
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    040/2021 
Expedient   684/2020 
 

 
 
           Hble. Senyor: 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 27 de gener de 2021, sota la Presidència de 

la Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 De conformitat amb la comunicació de V. H., de 10 de desembre de 
2020 (Registre d’entrada del dia 11 de desembre), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat l’expedient remés per la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic sobre el Projecte de decret pel qual 
es regula l’adopció de mesures urgents per a l’aplicació de la Llei 1/2020, d’11 
de juny, de la Generalitat, de regulació del joc i prevenció de la ludopatia en 
la Comunitat Valenciana. 
 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nat 
Molt Hble. Sr. 
Francisco Camps Ortíz  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
 De l’examen de l’expedient resulta el següent: 
 
 
 Únic.- Mitjançant un escrit de la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic, de data de 10 de desembre de 2020, es va remetre a aquest Òrgan 
consultiu l’expedient sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’adopció 
de mesures urgents per a l’aplicació de la Llei 1/2020, d’11 de juny, de la 
Generalitat, de regulació del joc i prevenció de la ludopatia en la Comunitat 
Valenciana. 
 
 S’han incorporat a l’expedient els informes i tràmits que exigeix l’article 
43 de la Llei 5/1983, del Consell. 
 
 En data 18 de desembre de 2020, la presidenta de l’entitat A. CV va 
presentar un escrit d’al·legacions en el registre d’aquesta Institució. 
 
 I, trobant-se el procediment en l’estat descrit ha sigut remés l’expedient 
per al seu dictamen. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 

 Primera.- Sobre el caràcter del dictamen. 
 
 En data 11 de desembre de 2020 va tindre entrada en aquest Òrgan 
consultiu una petició de dictamen en relació amb el Projecte de decret pel 
qual es regula l’adopció de mesures urgents per a l’aplicació de la Llei 1/2020, 
d’11 de juny, de la Generalitat, de regulació del joc i prevenció de la ludopatia 
en la Comunitat Valenciana. 
 
 La sol·licitud es va formular pel conseller d’Hisenda i Model Econòmic, 
a l’empara de l’article 10, apartat 4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, 
amb caràcter urgent. 
 
 En l’examen dels projectes de disposició de caràcter general, és doctrina 
d’aquest Consell, que l’abast d’actuació d’aquest Òrgan consultiu comporta 
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l’examen de la competència de la Generalitat, l’habilitació legal per a dictar la 
citada disposició, la comprovació que s’hagen seguit els tràmits 
procedimentals i, especialment, l’anàlisi de la legalitat del contingut del 
projecte normatiu, així com la formulació d’observacions de possible millora 
tècnica del projecte, sense que amb això es pretenga qüestionar en cap 
moment els aspectes tècnics i d’oportunitat que, en rigor, correspon valorar a 
l’Administració consultant. 
 
 El Projecte de decret que es pretén aprovar es dicta amb la finalitat 
d’adoptar les mesures urgents per a l’aplicació de la Llei 1/2020, d’11 de juny. 
Referent a això, el Tribunal Suprem s’ha pronunciat sobre la importància del 
Dictamen del Consell d’Estat o de l’òrgan consultiu autonòmic en el 
procediment d’elaboració dels reglaments executius. D’aquesta manera, les 
sentències del Tribunal Suprem de 6 de febrer de 2017 (recurs de cassació 
núm. 1397/2015) i 22 de maig de 2018 (recurs de cassació núm. 3805/2015). 
 
 En la citada Sentència de 22 de maig de 2018 es destaca la rellevància 
de la funció consultiva en l’exercici de la potestat reglamentària i assenyala 
que la funció que exerceix l’òrgan consultiu és idònia per a coadjuvar als 
principis exigits en l’elaboració dels reglaments executius, perquè se centra, 
com s’ha indicat, a vetlar per l’observança de la Constitució i de la resta de 
l’ordenament jurídic, la qual cosa explica el caràcter essencial que 
institucionalment té per a la nostra doctrina el dictamen previ d’aquest òrgan, 
com a protecció del principi de legalitat i garantia de la submissió del 
reglament a la Llei. 
 
 
 Segona.- Objecte del Projecte de decret i marc normatiu. 
 
 El Projecte de decret remés té per objecte, de conformitat amb el que 
estableix l’article 1 projectat, l’aprovació de mesures urgents, en matèria de 
joc, per a fer efectiva l’aplicació de determinats preceptes de la llei 1/2020, 
d’11 de juny, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la 
Comunitat Valenciana (d’ara en avant, Llei 1/2020, d’11 de juny). 
 
 L’article 49.1.31a. de la Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, de l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, estableix la competència exclusiva 
de la Generalitat, en matèria de casinos, joc i apostes, a exclusió de les 
apostes mútues esportives benèfiques. 
 
 En desenvolupament de la competència autonòmica, es va aprovar 
inicialment la Llei 4/1988, de 3 de juny, del joc a la Comunitat Valenciana 
que va ser derogada per la vigent Llei 1/2020, d’11 de juny, de la Generalitat, 
de regulació del joc i prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana. 
L’Avantprojecte de llei d’aquesta última norma legal va ser objecte d’examen 
per aquest Òrgan consultiu en el Dictamen 466/2018. 
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Des del punt de vista reglamentari, són d’esment les normes següents: 
 

 - Decret 62/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament del joc del bingo. 
 
