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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
17836 Reial decret 1614/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la Llei 

13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, pel que fa a llicències, autoritzacions 
i registres del joc.
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Annex I. Import de les garanties vinculades a les llicències.
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La Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, estableix el marc regulador de 
l’activitat de joc, en les seves diferents modalitats, que es dugui a terme amb àmbit estatal 
amb la finalitat de garantir la protecció de l’ordre públic, lluitar contra el frau, prevenir les 
conductes addictives, protegir els drets dels menors i salvaguardar els drets dels 
participants en els jocs.

L’exercici de les activitats de joc que regula la dita Llei està sotmès a l’obtenció prèvia 
del títol habilitador corresponent amb la finalitat d’establir una oferta dimensionada de joc 
i regular de manera adequada l’accés a l’explotació de les activitats de joc.
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La submissió de l’activitat del joc a l’obtenció prèvia de títol habilitador la regula 
l’article 9 de la Llei esmentada, enquadrat en el títol III, el qual estableix les característiques 
dels diferents títols habilitadors –llicències i autoritzacions–, així com el règim 
d’atorgament.

Amb la finalitat de facilitar als diferents operadors de joc l’accés a l’exercici de les 
activitats objecte de la Llei de regulació del joc, aquest Reial decret, en particular, compleix 
el que estableixen el número tercer de l’article 10, el número quatre de l’article 11 i el 
número primer de l’article 12 de la dita Llei. Així mateix, s’inclou el procediment per a 
l’autorització de les activitats de joc sotmeses a reserva.

D’altra banda, el Reial decret s’ocupa de la regulació de determinats aspectes 
relacionats amb les garanties dels operadors de joc en relació amb els participants. En 
particular, es desplega l’article 14 de la Llei, pel que fa a les garanties que han de prestar 
els operadors de joc i, si s’escau, els que sol·licitin llicències generals de joc.

S’incorpora la regulació bàsica dels contractes de joc, el contingut dels registres 
d’usuari i les funcions del compte de joc vinculat a aquests contractes, així com les 
obligacions d’operadors i participants en el marc del contracte de joc.

Vinculat als registres d’usuari i els comptes de joc, el Reial decret estableix la regulació 
dels dipòsits i del pagament de la participació en les activitats de joc, l’abonament dels 
premis per part dels operadors i determinades limitacions respecte a la utilització 
d’aquests.

Finalment, l’article 22 de la Llei de regulació del joc, crea els registres del sector del 
joc: el Registre General de Llicències de Joc, el Registre General d’Interdiccions d’Accés 
al Joc i el Registre de Persones Vinculades a Operadors de Joc.

Aquests registres es creen amb l’objectiu de contenir la informació adequada per tal 
de complir les exigències que estableix la normativa sectorial del joc en relació amb les 
llicències generals i singulars, les persones que estan voluntàriament o judicialment 
excloses de la participació en les activitats de joc i les altres que presenten un determinat 
grau de vinculació amb els operadors de joc.

Igualment, aquest desplegament reglamentari obeeix al que disposen els números 
segon i tercer de l’article 22 de la Llei, i aquest Reial decret estableix el contingut, 
l’organització i el funcionament dels registres esmentats.

Aquest Reial decret es divideix en quatre títols, amb seixanta-set articles, dotze 
disposicions addicionals, dues disposicions transitòries i tres disposicions finals.

El títol preliminar regula l’objecte del Reial decret i defineix determinats conceptes que 
són importants per comprendre’l.

El títol I, relatiu a les llicències i autoritzacions, es divideix en quatre capítols.

El capítol I recull disposicions comunes als diferents títols habilitadors, així com les 
qüestions generals en relació amb el règim de sol·licitud de llicències i autoritzacions, la 
seva extinció i transmissió.

El capítol II regula el règim de les llicències. Aquest capítol es divideix al seu torn en 
tres seccions.

La secció primera s’ocupa de les disposicions comunes a les llicències generals i 
singulars, les relatives al dret a obtenir aquestes llicències, la comunicació a les 
comunitats autònomes de les sol·licituds de llicències que puguin afectar el seu territori, la 
resolució de les sol·licituds de llicències i els terminis de vigència d’aquestes.

La secció segona recull les disposicions relatives, en particular, a les llicències 
generals, els requisits dels interessats per a l’obtenció d’aquest tipus de llicències i el 
procediment per a la convocatòria i atorgament d’aquestes.

