d’audiència interdeparta-
mental (aplicatiu SIGOV).

24. Nota de resposta de l’Assessoria Jurídica del De-
partament a les segones observacions del Departament 
de la Presidència.

25. Nota del Gabinet Tècnic del Departament en rela-
ció amb les observacions formulades per la Direcció 
General de Pressupostos del Departament d’Economia 
i Finances respecte a l’informe cost benefici.

26. Segona versió de l’Avantprojecte de llei, sotmesa 
al Consell Tècnic de 18 de maig de 2010 (apartat II).

27. Primeres observacions formulades per l’Agència 
Catalana de Consum del Departament d’Economia i 
Finances en el tràmit d’audiència interdepartamental 
(aplicatiu SIGOV), trameses el 18 de maig de 2010.

28. Nota de resposta de l’Assessoria Jurídica del De-
partament a les primeres observacions formulades per 
l’Agència Catalana de Consum.

als anteriors en el cas de què constitueixi Llei més fa-
vorable.

Disposició derogatòria única

Es deroga la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc i la 
Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim san-
cionador en matèria de jocs a Catalunya. i també la resta 
de disposicions del mateix rang o de rang inferior en 
tot el que contradiguin els preceptes de la Llei present.

Disposició final primera. Títols habilitants 

Aquesta Llei es dicta a l’empara de les competències 
exclusives de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de jocs i apostes, establerta a l’article 141 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya; així com en matèria de pro-
tecció de dades de caràcter personal, consum, joventut, 
publicitat, sanitat i salut pública i protecció de menors 
establertes, respectivament, en els articles 31, 123, 142, 
157, 162 i 166.

Disposició final segona. Desenvolupament regla-
mentari

S’autoritza el Govern i, en l’àmbit de les competènci-
es que té atribuïdes, la persona titular del departament 
competent en matèria de jocs i apostes per dictar els 
reglaments que siguin necessaris per desenvolupar i 
aplicar la present Llei.

Disposició final tercera. Actualització de san-
cions

Les quanties de les multes fixades per la present Llei 
poden ser revisades i actualitzades per disposició del 
Govern.

Antecedents del Projecte de llei

1. Acord de Govern de 16 de juny de 2009 pel qual 
s’aprova la memòria prèvia a l’inici de la tramitació a 
l’Avantprojecte de llei de jocs i apostes.

2. Informe de l’Institut d’Estudis Autonòmics de 8 de 
gener de 2010 sobre l’Avantprojecte de llei.

3. Primera versió de l’Avantprojecte de llei de jocs i 
apostes.

4. Informe de l’Institut Català de les Dones sobre l’im-
pacte de gènere.

5. Memòria justificativa.

6. Informe d’anàlisi cost benefici.

7. Informe jurídic preliminar.

8. Llista de disposicions afectades.

9. Taula de vigències.



20 de setembre de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 800

24

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

recció General de Pressupostos del Departament d’Eco-
nomia i Finances respecte la minoració d’ingressos com 
a conseqüència de l’Avantprojecte de llei.

49. Informe jurídic complementari.

50. Resum de les al·legacions presentades en el tràmit 
d’audiència i informació pública.

51. Nota de la Direcció General del Joc i d’Espectacles 
sobre l’informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat 
de Catalunya.

52. Nota de l’Assessoria Jurídica del Departament sobre 
l’informe de la Direcció General de Modernització de 
l’Administració del Departament de Governació i Ad-
ministracions Públiques.

53. Tramesa de la darrera versió de l’Avantprojecte de 
llei al Consell de Treball, Econòmic i Social de Cata-
lunya.

54. Nota de l’Assessoria Jurídica del Departament en 
relació amb una modificació de l’Avantprojecte de llei.

55. Segon informe d’avaluació d’impacte normatiu de 
les mesures proposades per l’Avantprojecte de llei, de 
13 de juliol de 2010.

56. Quarta versió de l’Avantprojecte de llei, sotmesa al 
Consell Tècnic del 13 de juliol de 2010 (apartat III A).

57. Certificat del Consell Tècnic del 13 de juliol de 2010.

58. Informe de l’Agència Catalana de Protecció de Da-
des.

59. Nota de valoració de l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament de l’informe de l’Agència Catalana de Protecció 
de Dades.

60. Cinquena versió de l’Avantprojecte de llei, prèvia a 
ser sotmesa al CTESC.

61. Dictamen del CTESC sobre l’Avantprojecte de llei.

62. Nota de l’Assessoria Jurídica del Departament en 
relació amb el dictamen del CTESC.

63. Informe jurídic final.

64. Tercer informe de 30 de juliol de 2010 de la Direcció 
General de Pressupostos del Departament d’Economia i 
Finances, en relació amb l’impacte pressupostari.