 - Decret 56/2015, de 30 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament de casinos de joc de la Comunitat Valenciana. 
 
 - Decret 55/2015, de 30 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament de salons recreatius i salons de joc. 
 
 - Decret 32/2015, de 13 de març, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament que regula la tramitació electrònica de determinats procediments 
continguts en el Reglament de màquines recreatives i d’atzar i en el Reglament 
d’apostes de la Comunitat Valenciana, i es modifiquen sengles articles del 
Reglament de salons recreatius i salons de joc i del Reglament d’apostes de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 - Decret 190/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova 
el Reglament regulador de la publicitat del joc de la Comunitat Valenciana. 
 
 - Ordre 13/2014, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, per la qual es regula el procediment per a la tramitació 
de les modificacions de caràcter tècnic en els sistemes homologats d’apostes. 
 
 - Decret 42/2011, de 15 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament d’apostes de la Comunitat Valenciana. 
 
 - Ordre 6/2011, de 17 de març, de la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació, per la qual es regula la destrucció i inutilització de màquines 
recreatives i d’atzar. 
 
 - Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament de màquines recreatives i d’atzar. 
 
 - Decret 141/1988, de 23 de setembre, del Consell, pel qual es 
reglamenta l’estructura, funcionament i composició de la Comissió del Joc de 
la Comunitat Valenciana. 
 
 Per part seua, en l’àmbit estatal, és d’esment la Llei 13/2011, de 27 de 
maig, reguladora del joc. 
 
 El Projecte de Decret remés té per objecte, com s’ha dit, l’aprovació de 
mesures urgents, en matèria de joc, per a fer efectiva l’aplicació de 
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determinats preceptes de la citada Llei 1/2020, d’11 de juny, de regulació del 
joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana. 
 

Conformement a la precitada competència autonòmica, res obsta al fet 
que el Consell, en l’exercici de les seues competències, i en desenvolupament 
de la citada normativa, procedisca a la tramitació i aprovació del present 
Projecte de Decret. 

 
Pel que es refereix a la competència de l’autoritat consultant per a 

proposar al Consell l’aprovació del present Projecte de decret, la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic té atribuïda la competència en matèria de joc i, 
concretament, la Direcció General de Tributs i Joc exerceix les funcions que 
li atribueix l’article 70 de la Llei 5/1983, en matèria de joc, com així disposa 
l’article 64 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix 
l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la 
Generalitat. 
 
 
 Tercera.- Procediment. 

 
El Projecte de decret ha sigut sotmés a la tramitació prevista en l’article 

43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, que conté la regulació 
del procediment d’elaboració de les disposicions de caràcter general. 

 
Amb caràcter previ a l’examen de l’observança dels tràmits 

procedimentals seguits per l’autoritat consultant en relació amb la norma 
projectada, procedeix recordar que la Sentència del Tribunal Suprem, de 13 
de novembre de 2000 (rec. núm. 513/1998) assenyala que «el procediment 
d’elaboració dels reglaments constitueix un procediment especial, previst per 
l’article 105.1 CE i regulat amb caràcter general en l’article 24 CE, i un límit 
formal a l’exercici de la potestat reglamentària. La seua observança té, per tant, 
un caràcter ad solemnitatem, de manera que, conforme a reiterada 
jurisprudència d’aquesta Sala, l’omissió del procediment o un defectuós 
compliment, que es traduïsca en una inobservança transcendent per al 
compliment de la finalitat al fet que tendeix la seua exigència, arrossega la 
nul·litat de la disposició que es dicte. Orientació teleològica que té una doble 
projecció: una de garantia ad extra, en la qual s’inscriuen tant l’audiència dels 
ciutadans, directa o a través d’organitzacions o associacions reconegudes per 
la llei, prevista en l’article 24.1.c) LG, com la necessitat d’una motivació de la 
regulació que s’adopta, en la mesura necessària per a evidenciar que el 
contingut discrecional que incorpora la norma no suposa un exercici arbitrari de 
la potestat reglamentària; una altra de garantia interna encaminada a 
assegurar no sols la legalitat sinó també l’encert de la regulació reglamentària, 
en la qual s’inscriuen els informes i dictàmens preceptius a què es refereix 
l’article 24.1.b) LG…» 
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 D’aquesta forma, el compliment dels requisits formals és de singular 
importància si es té en compte que el procediment, tant en l’aspecte formal 
com material, opera com una garantia de la legalitat, l’encert i l’oportunitat 
de les disposicions administratives que tenen per finalitat integrar-se en 
l’ordenament jurídic amb vocació de permanència. 
 
 Dit el que antecedeix, i conformement a la Llei 5/1983, per Resolució 
del conseller d’Hisenda i Model Econòmic es va acordar la incoació del 
procediment per a l’elaboració del Projecte de decret de mesures urgents per 
a l’aplicació de la Llei 1/2020, d’11 de juny, i la seua tramitació, conforme 
disposa l’article 39.1 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, 
l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la 
Generalitat. 
 
 De conformitat amb el que estableix l’article 133.1 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, es va obrir un procés de 
consulta pública prèvia del citat Projecte de decret durant un termini de set 
dies hàbils, a través de la pàgina web de la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic, que va romandre obert des de l’1 de juliol de 2020 al 10 de juliol 
de 2020. Van formular al·legacions, dins de l’expressat termini, l’A. V. del J., 
A., A., A. i A. CV. Sobre aquestes al·legacions es va emetre un Informe de 14 
de juliol de 2020.  
 