I finalment, la secció tercera es dedica als procediments de sol·licitud i atorgament de 
les llicències singulars en funció de l’existència o no de la reglamentació bàsica del joc 
objecte de sol·licitud.

El capítol III del títol I està dedicat al règim de les autoritzacions, i determina les 
activitats de joc subjectes a autorització, la documentació necessària per obtenir-les i el 
procediment d’atorgament de les autoritzacions.
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En el capítol IV es desenvolupa el règim de les autoritzacions per a la comercialització 
dels jocs de loteria als quals es refereixen l’article 4 i la disposició addicional primera de la 
Llei de regulació del joc.

El títol II es dedica a les garanties en el desenvolupament de l’activitat de joc i es 
compon de tres capítols.

El capítol I s’ocupa de les relacions entre els operadors de joc i els participants, i 
determina el contingut del contracte de joc, així com les obligacions que en deriven, tant 
per a l’operador de joc com per al participant. Així mateix, s’ocupa dels registres d’usuaris 
i dels comptes de joc i s’hi determinen els límits als dipòsits dels usuaris que els operadors 
de joc han d’establir. En aquest sentit, l’annex II d’aquest Reial decret fixa els límits de 
constitució dels dipòsits destinats a la realització d’activitats de joc.

El capítol II regula el pagament de la participació en els jocs, l’abonament dels premis 
i les obligacions relacionades amb els fons de joc.

Finalment, el capítol III estableix les garanties exigibles als operadors de joc, i 
determina les garanties vinculades a cada llicència, la forma de constituir-les, l’import i 
l’actualització, cancel·lació i retenció d’aquestes. Així mateix, i en relació amb les garanties 
que regula aquest capítol III, l’annex I del Reial decret estableix els imports de les 
garanties vinculades a les diferents llicències.

El títol III, relatiu als registres del joc, es divideix al seu torn en quatre capítols.

El capítol I recull les disposicions comunes als diferents registres del sector del joc.
El capítol II està dedicat al Registre General de Llicències de Joc, i estableix l’objecte 

i l’organització d’aquest Registre. Així mateix, es regulen les inscripcions provisionals i 
definitives, la modificació de les dades inscrites i l’actualització i cancel·lació de les 
inscripcions definitives.

El capítol III regula el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc, i determina 
l’objecte i l’organització d’aquest Registre. Igualment, regula les diferents formes 
d’inscripció en aquest Registre, les dades registrals objecte d’inscripció, la vigència de les 
inscripcions i la cooperació amb les administracions competents de les comunitats 
autònomes en aquesta matèria.

El capítol IV regula el Registre de Persones Vinculades a Operadors de Joc, i 
determina l’objecte i l’organització del Registre i les dades objecte d’inscripció.

A més, conté dotze disposicions addicionals. La primera es refereix als títols 
habilitadors atorgats per altres estats de l’Espai Econòmic Europeu i estableix la 
convalidació de la documentació ja presentada davant les autoritats competents en 
matèria de joc d’altres estats integrants de l’esmentat Espai Econòmic. La segona habilita 
la Comissió Nacional del Joc perquè requereixi a l’operador de joc els contractes que 
regulin la relació entre l’anterior i l’entitat que efectivament dugui a terme l’activitat, i també 
perquè requereixi, si s’escau, l’obtenció del títol habilitador corresponent a l’entitat 
prestadora dels serveis a l’operador de joc. La tercera es refereix a la liquiditat nacional i 
internacional. La quarta estableix determinades especialitats per a la modalitat de joc de 
concursos. La cinquena es refereix a l’abonament dels premis dels jocs de loteries. La 
sisena regula les aplicacions de joc gratuït. La setena es refereix als acords de 
coregulació. La vuitena regula el règim i l’homologació dels sistemes tècnics de les 
entitats autoritzades per a la comercialització de les loteries. La novena es refereix a la 
reglamentació bàsica dels jocs. La desena possibilita la tramitació electrònica en cada un 
dels procediments que estableix aquest Reial decret. L’onzena es refereix a la designació 
de la societat estatal Loteries i Apostes de l’Estat com a operador legalment autoritzat per 
a la comercialització dels jocs de loteries i, finalment, la dotzena i última estableix el règim 
específic de l’Organització Nacional de Cecs Espanyols.

Així mateix, s’inclouen dues disposicions transitòries. La primera estableix el règim 
transitori aplicable a la publicitat en les activitats de joc i la segona estableix el règim 
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transitori aplicable a les apostes mútues que comercialitza la societat estatal Loteries i 
Apostes de l’Estat.