65. Cinquenes observacions formulades pel Departa-
ment de la Presidència a la darrera versió de l’Avant-
projecte de llei i la seva resposta.

66. Tercer informe d’avaluació d’impacte normatiu de 
les mesures proposades per l’Avantprojecte de llei, de 
2 d’agost de 2010.

67. Certificat del Consell Tècnic del 3 d’agost de 2010.

68. Sisena versió de l’Avantprojecte de llei, informada 
pel Consell Tècnic de 3 d’agost de 2010 (apartat IV A) 
i aprovada pel Govern en data 31 d’agost de 2010, que 
es tramet al Parlament de Catalunya.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats  a l’Arxiu del Parlament.

29. Segones observacions formulades per l’Oficina del 
Govern sobre la versió de l’Avantprojecte de llei sot-
mès al Consell Tècnic del 18 de maig de 2010 i la seva 
resposta.

30. Segones observacions formulades per l’Agència 
Catalana de Consum del Departament d’Economia i 
Finances en el tràmit d’audiència interdepartamental 
(aplicatiu SIGOV).

31. Nota de resposta de l’Assessoria Jurídica del De-
partament a les segones observacions formulades per 
l’Agència Catalana de Consum.

32. Terceres observacions formulades pel Departament 
de la Presidència en el tràmit d’audiència interdeparta-
mental (aplicatiu SIGOV) i la seva resposta.

33. Tercera versió de l’Avantprojecte de llei, sotmesa 
al Consell Tècnic del 25 de maig de 2010 (apartat II).

34. Certificat del Consell Tècnic del 25 de maig de 
2010.

35. Primer informe de 26 de maig de 2010 de la Direcció 
General de Modernització de l’Administració del De-
partament de Governació i Administracions Públiques.

36. Quartes observacions formulades pel Departament 
de la Presidència en el tràmit d’audiència interdeparta-
mental (aplicatiu SIGOV) i la seva resposta.

37. Segon informe d’1 de juny de 2010 de la Direcció 
General de Pressupostos del Departament d’Economia 
i Finances, en relació amb l’impacte pressupostari.

38. Edicte d’informació pública.

39. Tràmit d’audiència.

40. Tramesa de la documentació de l’Avantprojecte de 
llei als Serveis Territorials del Departament per a rea-
litzar el tràmit d’informació pública.

41. Sol·licitud d’informe, de data 10 de juny de 2010, al 
Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i tramesa 
de nota de valoració de l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament en relació amb l’encaix territorial de l’Avantpro-
jecte de llei de jocs i apostes i l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya.

42. Nota de l’Assessoria Jurídica del Departament sobre 
el segon informe de la Direcció General de Pressupos-
tos del Departament d’Economia i Finances, en relació 
amb l’impacte pressupostari.

43. Sol·licitud d’informe a l’Agència Catalana de Pro-
tecció de Dades, de data 17 de juny de 2010.

44. Segon informe de 28 de juny de 2010 de la Direcció 
General de Modernització de l’Administració del De-
partament de Governació i Administracions Públiques.

45. Informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat de 
Catalunya.

46. Al·legacions presentades en el tràmit d’informació 
pública i tràmit d’audiència.

47. Certificats acreditatius del resultat de la informació 
pública.

48. Nota de la Direcció General del Joc i d’Espectacles, 
en relació amb les observacions formulades per la Di-
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3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	efectius	dels	Mossos	d’Esquadra	a	
Salou	(Tarragonès)	durant	l’estiu
Tram. 250-02883/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 74277).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 16.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 74301).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 17.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2010.

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE NO-
MENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment	per	a	elegir	un	membre		
del	Consell	Assessor	de	RTVE	a	Cata-
lunya
Tram. 284-00047/08

Propostes de candidats
Reg. 74235 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.09.2010

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74235)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
Esquerra, d’acord amb el que disposa l’article 157.1 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, proposa al Sr. 
Jordi Llavina i Murgadas com a membre del Consell 
Assessor de RTVE a Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2010