Van formular al·legacions fora del citat termini de set dies hàbils, la C. 
d’E. d’H. i T. de la C. V. i l’a. de f. de m. i s. de j. C. DE C., el 13 de juliol, així 
com el Sr. O. E. 
 
 D’altra banda, s’ha incorporat a l’expedient un informe sobre necessitat 
i oportunitat del director general de Tributs i Joc. En aquest informe, després 
de referir-se a determinats preceptes de l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, justifica els motius als quals respon la norma 
projectada que es recullen en la part expositiva del Projecte de decret. 
  

En compliment del que estableix l’article 42.2 de la Llei 5/1983, de 30 
de desembre i, de conformitat amb l’article 18 de l’Ordre de 22 de març de 
2005, s’ha incorporat a l’expedient la memòria econòmica del director general 
de Tributs i Joc, en la qual s’analitza l’impacte econòmic que comporta 
l’entrada en vigor de la norma projectada. En aquesta memòria s’assenyala 
que «La present proposta no suposarà increment de les despeses o disminució 
dels ingressos de la Generalitat». Així mateix, consta un informe de la 
directora general de Pressupostos de la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic, a l’efecte del que disposa l’article 26.1 de la Llei 1/2015, d’hisenda 
pública, sector públic i subvencions. Aquest informe s’ha emés amb caràcter 
favorable. 
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 S’ha emés pel citat director general de Tri.buts i Joc un informe sobre 
impacte per raó de gènere de la norma projectada, de conformitat amb el que 
disposa l’article 11 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva d’homes i dones i l’article 4bis de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la 
Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. En aquest informe s’efectua 
una anàlisi dels objectius generals de la proposta de Projecte de decret, dels 
objectius per a promoure la igualtat entre homes i dones, de la identificació 
de la pertinència de gènere en la norma, de la identificació de la situació de 
partida i de les conclusions corresponents. 
 
 Consta l’informe d’impacte en la infància, en l’adolescència i en la 
família, de conformitat amb el que estableixen els articles 22 quinquies de la 
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i 6.3 de 
la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de protecció integral de la 
infància i l’adolescència de la Comunitat Valenciana, i amb la disposició 
addicional desena de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les 
famílies nombroses i article 6.3 de la Llei 12/2008, de 3 juliol, de la 
Generalitat citada. En aquest informe s’analitza l’impacte de la norma sobre 
els citats col·lectius. 
 
 Consta un Informe de la Direcció General de Centres Docents de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 
 

Consta, conformement a la Instrucció 4/2012, sobre coordinació 
informàtica dels projectes normatius i actes administratius, un informe 
favorable del cap del Departament d’Informàtica Tributària. 
 
 S’ha incorporat, de conformitat amb el que disposa l’article 14.2 de la 
Llei 1/2020, de regulació del joc i prevenció de la ludopatia en la Comunitat 
Valenciana, la certificació del secretari de la Comissió del Joc de la Comunitat 
Valenciana, en la qual consta que, en la sessió de la citada Comissió del dia 
28 de setembre de 2020, es va informar favorablement el Projecte de decret 
pel qual es regula l’adopció de mesures urgents per a l’aplicació de la citada 
Llei 1/2020. 
 
 S’ha concedit tràmit per a al·legacions al text normatiu als diferents 
departaments del Consell, i consten en l’expedient les respectives 
contestacions efectuades referent a això, entre altres, per les conselleries de 
Justícia, Interior i Administració Pública, de Sanitat Universal i Salut Pública, 
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de Política 
Territorial, Obres Públiques, i Mobilitat, de Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democràtica i Presidència. 
 
 De conformitat amb el que estableix l’article 133.2 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, es va sotmetre el text normatiu a audiència ciutadana, 
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mitjançant la inserció de l’anunci d’informació pública en el DOGV núm. 
8864, en data 23 de juliol de 2020. 
 

Consta un informe, de 21 de setembre de 2020, de valoració del procés 
d’audiència i informació pública realitzat durant l’elaboració del Projecte de 
decret sotmés a dictamen. Van formular al·legacions: l’A. de e. de S. de J. de 
la C. V. (A. CV); la C. de E. de H. y T. de la C. V. (C.); C. E. de E. del J. R. en 
H. (C.); la A. de E. de m. R. de la C. V. (A. CV); el C. E. del J. (C.), la A. E. de 
F. de M. R. y de J. (A.), la C. E. de la C. V. (CEV), les mercantils C. A. V. S.A.U., 
O. S.A.U., S. C., S.L., la Asociación “U. DE T. DE S. DE J.” i les tres 
associacions empresarials del Bingo de la Comunidad Valenciana (E., A. i G.). 

 
L’advocada coordinadora de la Generalitat va emetre un informe en el 

qual es van efectuar determinades observacions al text normatiu. S’ha 
incorporat l’Informe de la Direcció General de Tributs i Joc en relació amb les 
citades observacions. 
 
 En data 10 de desembre de 2020 va emetre l’Informe favorable la 
sotssecretària de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 
 
 En conseqüència, en l’elaboració de l’expressat Projecte de decret s’han 
observat els diferents tràmits i prescripcions establits en l’article 43 de la Llei 
del Consell de la Generalitat i altres normes d’aplicació. 
 

Cal significar, com s’ha indicat en antecedents, que en data 18 de 
desembre de 2020, la presidenta de l’entitat A. CV va presentar un escrit 
d’al·legacions davant el registre d’aquesta Institució. 
 
