COMUNICAT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ DE LA CONSELLERIA DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS
L’article 20.5 del Decret 42/2017, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’apostes de la comunitat autònoma de les Illes Balears disposa que:
“Una vegada atorgada l’autorització d’instal·lació i funcionament, els locals
específics d’apostes han de romandre oberts al públic un mínim de sis mesos en un
any natural”.

“Una vegada obert l’establiment al públic, hi ha de romandre un mínim de sis mesos
en un any natural. Si no roman obert al públic en el període abans esmentat, es
produirà la revocació de l’autorització, amb prèvia tramitació de l’expedient
administratiu corresponent.
Sempre que el saló romangui tancat al públic per un temps superior a tres mesos,
s’haurà de comunicar aquesta circumstància a la Direcció General de Comerç i
Empresa indicant el període de tancament i obertura, en el model normalitzat
disponible en la pàgina web de la Direcció General de Comerç i Empresa de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria”.
Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma derivada del COVID19
(RD 463/2020, de 14 de març) els salons de joc, locals específics d’apostes i
zones d’apostes en salons de joc han romàs tancats al públic per un període de
tres mesos.
Aquesta circumstància ha fet que des de l’Associació de salons de joc a les Illes
Balears (SAREIBA) i des de algunes empreses explotadores de salons de joc i
apostes hagin comunicat a la Direcció General de Comerç la seva impossibilitat
de complir amb les obligacions contingudes en la normativa abans esmentada.
Entre d’altres motius, han esgrimit la impossibilitat d’obrir al públic aquells
salons de joc de caràcter bàsicament turístic.
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D’altra banda, l’article 23.2) i 3) del Decret 42/2019, de 24 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament de salons de jocs a la comunitat autònoma de les Illes
Balears estableix que:

Per aquest motiu, us sol·licitem que a la major brevetat possible ens faceu
arribar la comunicació de tots aquells salons de joc que no estan oberts al públic
amb indicació de la data de tancament i previsió d’obertura si n’és el cas.
A la pàgina web de la Direcció General de Comerç i Empresa trobareu un model
que podeu utilitzar per fer aquesta comunicació.
El director general de Comerç
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