Anna Simó i Castelló
Portaveu

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 74301).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 17.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’uns	habitatges	de	lloguer	per	
a	joves	a	l’Hospitalet	de	Llobregat	(Bar-
celonès)
Tram. 250-02886/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 74277).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 16.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 74301).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 17.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	Centre	d’Atenció	Primària	
del	Gornal,	a	l’Hospitalet	de	Llobregat	
(Barcelonès)
Tram. 250-02884/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 74277).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 16.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 74301).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 17.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
del	Centre	d’Atenció	Primària	de	la	Flo-
rida,	a	l’Hospitalet	de	Llobregat	(Barce-
lonès)
Tram. 250-02885/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 74277).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 16.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 74301).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 17.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’execució	
de	les	obres	de	connexió	de	l’aqüífer	
Carme-Capellades	amb	la	xarxa	d’aigua	
Ter-Llobregat	per	a	millorar	el	subminis-
trament	d’aigua	a	Mediona	(Alt	Penedès)
Tram. 250-02889/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 74277).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 16.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 74301).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 17.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	intermo-
dalitat	i	la	coordinació	entre	l’estació	de	
Ferrocarrils	de	la	Generalitat	de	Volpe-
lleres	i	l’estació	d’Adif	de	Sant	Cugat	del	
Vallès	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02887/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 74277).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 16.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 74301).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 17.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	mantenir	el	servei	de	
transport	escolar	als	centres	d’ESO	Can	
Jofresa	i	Santa	Eulàlia,	de	Terrassa	(Va-
llès	Occidental)
Tram. 250-02888/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 74277).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 16.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 74301).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 17.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	dotacions	dels	Mossos	d’Esquadra	i	
de	patrulles	rurals	al	Priorat
Tram. 250-02892/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 74277).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 16.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 74301).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 17.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ajorna-
ment	de	l’execució	del	projecte	de	la	
planta	de	triatge	al	Segrià
Tram. 250-02890/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 74277).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 16.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 74301).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 17.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	dotacions	dels	Mossos	d’Esquadra	i	
de	patrulles	rurals	al	Baix	Camp
Tram. 250-02891/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 74277).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 16.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 74301).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 17.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	boscos	del	Berguedà
Tram. 250-02899/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 74277).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 16.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 74301).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 17.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	finança-
ment	de	tractaments	per	a	combatre	el	
lupus	eritematós	sistèmic	i	l’impuls	per	
a	incloure’ls	en	el	Sistema	Nacional	de	
Salut
Tram. 250-02896/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 74277).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 16.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 74301).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 17.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	la	partida	pressupostària	destinada	
als	ajuts	per	als	propietaris	de	terrenys	
forestals	afectats	pel	temporal	de	neu	
del	8	de	març
Tram. 250-02897/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 74277).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 16.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 74301).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 17.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	de	les	bonificacions	en	els	pe-
atges	per	als	usuaris	que	accedeixen	
a	l’autopista	C-16	des	de	l’autovia	B-40
Tram. 250-02902/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 74277).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 16.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 74301).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 17.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	incorpo-
ració	de	la	singularitat	territorial	de	la	
ratassia	del	Pallars	Sobirà	a	la	denomi-
nació	d’origen	Ratafia
Tram. 250-02900/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 74277).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 16.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 74301).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 17.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	senyalit-
zació	i	els	accessos	de	l’autovia	B-40	a	
Terrassa	i	a	Viladecavalls
Tram. 250-02901/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 74277).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 16.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	aturar	l’expansió	del	
mosquit	tigre
Tram. 250-02906/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.09.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2010 al 30.09.2010).

Finiment del termini: 01.10.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	de	seguretat	a	la	carretera	C-59	per	
al	trànsit	de	camions	amb	destinació	
a	la	pedrera	entre	Caldes	de	Montbui	i	
Sant	Feliu	de	Codines
Tram. 250-02907/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.09.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2010 al 30.09.2010).

Finiment del termini: 01.10.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	recon-
sideració	de	la	instal·lació	d’un	circuit	
de	kàrting	a	Llinars	del	Vallès	(Vallès	
Oriental)
Tram. 250-02904/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.09.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2010 al 30.09.2010).

Finiment del termini: 01.10.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	combatre	la	presèn-
cia	del	caragol	poma	al	delta	de	l’Ebre
Tram. 250-02905/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.09.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2010 al 30.09.2010).

Finiment del termini: 01.10.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.09.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’autoritza-
ció	d’una	nova	assignació	de	places	uni-
versitàries	per	als	alumnes	provinents	
del	batxillerat	que	han	tingut	dificultats	
per	a	accedir	a	uns	estudis	determinats
Tram. 250-02910/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.09.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2010 al 30.09.2010).

Finiment del termini: 01.10.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	realit-
zació	d’una	campanya	institucional	en	
el	període	anterior	a	la	convocatòria	
d’eleccions	al	Parlament	de	Catalunya	
del	2010
Tram. 250-02911/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.09.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2010 al 30.09.2010).

Finiment del termini: 01.10.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reclama-
ció	al	Govern	de	l’Estat	del	compliment	
de	les	inversions	a	Catalunya	aprovades	
en	els	darrers	exercicis	pressupostaris
Tram. 250-02908/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.09.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2010 al 30.09.2010).