 Aquestes al·legacions s’han realitzat en relació amb l’article 3 d’un 
anterior text normatiu (article 4 del projecte sotmés a dictamen), amb l’article 
8, apartats 1 i 3, d’un anterior text (article 9.1 i 3 del text remés), i en relació 
amb un «article 19» que suggereix incloure en el tex normatiu. 
 
 
 Quarta.- Estructura. 

 
El text de Projecte de decret sotmés a consulta s’estructura en una part 

expositiva, una part dispositiva integrada per 18 articles i una part final 
constituïda per una disposició transitòria i dues disposicions finals. 

 
 
El contingut del Decret és el següent: 

  
 Capítol Preliminar. 

Article 1. Objecte. 
 Article 2. Definicions. 
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Capítol I. Sobre les autoritzacions, procediments i mesuraments de 

distàncies. 
 
 Secció Primera. De les autoritzacions. 

Article 3. Suspensió d’autoritzacions d’explotació de màquines B i C. 
Article 4. Sol·licituds d’autorització d’instal·lació de nous establiments 

de joc i d’obertura de nous locals específics d’apostes. 
Article 5. Autoritzacions per a la renovació de llicències d’establiments 

de joc que no complisquen el requisit de la distància. 
 

Secció Segona. Dels procediments. 
Article 6. Procediment per a la renovació de llicències de salons de joc 

que no complisquen el requisit de la distància. 
Article 7. Procediment per a la renovació de llicències de locals 

específics d’apostes que no complisquen el requisit de la distància. 
Article 8. Procediment electrònic per a salons de joc. Prioritat entre 

sol·licituds concurrents d’autoritzacions d’instal·lació. 
Article 9. Procediment per a autoritzacions d’instal·lació i substitució de 

màquines de joc. 
 

Secció Tercera. Del mesurament de distàncies. 
Article 10. Condicions generals. 
Article 11. Procediment de mesurament. 
Article 12. Particularitats dels mesuraments. 
Article 13. Representació del mesurament. 

 
Capítol II. Sobre la col·laboració de les entitats locals en la inspecció de 

joc. 
 
Article 14. Col·laboració de les entitats locals en matèria de joc. 
 
Capítol III. Sobre la publicitat. 
 
Article 15. Publicitat d’esdeveniments aliens al joc. 
Article 16. Publicitat per mitjans electrònics, telefònics o telemàtics. 
Article 17. Contractes de difusió publicitària. 
Article 18. Informació comercial en l’exterior dels establiments de joc. 

 
Disposició transitòria única. Procediments iniciats amb anterioritat a 

l’entrada en vigor de la llei 1/2020, d’11 de juny, de regulació del joc i de 
prevenció de la ludopatia. 

 
Disposicions finals. 
Primera. Habilitació per al desenvolupament.  
Segona. Entrada en vigor. 
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 Cinquena.- Observacions al Projecte de Decret. 
 
 
 Al preàmbul. 
 
 En l’apartat II, paràgraf 5é, se suggereix que se substituïsca l’expressió 
«estableix la via i el termini» per la de «estableix el procediment i el termini». 
 
 En el paràgraf 7é, hauria de suprimir-se o aclarir-se l’incís «a la qual es 
refereix el paràgraf anterior». 
 
 En el paràgraf 13é s’indica que «La substitució dels primigenis articles 
10 a 13, tots dos inclusivament, del text inicial - renumerats del 15 al 18, per 
raons de tècnica normativa - respon a la sol·licitud i necessitat de posades de 
manifest per les operadores, durant el procés de participació pública...» 
 
 L’explicació que recull l’apartat anterior resulta innecessària i origina 
confusió, per la qual cosa se suggereix la seua supressió, limitant-se la part 
expositiva a explicar, sense més, el contingut dels articles 10 a 13 proposats. 
  
 En l’últim paràgraf s’empra l’expressió «conforme el Consell Jurídic 
Consultiu». Ara bé, aquesta fórmula s’emprarà només en el cas que no s’hagen 
formulat observacions essencials en el present Dictamen, o que, efectuades, 
siguen ateses per l’autoritat consultant. 
 
 
 A l’article 3. Suspensió d’autoritzacions d’explotació de màquines 
B i C. 
 
 En l’última línia d’aquest apartat, el terme «emmagatzemada», referit a 
les màquines B i C, ha de substituir-se pel d’«emmagatzemades». 
 
 
 A l’article 4. Sol·licituds d’autorització d’instal·lació de nous 
establiments de joc i d’obertura de nous locals específics d’apostes. 
 
 Aquest precepte disposa que «Dins del termini al qual s’estenga el recollit 
en el paràgraf primer de la disposició transitòria desena de la llei 1/2020, d’11 
de juny, s’acordarà la inadmissió de les sol·licituds de noves autoritzacions de 
nous establiments de joc, per resultar manifestament mancats de fonament, de 
conformitat amb la regulació bàsica de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques». 
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 Aquest precepte preveu la inadmissió de les sol·licituds de nous 
establiments de joc durant la «moratòria» a què es refereix la disposició 
addicional desena de la citada Llei 1/2020, d’11 de juny, en virtut de la qual 
«Per un període màxim de 5 anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei (16 de 
juny de 2020) s’estableix la suspensió de noves autoritzacions d’establiments 
de joc, així com de noves autoritzacions d’explotació de màquines de tipus B o 
recreatives amb premi, destinades a ser instal·lades en locals d’hostaleria o 
similars». 
 
