Decret .../2017, de ... de ............., pel qual es modifica el Decret 19/2006, de 10
de març, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic aplicable a la
instal·lació de màquines de joc
En data 10 de març de 2006, es va aprovar el Decret 19/2006, de 10 de març, pel
qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic aplicable a la instal·lació de
màquines de joc.
En data 25 de maig de 2012, es va aprovar el Decret 43/2012 pel qual es regulen
diversos aspectes relacionats amb les màquines recreatives de joc, els salons
recreatius de joc i les sales de bingo.
Posteriorment, es va aprovar la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes a les
Illes Balears, la qual té per objecte regular, en l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, les activitats relatives al joc i les apostes en les seves
diferents modalitats i denominacions.
La disposició final primera de la dita llei estableix que, mentre el Govern de les Illes
Balears no faci ús de les seves facultats reglamentàries per desplegar-la, s’han
d’aplicar les disposicions autonòmiques vigents i, si no n’hi ha, les disposicions
generals de l’Estat en tot allò que no s’oposi al que disposa aquesta llei.
En l’actualitat ens trobam que la normativa autonòmica vigent, pel que fa a
màquines recreatives, no preveu el supòsit d’alta i baixa definitiva de les màquines
de joc, ni la baixa temporal d’aquestes, per la qual cosa s’ha de recórrer a la
regulació continguda en la normativa estatal; en concret, a l’Ordre ministerial de
25 de juliol de 1990, de desplegament del Reglament de màquines recreatives i
d’atzar, aprovat per Reial decret 593/1990, de 1990, la qual, en l’apartat vuitè,
regula l’alta i la baixa definitiva de les màquines; així com al Reial decret
2110/1998, de 2 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de màquines
recreatives i d’atzar.
En la pràctica, el fet de no disposar d’una normativa que prevegi expressament
aquest supòsit suposa greus perjudicis econòmics per al sector, que es tradueixen
en una manca d’ingressos, atès que obliga al pagament de la taxa fiscal per a tot
un període de temps del qual no es pot deduir el termini que transcorre entre

l’autorització d’una nova màquina de joc i la tramitació de la baixa definitiva, a
més dels problemes relatius a la no-regulació de les baixes temporals en una
comunitat amb un fort component estacional.
La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria està en aquests moments fent feina en
un projecte de decret més ambiciós, d’una banda, per refondre en un únic text
normatiu tota la normativa vigent sobre el règim jurídic de les màquines recreatives
de joc, els establiments autoritzats i el règim jurídic de les sales de joc —atès que ha
quedat obsoleta, en moltes d’ocasions entra en clara contradicció amb la Llei
8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes en les Illes Balears, i provoca en algunes
ocasions controvèrsies jurídiques— i, de l’altra, per d’acomplir la disposició final
primera de la Llei 8/2014.
No obstant això, fins que aquest decret no estigui aprovat, s’ha d’intentar trobar
una solució per a ambdues figures: canvi fiscal i baixa temporal. En el primer cas, en la
pràctica suposa l’alta i baixa definitiva d’una màquina del mateix tipus amb la
finalitat darrera de no posar més restriccions als operadors en aquesta comunitat
autònoma de les Illes Balears que en la resta de comunitats autònomes, en
compliment de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de
mercat.
D’altra banda, és necessari suprimir els actuals articles 15 i 16 del Decret 19/2006
atès que l’Administració disposa d’altres mitjans per aconseguir aquesta
informació sense suposar cap càrrega per a l’administrat, i afegir-hi dos nous
articles.
Per tot això, a proposta del conseller de Treball, Comerç i Indústria, d’acord/oït ...
el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern
en la sessió de XXXX de XXXXX de 2017,
DECRET
Article únic
Modificació del Decret 19/2006, de 10 de març, pel qual es regulen determinats
aspectes del règim jurídic aplicable a la instal·lació de màquines de joc