Finiment del termini: 01.10.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	declara-
ció	d’independència	del	Parlament	de	
Kosovo	i	la	sentència	al	respecte	del	Tri-
bunal	Internacional	de	Justícia
Tram. 250-02909/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.09.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2010 al 30.09.2010).

Finiment del termini: 01.10.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.09.2010.
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Control	de	la	legislació	delegada	amb	
relació	al	Decret	legislatiu	1/2010,	del	3	
d’agost,	pel	qual	s’aprova	el	text	refós	
de	la	Llei	d’Urbanisme
Tram. 262-00004/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.09.2010.

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA 
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fisca-
lització	15/2010,	referent	a	l’Entitat	Autò-
noma	de	Difusió	Cultural,	corresponent	
als	exercicis	2007	i	2008
Tram. 256-00078/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 74276).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.09.2010 al 20.09.2010).

Finiment del termini: 21.09.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	els	vols	de	
la	companyia	aèria	Ryanair	que	operen	
a	Catalunya
Tram. 250-02912/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.09.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2010 al 30.09.2010).

Finiment del termini: 01.10.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.09.2010.

3.10.40. PROCEDIMENTS RELATIUS AL CONTROL 
DE LA LEGISLACIó DELEGADA

Control	de	la	legislació	delegada	amb	
relació	al	Decret	legislatiu	2/2010,	del	3	
d’agost,	pel	qual	s’aprova	el	text	articu-
lat	de	les	taxes	aplicables	per	Ports	de	
la	Generalitat
Tram. 262-00003/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.09.2010.
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i més encara l’ocupació il·lícita pura i simple d’un im-
moble que, per diverses raons no constitueix habitatge 
permanent, essent coneguts els ocupants vulgarment 
com «okupes».

La Constitució, a més de reconèixer la propietat privada, 
declara inviolable el domicili.

El titular del dret possessori (propietari, arrendatari, 
usufructuari o similar), és el perjudicat directe, però 
l’impacte de la inseguretat jurídica i la vulneració de 
l’ordre públic de l’estat de dret afecta a tota la societat.

Amb la normativa actual, la justícia no dóna cap respos-
ta ràpida i coherent. Cal doncs coordinar els instruments 
legals idonis i millorar-los per solucionar aquest greu 
problema i aquesta és la raó d’aquest projecte.

II

En primer lloc, tot i mantenint la definició d’aplanament 
de domicili de l’article 202 del Codi Penal, es puntua-
litza que la protecció legal ha d’abastar també als casos 
de que per qualsevol raó el titular de l’ús del domicili 
estigui absent durant un temps.

La usurpació del bé immoble amb caràcter general i 
de la vivenda o local que no constitueixen domicili, 
sancionat a l’article 245.2 del Codi Penal necessita una 
millora en la redacció més aclaridora i més sancionable.

Un aspecte molt important que afecta a l’ordre jurídic 
en general el constitueix el fet que mentre es tramita 
un procés penal, de vegades amb mesos de duració, 
continua l’ocupació de la vivenda o local convertint-se 
en un delicte flagrant permanent o continuat.

Quan es denuncia o es constata la comissió de qualsevol 
delicte o presumpció de delicte en general, la llei té 
previst obligar a cessar en cada cas concret i de forma 
immediata la continuació de la perpetració del delicte. 
Malgrat això, no apareix a la Llei d’Enjudiciament Cri-
minal una norma explícita i concreta que en els casos 
d’un suposat delicte d’ocupació il·lícita, faculti i sobre-
tot obligui a l’autoritat judicial a ordenar el cessament 
de l’ocupació, fins la sentència definitiva. S’està creant 
l’absurd d’haver de mantenir i en certa manera empa-
rar durant un temps més o menys llarg la perpetració 
d’aquest flagrant delicte, permanent o continuat.

Aquesta situació, s’agreuja notablement per la repercus-
sió en el veïnatge i entorn social en general, de que un 
fet notori i públic, com sol ocórrer en les ocupacions 
d’aquests tipus, continuï essent permès durant un temps, 
de vegades molt llarg.

Atès això s’ha considerat introduir un nou incís a l’arti-
cle 795 (apartat 1, circumstància 2ª, lletra I) de la Llei 
d’Enjudiciament Criminal que qualifica de flagrant el 
delicte de violació de domicili i l’usurpació i ocupació 
il·legal d’immobles.