 Aquesta disposició ha donat lloc, com s’observa en les diferents 
al·legacions formulades per les entitats afectades en els tràmits d’audiència i 
informació pública (C., A., entre altres), a una diferent interpretació. Així, en 
les concretes al·legacions presentades per l’entitat A. CV, en data 18 de 
desembre de 2020, davant el registre d’aquesta Institució, s’assenyala que no 
pot «englobar-se dins de la moratòria de cinc anys (DT 10a) per a noves 
concessions de locals de joc la inclusió de la sol·licitud de noves inscripcions 
d’establiments d’hostaleria en el registre d’Establiments Autoritzats per a la 
instal·lació de màquines –model normalitzat J01- i havent de deixar fora de 
perill aquesta inscripció en la redacció del precepte per a una major certitud i 
seguretat jurídica». En definitiva, interpreta aquesta entitat que els 
establiments d’hostaleria no són establiments de joc, sinó que són locals 
habilitats per al joc. Conformement a les seues al·legacions, el «parc de 
màquines ja es troba planificat i contingentat en un número màxim que no es 
pot incrementar… pel que la limitació de nous locals d’hostaleria no té cap 
sentit… ja que en cap cas suposa incrementar l’oferta de màquines d’hostaleria 
sinó redistribuir les mateixes des del magatzem… o altres locals…». En la 
mateixa línia, les restants entitats que han presentat al·legacions en relació 
amb aquesta qüestió. 
 
 En els informes de valoració de les al·legacions efectuades en tràmit 
d’audiència i informació pública del projecte normatiu, la Direcció General de 
Tributs i Joc no ha acceptat la interpretació sustentada per les entitats del 
sector.  
 
 Així, en l’Informe de 14 de juliol de 2020, la Direcció de Tributs i Joc, 
en relació amb l’al·legació efectuada per l’entitat A., contesta, en línia a 
excloure els establiments d’hostaleria de la moratòria de la D.A. 10a de la Llei 
1/2020, que «Amb independència que la instal·lació de màquines de joc en els 
locals d’hostaleria siga una activitat accessòria de la principal d’hostaleria, la 
qual cosa ni es discuteix, ni té rellevància als efectes que ací es tracten, res ha 
recollit la Llei 1/2020, d’11 de juny, de regulació del joc i de prevenció de la 
ludopatia, ni en el seu preàmbul, ni en l’articulat, que permeta atendre 
l’aportació. 
 
 Si alguna incertesa poguera cabre per l’amplitud de la redacció de la 
lletra f), de l’apartat 3 de l’article 45 d’aquesta (“uns altres locals habilitats per 
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a la instal·lació de màquines de joc”), quedaria immediatament buidada pel que 
disposa l’apartat 1 de l’article 51, que amb el nom d’“altres locals habilitats per 
a la instal·lació de màquines de joc” recull expressament els “establiments 
públics d’hostaleria i similars”». 
 
 I en l’Informe de 21 de setembre de 2020, la citada Direcció General de 
Tributs i Joc argumenta, en relació amb la mateixa al·legació de l’entitat C., 
el següent: 
 
 «L’exclusió dels establiments d’hostaleria com a “establiments de joc” 
resulta una qüestió merament terminològica. Independentment que 
semànticament puga distingir-se entre salons de joc, locals d’apostes o altres 
locals habilitats per a la instal·lació de màquines de joc, atés l’article 45.3 de 
la Llei 1/2020, el veritablement rellevant és que tots ells són modalitats 
d’establiments on es practica el joc. Com assenyala l’apartat 1 del mateix 
article, els jocs només poden permetre’s en els establiments, llocs i espais 
assenyalats en la pròpia llei i les seues disposicions reglamentàries. 
 
 Que les màquines de joc no siguen l’activitat principal dels establiments 
d’hostaleria, en res impedeix que, mitjançant aquest servei accessori, en 
aquests locals s’estiga habilitant un espai on es desenvoluparan activitats del 
joc en una de les seues modalitats, motiu pel qual la instal·lació de tals 
màquines en locals d’hostaleria i similars ha sigut contemplat en la llei. No en 
va, les memòries del joc de la Comunitat Valenciana, valorades per la Comissió 
del Joc i elevades al Consell, venen recollint, any rere any, que és precisament 
aquest joc – el de les màquines “escurabutxaques” – el que més ingressos 
genera, per damunt dels casinos, bingos o apostes, per la qual cosa ha sigut 
objecte d’especial atenció. 
 
 La preocupació del legislador enfront de la ludopatia l’ha portat a adoptar 
mesures preventives en la consecució de tal fi. Resulta meridiana la voluntat 
manifestada en la D.T. 10a de la llei, de limitar l’activitat en el sector del joc per 
a aquesta mena d’establiments: així, el legislador no ha prohibit que es 
concedisquen autoritzacions d’explotació de màquines B indiscriminadament, 
sinó que ha sigut rotund i precís en assenyalar que no ho poden ser les 
“destinades a ser instal·lades en locals d’hostaleria i similars”. Per aquest 
motiu plantejar exceptuar aquests locals de la categoria d’establiments de joc 
–o, dit d’una altra forma, on es practica el joc– case malament amb l’esperit del 
legislador. I, fins i tot amb la lletra, en prohibir que es concedisquen noves 
autoritzacions d’explotació per a màquines destinades a aquesta mena 
d’establiments». 
 