Finalment, aquest Reial decret conté tres disposicions finals. La disposició final 
primera habilita el titular del Ministeri d’Economia i Hisenda perquè modifiqui, a través 
d’ordre ministerial, l’annex I del Reial decret relatiu als imports de les garanties vinculades 
a les llicències. La segona habilita la Comissió Nacional del Joc perquè dicti les 
disposicions necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret i en 
modifiqui l’annex II. La tercera disposició final concreta l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret.

Aquest Reial decret ha estat sotmès al procediment d’informació en matèria de 
normes i reglamentacions tècniques i de reglaments relatius als serveis de la societat de 
la informació, que regula el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, als efectes de donar 
compliment al que disposa la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 
22 de juny de 1998, modificada per la Directiva 98/48/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 20 de juliol de 1998.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Economia i Hisenda, prèvia aprovació del 
ministre de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 11 de novembre de 2011,

DISPOSO:

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

L’objecte d’aquest reglament consisteix en el desplegament de la Llei 13/2011, de 27 
de maig, de regulació del joc, en particular pel que fa al procediment per a l’obtenció dels 
títols habilitadors necessaris per a l’exercici de les activitats de joc no reservades en la 
dita Llei, les autoritzacions de les activitats objecte de reserva, les garanties del 
desenvolupament de les activitats de joc i el funcionament dels registres que la Llei crea.

Dins de l’objecte que defineix el paràgraf anterior, s’inclouen en l’àmbit d’aplicació 
d’aquest reglament les activitats de joc que siguin dutes a terme en l’àmbit estatal, en 
particular, quan aquestes activitats es realitzin a través de canals electrònics, informàtics, 
telemàtics i interactius, en què els mitjans presencials tinguin caràcter accessori.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, els termes que s’hi utilitzen tenen el sentit que 
estableix aquest article.

1. Joc no ocasional. S’entén per joc de caràcter no ocasional el joc que se celebra 
periòdicament o permanentment o que forma part de l’activitat ordinària d’un operador de 
joc.

2. Joc ocasional o esporàdic. S’entén per joc ocasional o esporàdic el joc que no se 
celebra periòdicament o permanentment o, tot i que hi ha periodicitat, aquesta és, com a 
mínim, anual. Els jocs ocasionals o esporàdics no formen part de l’activitat ordinària de 
les entitats que els organitzen.

3. Contracte de joc. S’entén per contracte de joc el negoci jurídic bilateral establert 
entre el participant i un determinat operador de joc i al qual queden vinculats els registres 
d’usuari i els comptes de joc.

4. Registre d’usuari. S’entén per registre d’usuari el registre únic que permet que el 
participant accedeixi a les activitats de joc d’un determinat operador i on es recullen, entre 
altres, les dades que permeten la identificació del participant i les que possibiliten la 
realització de transaccions econòmiques entre aquest i l’operador de joc.
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5. Compte de joc. S’entén per compte de joc el compte obert pel participant i vinculat 
al seu registre d’usuari en el qual es carreguen els ingressos de les quantitats 
econòmiques destinades per aquest al pagament de la participació en les activitats de joc 
i s’abonen els imports de la participació. El compte de joc no pot presentar en cap cas 
saldo creditor.

6. Operador de joc. S’entén per operador de joc la persona física o jurídica que hagi 
obtingut un títol habilitador d’acord amb el que estableix l’article 3 d’aquest Reial decret.

TÍTOL I

De les llicències i autoritzacions

CAPÍTOL I

Disposicions comunes

Article 3. Títols habilitadors i operadors de joc.

1. L’exercici de les activitats de joc no reservades queda sotmès a l’obtenció prèvia 
del títol habilitador corresponent, en els termes que preveuen el títol III de la Llei 13/2011, 
de 27 de maig, de regulació del joc, i al que disposa aquest Reial decret.

2. Han d’obtenir títol habilitador les persones físiques o jurídiques que duguin a 
terme totalment o parcialment una activitat de joc sempre que els seus ingressos per 
aquesta activitat estiguin relacionats amb els ingressos bruts o nets, comissions, així com 
qualssevulla quantitats per activitats relacionades amb els jocs i, al seu torn, realitzin 
qualssevulla activitat de comercialització de l’activitat de joc com ara, amb caràcter 
merament enunciatiu, la determinació de la quantia dels premis o tornejos, la gestió de 
polítiques per a jugadors, transaccions i liquidació de pagaments, la gestió de la 
plataforma de jocs o el registre d’usuaris.