Altrament, donat que pel caràcter d’aquest delictes el 
procediment judicial a seguir pot ser dintre dels abreu-
jats (Títol II, Llibre IV) o ràpids (Títol III, Llibre IV) 
exigir a l’autoritat judicial com a mesura cautelar obli-
gatòria, que en ambdós casos ordeni el desallotjament 
immediat de l’immoble ocupat (articles 764.5, 795, 
apartat 1, apartat 1, 2ª, lletra I) 2º 1, 797, apartat 1, 9ª)

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIó 
D’ACTUACIó DAVANT LES CORTS GENE-
RALS

Projecte	de	resolució	per	la	qual	s’acor-
da	de	presentar	a	la	Mesa	del	Congrés	
dels	Diputats	la	Proposició	de	llei	per	la	
qual	es	modifica	la	Llei	d’enjudiciament	
criminal
Tram. 269-00001/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 21.09.2010 al 05.10.2010).

Finiment del termini: 06.10.2010; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.09.2010.

Proposta	per	a	presentar	a	la	Mesa	del	
Congrés	dels	Diputats	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	de	la	Llei	orgànica	
del	codi	penal,	de	la	Llei	d’enjudicia-
ment	criminal,	de	la	Llei	d’enjudiciament	
civil	i	de	la	Llei	orgànica	del	poder	judi-
cial	amb	relació	a	l’ocupació	d’habitat-
ges	i	altres	immobles
Tram. 270-00013/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 74159 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.09.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol Ferrusola, portaveu, i Elena Ribera Garijo, 
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 154 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent: 

Proposta de resolució per presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de Llei 
de modificació de la Llei Orgànica del Codi Pe-
nal i de la Llei d’Enjudiciament Criminal, Civil i 
Llei Orgànica del Poder Judicial en relació a la 
ocupació de vivendes i altres immobles

Exposició de motius

I

Ha proliferat en aquests darrers temps i especialment a 
les grans ciutats el fenomen de l’aplanament de domicili 
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ra cautelar el desallotjament immediat de l’immoble 
ocupat.»

Article Quart. Modificació de la Llei de 14 de 
setembre del 1882, d’Enjudiciament Criminal, 
amb l’addició d’un nou incís a l’apartat 1 2ª, de 
l’article 795, que seria la lletra I), amb el se-
güent text

Article 795, apartat 1, 2ª, lletra I): Delictes flagrants 
relatius a l’aplanament i ocupació de béns compresos 
en els articles 202, 203 i 245 del Codi Penal.

Article Cinquè. Modificació de la Llei de 14 de 
setembre del 1882, d’Enjudiciament Criminal, mo-
dificant l’apartat 1, diligència 9ª de l’article 797, 
amb el següent text

Article 797, apartat 1, 9ª: «Ordenarà la pràctica de qual-
sevol diligència pertinent que pugui portar-se a cap a 
l’acte o dintre del termini establert a l’article 799. Tindrà 
la consideració de pertinent en tot cas el desallotjament 
immediat de l’immoble ocupat que pogués constituir 
qualsevol dels delictes del articles 202, 203 i 245 del 
Codi Penal.»

Article Sisè. Modificació de la Llei d’Enjudicia-
ment Criminal de 14 de setembre del 1882

Amb l’addició d’un nou apartat 4 a l’article 797, amb el 
següent redactat: 

Article 797, apartat 4: «El Jutjat de guàrdia incoarà el 
procediment a instàncies de la part perjudicada, prèvia 
denúncia o querella, acompanyada d’informació testi-
fical o acta notarial que acrediti l’existència dels fets 
presumptament delictius, i sens perjudici dels ulteriors 
informes policials que es creguin necessaris.»

Article Setè. Modificació de la Llei 1/2000 de  
7 de gener d’Enjudiciament civil

Addició d’un epígraf número 1 bis a l’article 441 (que 
seria el 2, corrent els altres que corresponen del menci-
onat article) amb el redactat següent: 

Article 441.1 bis: «Interposada la demanda exercitant 
l’acció del número 4 de l’apartat 1r de l’article 250, el 
Tribunal emplaçarà el demandat o demandats, senyalarà 
d’immediat vista i requerirà perquè en aquesta es justifi-
qui el títol que pugui emparar la possessió que ostenta, 
i si no comparegués o bé no ho justifiqués, es dictarà 
seguidament resolució atorgant, sens perjudici de millor 
dret, la possessió sol·licitada, ordenant el desallotjament 
dintre del termini de tres dies i subsidiàriament proce-
dir-se al seu llançament. No s’exigirà caució.»

Article Vuitè. Modificació de la Llei 1/2000 de  
7 de gener d’Enjudiciament Civil

Addició d’un nou paràgraf a l’apartat 3 de l’article 155, 
amb el següent text: 

Article 155, apartat 3: «Quan s’exerceixi l’acció prevista 
al número 4 de l’apartat 1bis de l’article 250, i quan la 
pertorbació o despossessió comporti la permanència o 
estada, encara que sigui parcial, a la vivenda o local, el 

Per altra part, atès que el principi que regeix per incoar 
les diligències judicials d’aquests delictes és l’atestat 
policial, creiem que això no és obstacle perquè, donat 
el caràcter d’aquests delictes, pugui incoar-se el proce-
diment, sens perjudici de les diligències posteriors que 
consideri oportunes el Jutjat, per denúncia o querella 
particular oferint informació testifical o acta notarial 
com a element inicial de prova.