 En relació amb aquesta qüestió, aquest Consell reconeix que la 
interpretació de l’abast de la moratòria establida en la disposició addicional 
desena de la Llei 1/2020, en relació amb el terme «establiment de joc» no està 
exempta de complexitat en la seua interpretació. Així mateix, estima que les 
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al·legacions formulades per l’entitat A. com per les restants entitats no 
manquen de manteniment jurídic. Ara bé, com reconeixen les pròpies entitats 
del sector, en l’enumeració que la Llei 1/2020 efectua, en el seu article 45, 
als establiments de joc, cita, en la seua apartat f), «altres locals habilitats per 
a la instal·lació de màquines de joc», que es concreta, a més, en l’article 51 de 
la citada Llei als establiments d’hostaleria i similars. No s’estima, per tant, 
que existisca base jurídica suficient per a excloure del concepte 
d’«establiments de joc» els establiments d’hostaleria, màximament atesa la 
finalitat perseguida pel legislador de la Llei 1/2020, que pretén frenar 
l’increment d’espais de joc, entre els quals estan els establiments d’hostaleria 
autoritzats per al joc, en la moratòria prevista en la referida disposició 
addicional 10 de la Llei 1/2020. 
 
 La interpretació postulada per les entitats del sector exigiria, com també 
ha suggerit l’entitat A. CV, en el seu escrit presentat davant aquest Consell, 
una «modificació de la Llei 1/2020». 
 
 

A l’article 5. Autoritzacions per a la renovació de llicències 
d’establiments de joc que no complisquen el requisit de la distància. 
 
 En l’apartat 2, segon incís, es disposa que «(…) En el termini d’un mes 
després d’obtindre l’autorització, sense que en cap cas puga depassar-se el 
límit dels nou mesos aquests, l’empresa operadora durà a terme el tancament 
definitiu de l’antic local, comunicant-ho a la Subdirecció General de Joc que 
procedirà a efectuar la baixa d’aquest en el corresponent Registre». 
 
 Se suggereix que, a l’efecte de major claredat, es complete l’incís, 
«després d’obtindre l’autorització…», pel de «després d’obtindre la renovació de 
l’autorització…» 
 
 D’altra banda, hauria d’indicar-se expressament els efectes derivats del 
transcurs dels referits «nou mesos mencionats», a què es refereix el citat 
apartat 2. 
 
 Secció segona. Dels procediments. 
 
 A l’article 6. Procediment per a la renovació de llicències de salons 
de joc que no complisquen el requisit de la distància. 
 
 En l’apartat 1, última línia, la referència a la «nova declaració 
responsable» se suggereix que es complete de la manera següent: «nova 
declaració responsable a què es refereix l’apartat 2 de l’article 5». 
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 En l’apartat 3, s’exigeix que s’acompanye amb la sol·licitud 
d’autorització, en l’apartat a), «Document públic que acredite la disponibilitat 
del local». 
 
 Hauria de permetre’s, com a mitjà d’acreditar la disponibilitat del local, 
el document privat, al no constar en l’expedient cap justificació que motiva 
aquesta exclusió.  
 
 En l’apartat 5, la cita a l’«article 10.1, lletres b) ic ) d’aquest decret» a 
afectes de l’informe de la Conselleria competent en matèria d’educació, ha de 
ser feta, en el seu cas, a l’«article 10.1, lletra b) d’aquest decret», atés que el 
referit article 10.1, no compta amb un apartat c). 
 
 

A l’article 7. Procediment per a la renovació de llicències de locals 
específics d’apostes que no complisquen el requisit de la distància. 
 
 En l’apartat 2, la cita a l’article 4 ha de ser feta a l’article 5.2 del Projecte 
de decret. 
 
 En l’apartat 3, se suggereix, en línia amb la tècnica emprada en l’article 
6.3 projectat, que se desglosse en apartats la documentació que ha 
d’acompanyar-se amb la sol·licitud per a obtindre la renovació de 
l’autorització a què es refereix l’article 7 projectat. 
 
 

A l’article 8. Procediment electrònic per a salons de joc. Prioritat 
entre sol·licituds concurrents d’autoritzacions d’instal·lació. 
 
 En l’apartat 2 es regula la prioritat entre les diferents sol·licituds 
formulades telemàticament, atés l’ordre d’entrada en el registre telemàtic. No 
obstant això, se suggereix que se suprimisca el terme «de compleció», per 
resultar innecessari, en ser el d’«esmena» el terme legalment utilitzat en 
l’article 68 de la Llei 39/2015, LPAC. 
 

D’altra banda, en el paràgraf segon d’aquest apartat es disposa que «En 
cas que s’haguera practicat requeriment sobre això, la prioritat quedarà 
ordenada de moment en què s’haguera efectuat la presentació telemàtica de la 
qual primerament haja completat correctament la mateixa». 

 
Se suggereix que s’aclarisca la redacció del paràgraf anterior de la 

manera següent: «En cas que s’haguera practicat requeriment d’esmena en 
relació amb diverses sol·licituds, la prioritat entre elles quedarà ordenada de 
moment en què s’haguera efectuat correctament la presentació telemàtica de la 
documentació requerida». 
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A l’article 9. Procediment per a autoritzacions d’instal·lació i 

substitució de màquines de joc. 
 

