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Consulta pública prèvia sobre la proposta d’elaboració d’un decret pel qual es regula el 
règim jurídic dels salons de joc en  la comunitat autònoma de les Illes Balears 
 
Des de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria mitjançant la Direcció General de 
Comerç i Empresa es vol iniciar el procediment per elaborar un decret pel qual es regulen 
els salons de joc en la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 
Aquest decret ha de regular els salons de joc de les Illes Balears d’acord amb les previsions 
contingudes en la Llei 8/2014, d’1 d’agost, de joc i apostes a les Illes Balears.   
 
De conformitat amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració 
del projecte de decret esmentat i sense perjudici de la futura audiència i informació 
pública, resulta necessari dur a terme la consulta pública per mitjà del portal web de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’objecte de recaptar 

l’opinió de les persones i organitzacions més representatives que potencialment es puguin 
veure afectats per la futura norma en relació amb els aspectes següents: 
 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa  
 
Amb aquesta proposta normativa es pretén regular el règim jurídic dels salons de joc a les 
Illes Balears per tal d’adaptar-lo a les previsions contingudes en la Llei 8/2014, d’1 agost, 
i unificar en un únic text normatiu la regulació dispersa vigent en aquesta matèria.  

 
b) Necessitat i oportunitat d’aprovar la norma 
 
L’article 11 de la Llei 8/2014, d’1 agost, que regula els salons de joc estableix que les 
condicions, el nombre de màquines i les obligacions de les persones titulars s’establiran 
reglamentàriament. 
 
D’altra banda, la disposició final primera de la Llei 8/2014 estableix que mentre el Govern 

de les Illes Balears no faci ús de les seves facultats reglamentàries per al desplegament 
d’aquesta llei, s’han d’aplicar les disposicions autonòmiques vigents i, si no n’hi havia, les 
disposicions generals de l’Estat en tot allò que no s’oposi al que disposa aquesta llei.  
 
Disposicions reglamentàries vigents que en alguns aspectes no estan adaptades a la Llei 
8/2014, per ser anteriors. 
 
c) Objectius de la norma  
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Els objectius d’aquesta norma són: 
 
1. Establir els  mecanismes necessaris que garanteixin la imprescindible protecció de 
menors d’edat i de les persones que hagin sol·licitat voluntàriament la no participació en 
el joc.  
 
2. Establir limitacions respecte a la instal·lació d’aquests establiments de joc en la zona 
d’influència de centres d’ensenyament de persones menors d’edat, zones de lleure infantil 

i centres permanents d’atenció a les persones menors d’edat. 
 
3. Regular un nou  règim de publicitat d’acord amb les previsions contingues en la Llei 
8/2014.  
 
4. Obligar a que els salons de joc disposin d’un servei  de control i admissió, que ha 
d’exigir la identificació dels jugadors i impedir l’entrada i el joc als menors d’edat, les 
persones incapacitades legalment o per resolució judicial ferma i a aquells que hagin 

voluntàriament sol·licitat la prohibició d’accés. 
 
5. Donar seguretat jurídica als operadors regulant un nou règim d’autoritzacions 
administratives pel que fa a la instal·lació i obertura i funcionament dels salons de joc. 
 
6. Fixar uns criteris tècnics més clars i adequats en relació a les condicions i requisits que 
han de complir els salons de joc. 
 
 

d) Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries 
 
En referir-se al compliment de les prescripcions normatives necessàries per regular el 
règim jurídic dels salons de joc a la comunitat autònoma de les Illes Balears, no s’ha 
previst cap alternativa que no sigui la regulació mitjançant un decret en compliment de la 
normativa que s’ha indicat. 
 
 

 