També cal considerar la possibilitat que en la producció 
dels fets, concorrin circumstàncies especials que puguin 
escapar de la qualificació penal. En aquest cas caldrà 
recórrer a la jurisdicció civil mitjançant un judici verbal 
possessori amb immediata recuperació de la possessió. 
Per tal d’evitar la dilació de la diligència d’emplaça-
ment, s’aplicaria la mateixa tramitació que per la citació 
pels desnonaments preveu l’article 155, apartat 3 de la 
Llei 19/2010.

Finalment, es considera que d’acord amb la necessi-
tat d’una tramitació ràpida dels processos que puguin 
afectar als aplanaments o violacions de domicili dels 
articles 202 i 204, cal extreure’ls de l’enjudiciament del 
tribunal del jurat.

Article Primer. Modificació de la Llei Orgànica 
10/1995 de 23 de novembre del Codi Penal amb 
inclusió de l’incís que s’indica a l’apartat 1, de 
l’article 202, amb el següent contingut

Article 202.1: «El particular que sense habitar en aques-
ta entrés en domicili aliè o es mantingués en el mateix 
contra la voluntat del seu habitant, inclòs en el cas que 
aquest en sigui temporalment absent, serà castigat amb 
la pena de presó de sis mesos a dos anys.»

Article Segon. Modificació de la Llei Orgànica 
10/1995 de 23 de novembre del Codi Penal, en el 
sentit de modificar l’enunciat del Capítol V del 
Títol XIII que passarà a denominar-se «D’usurpa-
ció i l’ocupació il·legal»

Així mateix, modificació de l’apartat 2 de l’article 245, 
amb d’inclusió dels incisos i nous apartats que s’indi-
quen, resultant el text següent: 

Article 245.2. «El que envaís sense autorització deguda 
un immoble, vivenda o edifici aliens que no constitu-
eixin domicili o s’hi mantingués contra la voluntat del 
seu titular, serà castigat amb la pena de sis mesos a un 
any i multa de tres mesos a sis mesos.»

3. »Si el fet s’executés amb violència o intimidació, la 
pena seria d’un any a dos anys de presó.

4. »En cas que en la perpetració dels delictes es pro-
duïssin danys, l’aplicació de la pena seria en el seu grau 
màxim.»

Article Tercer. Modificació de la Llei de 14 de 
setembre del 1882 de 7 de gener d’Enjudiciament 
Criminal, amb l’addició d’un nou apartat 5, a l’ar-
ticle 764, amb el següent text

Article 764.5: «Quan els fets enjudiciats poguessin 
constituir qualsevol dels delictes dels articles 202, 203 
i 204 del Codi Penal, el Jutge ordenarà com a mesu-
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Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’objectiu	i	
la	finalitat	del	Decret	128/2010,	relatiu	a	
l’acreditació	del	coneixement	lingüístic	
dels	professors	universitaris
Tram. 300-00308/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 74368 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 17.09.2010

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto que pertenece a Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 138 del Reglamento de la Cá-
mara, presenta la siguiente interpelación para que sea 
contestada en la próxima sesión del pleno.

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario: 

– ¿Cuál es el objetivo y la finalidad del decreto 
128/2010, de 14 de septiembre, sobre la acreditación 
del conocimiento lingüístico del profesorado de las uni-
versidades del sistema universitario de Cataluña?

Palau del Parlament, 17 de septiembre de 2010.

Albert Rivera Díaz 
Portavoz del GP Mixto (C’s)

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	deso-
cupació
Tram. 300-00309/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 74369 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 17.09.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la 
situació de l’atur a Catalunya? 

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola 
Portaveu del G. P. de CiU

domicili on es produiran els actes de comunicació serà 
el de la finca ocupada, i si el demandat o demandats no 
hi fossin trobats, es fixarà la cèdula de citació al tauler 
d’anuncis.»

Article Novè. Modificació de la Llei Orgànica 
5/1995 de 22 de maig del Tribunal del Jurat, Mo-
dificada per la Llei orgànica 5/1995 de 16 de no-
vembre i Llei 38/2002

En el sentit de suprimir l’epígraf «d» de l’apartat 2 de 
l’article 1, amb el següent text:

«Resta derogat l’epígraf»d» de l’apartat 2 de l’article 1, 
que fa referència a l’aplanament de domicili (articles 
202 i 204 del Codi Penal).»