El Decret 19/2006, de 10 de març, pel qual es regulen determinats aspectes del
règim jurídic aplicable a la instal·lació de màquines de joc, queda modificat en els
termes que s’indiquen a continuació:
Primer. Es dona una nova redacció al Capítol III, que es denominarà “Canvis, baixes i
trasllat de les màquines recreatives de tipus B i C ”, que passa a tenir el contingut següent:
Article 15
Canvi de màquines de tipus B i C
1. Es pot realitzar el canvi als efectes fiscals que procedeix d’una màquina objecte d’autorització
d’explotació per una altra del mateix tipus, d’acord amb la regulació continguda en la
normativa vigent, que no compti amb aquesta autorització, sempre que aquest model es trobi
prèviament homologat i inscrit.
2. La substitució de les màquines implica la baixa definitiva de la màquina substituïda, per la
qual cosa l’òrgan competent en matèria de joc ha de resoldre tant l’extinció de l’autorització
de la màquina que ha de ser substituïda com l’autorització d’explotació de la nova màquina,
que s’ha d’atorgar una vegada comprovat el pagament de la corresponent taxa fiscal de la
màquina substituïda i, en cas d’increment del nombre de jugadors, del suplement de la taxa
fiscal que correspongui.
3. La sol·licitud d’autorització d’explotació derivada del canvi de màquines s’ha de presentar
acompanyada de la documentació següent:
− Certificat de fabricació de la nova màquina.
− Justificació del pagament de la taxa administrativa corresponent.
4. Una vegada produïda la substitució de les màquines, l’empresa operadora ha de presentar
davant l’òrgan competent en matèria de joc, en el termini d’un mes comptador des de la data
de la substitució, un certificat del fabricant, importador, comercialitzador o distribuïdor, o, si
s’escau, una acta notarial o un altre document vàlid en dret, que acrediti la inutilització, el
desballestament o la destrucció de la màquina substituïda, o bé el seu dipòsit amb aquests
darrers fins. En el cas de màquines de tipus C es pot presentar la documentació que s’indica
en l’article 16 següent.

Article 16
Baixa de màquines recreatives de tipus B i C
1. Per a les baixes definitives de màquines recreatives de tipus B i C s’ha de presentar davant
l’òrgan competent en matèria de joc una comunicació de renúncia expressa de l’autorització
administrativa que faculta a l’explotació de la màquina juntament amb la documentació
següent:
− Documentació de la màquina.
− Memòria d’emmagatzemament del joc de la màquina.
− Placa identificativa.
O bé el certificat de destrucció al qual es fa referència en l’article anterior.
2. Mitjançant la resolució de l’òrgan competent en matèria de joc s’extingeix l’autorització
d’explotació de la màquina de forma definitiva.
Segon. S’addiciona un nou article 17, que es denominarà “Trasllat de màquines de
tipus B i C”, amb el contingut següent:
Es poden traslladar les màquines de tipus B i C, fins i tot per a la seva instal·lació fora de la
comunitat autònoma de les Illes Balears o per a la seva entrega al fabricant, importador,
comercialitzador o distribuïdor, amb prèvia sol·licitud a l’òrgan competent en matèria de joc.
El trasllat o l’entrega extingeixen l’autorització d’explotació amb prèvia resolució motivada de
l’òrgan competent en matèria de joc. Si es pretén explotar de nou la màquina en aquesta
comunitat autònoma de les Illes Balears s’ha de sol·licitar una nova autorització d’explotació.
Tercer. S’addiciona un nou article 18, que es denominarà “Baixa temporal de màquines
de tipus B i C”, amb el contingut següent:
Les empreses operadores, per raons tècniques, organitzatives o econòmiques degudament
justificades, poden sol·licitar a l’òrgan competent en matèria de joc la baixa temporal de
l’autorització d’explotació de les màquines de tipus B i C per un període prèviament determinat i
com a màxim per un període de sis mesos dins el període d’un any. Juntament amb aquesta
sol·licitud, l’operador o operadora ha de dipositar la guia de la màquina en les dependències de
l’òrgan competent en matèria de joc. La baixa temporal s’ha d’atorgar per resolució de l’òrgan
competent en matèria de joc.

Durant el període de baixa temporal la màquina ha d’estar emmagatzemada sota custòdia de
l’operador i, per posar-la novament en funcionament, l’operador ho ha de sol·licitar prèviament a
l’òrgan competent en matèria de joc. Juntament amb la sol·licitud s’ha d’aportar un justificant
del pagament de la taxa fiscal corresponent. Una vegada fetes les comprovacions oportunes,
l’òrgan competent en matèria de joc ha de dictar una resolució d’explotació de la màquina, la
qual cosa suposa l’aixecament de la suspensió temporal, i ha d’entregar la guia a l’operador.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a
aquest Decret.
Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Palma, XXXX de XXXXXX de 2017
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
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