En l’apartat 1 es disposa que «Únicament podrà autoritzar-se la 
instal·lació de màquines de tipus B o recreatives amb premi en els establiments 
referits en el paràgraf primer de la disposició transitòria desena de la llei 
1/2020, d’11 de juny, quan la corresponent autorització d’explotació s’haguera 
obtingut o sol·licitat amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei». 

 
Cal significar, en primer lloc, que aquest article 9 era, en el text 

projectat anterior, l’article 8 projectat. 
 
Dit això, i en relació amb el citat apartat 9.1, l’entitat A. CV al·lega, en 

el seu escrit presentat el 18 de desembre de 2020, que «hauria de quedar clar 
que s’està referint solament i exclusivament a la instal·lació de màquines 
recreatives en establiments d’hostaleria les autoritzacions d’explotació de la 
qual ja es troben planificades…» Afig que «Si bé, s’estableix en l’Informe i 
valoració del procés d’audiència i informació pública que s’accepta l’al·legació 
de les associacions de bingos en aquest sentit, entenem que el procedents seria 
recollir-ho en la redacció del precepte». 

 
En línia amb l’al·legació efectuada per la citada entitat, hauria d’aclarir-

se, expressament, en l’apartat 1 projectat, que aquest està referit als 
establiments d’hostaleria, en línia amb el que disposa, a més, la citada 
Disposició transitòria 10ª de la Llei. 
 

En l’apartat 3, l’incís «L’autorització de substitució de la màquina 
substituïdora tan sols podrà arribar, exclusivament, fins a la data de 
finalització de la vigència de l’autorització d’explotació de la màquina 
substituïda», convindria modificar-lo de la manera següent: «L’autorització de 
la màquina de substitució tan sols podrà arribar, exclusivament, fins a la data 
de finalització de la vigència de l’autorització d’explotació de la màquina 
substituïda». 

 
S’adverteix que aquest apartat 3 regula l’«autorització de substitució» de 

màquines, però no la «renovació» de les autoritzacions d’explotació. 
 
Doncs bé, en relació amb aquest article 9.3 projectat (article 8.3 del 

projecte anterior), l’entitat A. CV ha efectuat una altra al·legació, en el seu 
escrit presentat el 18 de desembre de 2020, en relació amb la «renovació» de 
les autoritzacions d’explotació màquines de tipus B o recreatives amb premi 
que es regulava en la redacció anterior.  

 
En les seues al·legacions estima favorable la regulació de la «renovació», 

però exigeix una major amplitud en aquesta regulació. 
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No obstant això, en la redacció sotmesa a dictamen s’ha eliminat la 

«renovació» de les citades autoritzacions, i s’ha regulat únicament la 
«substitució» d’aquestes autoritzacions d’explotació. 

 
L’eliminació de la possible «renovació» d’aquestes autoritzacions en el 

text definitiu remés a aquest Consell es troba en l’observació efectuada per 
l’Advocacia de la Generalitat. Així, l’advocada coordinadora refereix en el seu 
informe el següent: 

 
 «Aquest apartat, crea mitjançant una norma reglamentària un 
procediment “ex novo” de renovació d’autorització d’explotació de màquines de 
tipus B a instal·lar en establiments d’hostaleria. En primer lloc, ha de tindre’s 
en compte que la disposició transitòria segona de la Llei, estableix que: “Les 
autoritzacions concedides amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei 
mantenen la vigència pel període per al qual foren concedides. La possible 
renovació o pròrroga d’aquestes autoritzacions posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei se sotmetrà al compliment dels requisits establits en aquesta llei 
i en les normes de desenvolupament, no obstant això, no els serà aplicable el 
requisit de distància entre establiments de joc, regulat en l’apartat 6 de l’article 
45 d’aquesta llei.” 
 
 Els articles 32 a 34 de la llei, que regulen les màquines recreatives i 
d’atzar, la seua classificació i els requisits i la seua ubicació, no contemplen la 
possibilitat de renovació de les autoritzacions d’explotació, el termini de 
vigència de la qual es fixa, sense excepcions ni possibilitat de renovació, en 5 
anys, per la qual cosa aquesta prolongació de les autoritzacions d’explotació 
mitjançant el mecanisme de la seua renovació per un període de 5 anys més 
que es pretén aprovar amb la norma projectada, mancaria de la necessària 
habilitació legal. 
 

En aquest sentit, el vigent Reglament de màquines recreatives i d’atzar, 
aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, en el seu article 26, 
que regula el procediment per a sol·licitar les autoritzacions d’explotació, no 
preveu un procediment per a la seua renovació, ja que indicava el citat article 
26, en el seu apartat 5. “L’autorització d’explotació serà única i exclusiva per a 
cada màquina i tindrà una vigència de deu anys” (termini de 10 anys, reduït a 
5 anys per l’article 34, apartat 2.c) de la Llei 1/2020.) 

 
 És més, considerem, que aquest procediment de renovació, seria una 
forma il·lícita o en frau de llei, per a eludir la moratòria de 5 anys, de noves 
autoritzacions d’explotació de màquines de tipus B o recreatives amb premi, 
destinades a ser instal·lades en locals d’hostaleria o similars, que es va aprovar 
en la disposició transitòria desena de la llei. 
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 Per tant, l’apartat 3 de l’article 8 no és conforme a la Llei 1/2020, i ha de 
ser suprimit del projecte». 