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Elena Ribera i Garijo
Portaveu del G. P. de Diputada del G. P. de
Convergència i Unió Convergència i Unió

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	els	efec-
tes	de	la	crisi	econòmica	en	l’evolució	
del	mercat	de	treball	i	les	mesures	per	
a	fomentar	l’ocupació
Tram. 300-00307/08

Presentació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 74290 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 17.09.2010

A la Mesa del Parlament

Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb 
el que disposa l’article 138 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent interpel·lació al Govern per tal 
que sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar el 
proper dia 22 de setembre d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
respecte els efectes de la crisi econòmica en l’evolució 
del mercat de treball i les mesures per fomentar l’ocu-
pació a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2010

Enric Millo i Rocher
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4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Delegació	de	funcions	del	president	del	
Parlament
Tram. 246-00054/08

Resolució

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament 
i atès que he d’absentar-me de Catalunya el dia 20 de 
setembre, 

Resolc: 

Delegar les funcions que em corresponen com a presi-
dent del Parlament en el vicepresident primer, Sr. Higini 
Clotas i Cierco, el dia 20 de setembre o eventualment 
fins al meu retorn (Tram. 246-00054/08).

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2010

Ernest Benach i Pascual

Renúncia	del	Sr.	Xavier	Escuder	i	Soler	
a	la	condició	de	membre	del	Consell	As-
sessor	de	Ràdio	i	Televisió	Espanyola	a	
Catalunya

Comunicació

Presidència del Parlament

Faig constar que, amb data del 13 de setembre de 2010, 
Xavier Escuder i Soler ha renunciat a la condició de 
membre del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Es-
panyola a Catalunya, càrrec per al qual havia estat elegit 
pel Parlament en la sessió plenària tinguda el 21 de de-
sembre de 2006, d’acord amb el que disposa l’article 6 
del text refós de la Llei reguladora del Consell Assessor 
de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya, aprovat pel 
Decret 198/1982, del 7 de juliol.

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2010

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	políti-
ca	de	personal	en	el	sector	públic	de	la	
Generalitat
Tram. 300-00310/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 74370 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 17.09.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la po-
lítica de personal en el sector públic de la Generalitat?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola 
Portaveu del G. P. de CiU

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	políti-
ques	d’acció	social	de	suport	i	atenció	
a	les	persones	i	a	les	famílies
Tram. 300-00311/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 74371 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 17.09.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a les 
polítiques d’acció social de suport i atenció a les perso-
nes i a les famílies?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola 
Portaveu del G. P. de CiU
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El total de visites ateses a Berga el 2008 va ser de 34 
primeres visites i 220 successives.

La planificació dels serveis de drogodepedències al Ba-
ges s’està desenvolupant d’acord amb el model establert 
pel Pla director de salut mental i addiccions del Depar-
tament de Salut i d’acord amb els criteris de planificació 
del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, que 
orienten a: 

Integració de l’atenció de salut mental i addiccions

Desenvolupament de la cartera de serveis de salut men-
tal i addiccions a l’atenció primària de salut.

Programa d’atenció als adolescents amb problemes de 
consum.

Seguint les previsions del model de planificació, d’acord 
amb la Regió Sanitària Catalunya Central, des del De-
partament de Salut es proposa l’ampliació de la cartera 
de serveis del Centre de Salut Mental per a l’atenció 
a les drogodependències complint el model establert, 
sense necessitat de la posada en marxa d’un nou CAS 
al Berguedà.

Barcelona, 6 de setembre de 2010

Marina Geli i Fàbrega

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	 informativa	 de	 la	 Comissió	
d’Educació	i	Universitats	amb	el	con-
seller	d’Educació	sobre	l’inici	del	curs	
escolar	2010-2011
Tram. 355-00152/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Educació (reg. 74152).

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 10.09.2010.

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolu-
ció	610/VIII,	sobre	la	creació	d’un	cen-
tre	d’atenció	i	seguiment	de	les	drogo-
dependències	al	Berguedà
Tram. 290-00545/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 74160 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.09.2010

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00545/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 610/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un cen-
tre d’atenció i seguiment de les drogodependències al 
Berguedà.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 610/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la creació d’un centre d’atenció i se-
guiment de les drogodependències al Berguedà (núm. 
tram. 290-00545/08), us informo del següent: 

El Departament de Salut ha revisat la situació de l’aten-
ció a les drogodependències a partir de les dades proce-
dents de les següents fonts: 

Informació facilitada pels diferents proveïdors de la co-
marca del Berguedà en relació als pacients atesos per 
problemes relacionats amb el consum de substàncies 
psicoactives

Pla director de salut mental i addiccions

Criteris de planificació establerts pel Mapa Sanitari, 
sociosanitari i de salut pública

L’anàlisi permet concloure el següent: 

Actualment l’atenció a les persones amb trastorns re-
lacionats amb el consum de substàncies psicoactives 
de la comarca del Berguedà està coberta a través dels 
centres existents de la Xarxa d’Atenció a les Drogode-
pendències (XAD), destacant el nombre de casos atesos 
a Manresa i a la pròpia ciutat de Berga, a l’Hospital de 
Sant Bernabé i, pels professionals del Centre d’Atenció i 
Seguiment a les Drogodependències del Bages (CASD), 
al centre de salut mental infanto juvenil. L’Hospital de 
Sant Bernabé, actua com a centre de dispensació de 
metadona, activitat contractada pel CatSalut.
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8. Interpel·lació al Govern sobre els efectes de la crisi 
econòmica en l’evolució del mercat de treball i les me-
sures per a fomentar l’ocupació. Tram. 300-00307/08. 
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la desocupació. Tram. 
300-00309/08. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la política de perso-
nal en el sector públic de la Generalitat. Tram. 300-
00310/08. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’acció 
social de suport i atenció a les persones i a les famílies. 
Tram. 300-00311/08. Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Substanciació.

12. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 22 de setembre, a les 16.00 h.)

El president del Parlament de Catalunya

Ernest Benach i Pascual
Palau del Parlament, 17 de setembre de 2010

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I COMUNICACIONS DEL GO-
VERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIó TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Relació	de	decrets	aprovats,	relatius	als	
programes	de	gestió	de	residus,	per	a	
donar	compliment	a	l’article	6	del	text	
refós	de	la	Llei	reguladora	dels	residus
Tram. 334-00151/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, 14.09.2010.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió	plenària	núm.	86

Convocada per al dia 22 de setembre de 
2010

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

22 de setembre de 2010

09.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció de Dades 
de Catalunya. Tram. 200-00070/08. Comissió d’Afers 
Institucionals. Debat i votació del dictamen de la Co-
missió (dictamen: BOPC 777, 3).

2. Projecte de llei de l’aranès. Tram. 200-00080/08. 
Comissió de Política Cultural. Debat i votació del dic-
tamen de la Comissió, de les esmenes reservades i de 
les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries (dictamen: BOPC 750, 3; esme-
nes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries: BOPC 799, 3).

3. Projecte de llei de polítiques de joventut. Tram. 200-
00089/08. Comissió de Benestar i Immigració. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 
778, 3).

4. Proposició de llei de regulació de les festes tradi-
cionals amb bous. Tram. 202-00079/08. Comissió de 
Política Cultural. Debat i votació del dictamen de la 
Comissió (dictamen: BOPC 772, 41).

5. Proposició de llei del règim d’organització i funcio-
nament de les agències catalanes. Tram. 202-00053/08. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. De-
bat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat. (Text 
presentat: BOPC 393, 36.)

6. Procediment per a elegir un membre del Consell 
Assessor de RTVE a Catalunya. Tram. 284-00047/08. 
Grups parlamentaris. Designació.

7. Interpel·lació al Govern sobre l’objectiu i la finalitat 
del Decret 128/2010, relatiu a l’acreditació del conei-
xement lingüístic dels professors universitaris. Tram. 
300-00308/08. Grup Mixt. Substanciació.
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president i de consellers del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, del president i de membres del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, de membres del Consell Assessor de Ràdio i Te-
levisió Espanyola a Catalunya, del secretari de Mitjans 
de Comunicació del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació i de portaveus i diputats dels grups par-
lamentaris, ha pres possessió com a membre del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya Carme Figueras i Siñol.

La secretària general ha llegit la Resolució 748/VIII del 
Parlament de Catalunya, per la qual és elegida membre 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

El president del Parlament ha lliurat a la interessada la 
credencial del nomenament. El president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya ha adreçat unes paraules als 
assistents i, finalment, el president del Parlament ha clos 
l’acte amb unes paraules a la nova membre per a desit-
jar-li una tasca plena d’encerts al servei de Catalunya.

L’acte s’ha clos a tres quarts de dotze del migdia.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2010

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Procediment	per	a	elegir	tres	membres	
del	Consell	de	l’Audiovisual	de	Catalu-
nya
Tram. 285-00003/08

Acta de la presa de possessió del càrrec

Acta de la presa de possessió d’una membre del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Al Palau del Parlament, el dia 30 de juliol de 2010 a dos 
quarts de dotze del migdia, davant el president del Par-
lament, Ernest Benach i Pascual, que presideix l’acte, i 
en presència de membres de la Mesa del Parlament i de 
la secretària general, del conseller de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, de la directora general en funcions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, del 
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