 
Atés l’informat per l’Advocacia de la Generalitat i l’eliminació en el text 

sotmés a dictamen de la «renovació» de les autoritzacions d’explotació de 
màquines de tipus B a instal·lar en establiments d’hostaleria, cap objecció 
efectua aquest Consell referent a això. 
 

Resta assenyalar que l'entitat A. CV també ha efectuat, en el seu escrit 
presentat el 18 de desembre de 2020, una al·legació en relació amb un article 
19 que no existeix en el text que se’ns ha remés. 
 
 

A l’article 10. Condicions generals. 
 
En l’apartat 1, lletra b), segon incís, es disposa que «(…) En el cas que el 

centre educatiu de naturalesa pública no es trobe encara en funcionament, ni 
en fase de projecte o construcció, es considerarà com a existent a la data de la 
sol·licitud, havent-se de mesurar amb ell, una vegada s’haja produït 
l’acceptació per la persona titular de la conselleria competent en matèria de 
patrimoni. En cas de no existir la referida cessió prèvia, des que s’adscriguen 
a la conselleria competent en matèria d’educació igualment per a la construcció 
d’un centre educatiu. Els centres educatius de naturalesa no pública, que 
encara no hagen sigut acreditats, hauran de considerar-se com a existents a 
partir de la data en la qual hagen presentat la sol·licitud d’acreditació o 
inscripció». 

 
La redacció d’aquest precepte exigeix clarificació en relació amb els 

extrems següents: 
 
- Pel que es refereix a la «sol·licitud»: a quina sol·licitud es refereix el 

precepte, qui la formula i a qui va dirigida. 
 
- Respecte de l’acceptació: hauria d’aclarir-se en major mesura posant-

la en connexió amb el contingut de la «sol·licitud» i en relació amb aquesta. 
 

- En relació amb l’incís «Cas de no existir la referida cessió prèvia…», 
s’ha d’aclarir a quina «cessió prèvia» es refereix l’apartat 1 que es comenta, 
perquè no existeix esment a ella en cap altre paràgraf. 

 
 
A l’article 11. Procediment de mesurament. 
 
En l’apartat 3 es disposa que «Si les portes d’accés són vàries, es prendrà 

en consideració el punt central de la porta d’accés del local designat per a 
l’establiment de joc que oferisca l’itinerari més curt respecte al punt central de 
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qualsevol de les portes d’accés dels establiments de joc ja instal·lats o, mentre 
no estiga construït, al perímetre del terreny o parcel·la del recinte dels centres 
educatius acreditats més pròxims amb els quals haja de mesurar-se». 

 
La redacció d’aquest precepte, pel que fa a l’incís, «mentre no estiga 

construït, al perímetre del terreny o parcel·la del recinte dels centres educatius 
acreditats més pròxims amb els quals haja de mesurar-se», resulta confús i 
contradictori, especialment, pel que fa a la referència als centres educatius, 
ja regulats en l’apartat 2 anterior, per la qual cosa ha d’aclarir-se aquest 
apartat 3 en coherència amb l’apartat 2 anterior. 

 
 

 A l’article 17. Contractes de difusió publicitària. 
 
Aquest precepte disposa que «Els contractes de difusió publicitària del 

joc en l’àmbit de la Comunitat Valenciana celebrats amb anterioritat a 
l’aprovació de la llei 1/2020, d’11 de juny, el termini de duració inicial dels 
quals, sense pròrrogues, excedisca de la de l’entrada en vigor d’aquesta, 
hauran de ser posats en coneixement de l’òrgan directiu competent en matèria 
de joc …». 
 

L’incís «sense pròrrogues» que empra aquest precepte origina confusió 
en la seua aplicació, atés que podria donar-se el supòsit que el contracte de 
difusió publicitària estiguera vigent en virtut d’una pròrroga anterior a 
l’aprovació de la Llei 1/2020, per la qual cosa l’incís «el termini de duració 
inicial dels quals, sense pròrrogues, excedisca de la de l’entrada en vigor 
d’aquesta», hauria de substituir-se pel de «el termini de duració dels quals 
excedisca de la de l’entrada en vigor d’aquesta». 
 
 

Disposició final primera. Habilitació per al desenvolupament. 
 
En l’apartat 2 es disposa que «Mitjançant resolució de la persona titular 

de la conselleria competent en matèria de joc es podran aclarir els criteris i 
regles regulats en els articles 10 a 13 del present decret». 

 
No s’estima viable jurídicament, ni una adequada tècnica normativa, 

atribuir al conseller competent en matèria de joc la competència per a dictar 
instruccions per a «aclarir» els criteris i regles regulats en els articles 10 a 13, 
que pot donar lloc a una eventual alteració del contingut normatiu de tals 
criteris i regles, sense perjudici de la competència que li atribueix l’apartat 1 
d’aquesta disposició final primera amb vista a dictar «les disposicions 
necessàries per al desenvolupament i aplicació d’aquest decret». 
 
 



 19

 Després de l’examen del projecte normatiu remés, i sense perjudici de 
les observacions efectuades, s’estima que és conforme a l’ordenament jurídic. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
  
 Que el Projecte de decret pel qual es regula l’adopció de mesures 
urgents per a l’aplicació de la Llei 1/2020, d’11 de juny, de la Generalitat, de 
regulació del joc i prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana 
s’estima, sense perjudici de les observacions efectuades, que és conforme a 
l’ordenament jurídic. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 27 de gener de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC. 