3. Els qui, a més de reunir els requisits als quals es refereix el número anterior, 
gestionin plataformes de joc en què siguin membres o a què s’adhereixin altres operadors 
de joc que posin en comú quantitats jugades pels usuaris respectius tenen la consideració 
d’operador i coorganitzador del joc. La Comissió Nacional del Joc, d’acord amb el que 
estableixen les bases de la convocatòria de llicències generals o mitjançant la regulació 
específica dictada a aquest efecte, pot establir les adaptacions i excepcions de 
determinats requisits exigits per als operadors de joc quan objectivament no tinguin 
justificació sobre la base de la naturalesa de l’activitat realitzada com a coorganitzador de 
joc, i també en pot delimitar el règim de responsabilitat.

4. No han d’obtenir títol habilitador les empreses que realitzin exclusivament activitat 
d’afiliació, entesa com l’activitat de promoció o captació de clients potencials per a un 
operador de joc, sempre que no realitzin el registre de clients ni hi mantinguin un contracte 
o compte de joc. Els operadors de joc són responsables per la infracció de la normativa i 
dels requisits exigibles a l’activitat publicitària i promocional del joc, que sigui comesa per 
les empreses que duguin a terme l’activitat d’afiliació, quan l’activitat publicitària i 
promocional del joc es faci per compte o encàrrec de les empreses.

Article 4. Sol·licitud de llicències i autoritzacions.

1. Els interessats en el desenvolupament d’activitats de joc han de sol·licitar a la 
Comissió Nacional del Joc el títol habilitador corresponent.

Les sol·licituds de llicència general només es poden sol·licitar en el marc del 
procediment de concurrència convocat a aquests efectes.

2. La sol·licitud per a l’obtenció de títol habilitador ha de contenir, almenys, les dades 
següents:

a) Identificació de la persona o entitat interessada i, si s’escau, del seu representant.
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b) Document nacional d’identitat o passaport del sol·licitant i, si es tracta d’una 
societat mercantil, número o codi d’identificació fiscal, així com l’escriptura de constitució 
i, si s’escau, modificació, degudament inscrites en el Registre Mercantil o, si es tracta 
d’entitats estrangeres, en el registre equivalent en què sigui obligatòria la inscripció de 
conformitat amb la legislació de l’Estat on l’entitat tingui la seu legal, i la documentació 
que acrediti la personalitat i capacitat de qui actua en nom i per compte de l’entitat 
sol·licitant.

c) Adreça als efectes de notificació a Espanya.
d) Lloc, data i signatura del sol·licitant o acreditació de l’autenticitat de la seva 

voluntat expressada per qualsevol mitjà.
e) Modalitat de joc, tipus de joc dins de cada modalitat de joc o activitat de joc de 

caràcter esporàdic que el sol·licitant pretengui dur a terme.
f) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions fiscals i de la Seguretat Social. 

L’interessat pot autoritzar la Comissió Nacional del Joc perquè obtingui de forma directa 
l’acreditació d’aquestes circumstàncies.

g) Si s’escau, sol·licitud d’autorització per dur a terme activitats publicitàries, de 
promoció o patrocini. A aquests efectes, és suficient la mera manifestació de la voluntat 
de realitzar l’activitat publicitària, en el moment de la sol·licitud de llicència o durant el seu 
període de vigència, sense perjudici del compliment dels requisits exigits per la normativa 
aplicable.

Article 5. Extinció de llicències i autoritzacions.

1. De conformitat amb el que disposa el número 5 de l’article 9 de la Llei 13/2011, de 
27 de maig, de regulació del joc, les llicències i autoritzacions que regulen els capítols II i 
III del títol I d’aquest Reial decret s’extingeixen en els supòsits següents:

a) Per renúncia expressa de l’interessat manifestada per escrit.
b) Pel transcurs del seu període de vigència sense que se sol·liciti o es concedeixi la 

renovació, quan aquesta renovació s’hagi previst en les bases de la convocatòria del 
procediment corresponent.

c) Per resolució de la Comissió Nacional del Joc, en la qual expressament es 
constati la concurrència d’alguna de les causes de resolució següents:

1r La pèrdua de totes o alguna de les condicions que van determinar l’atorgament.
2n La mort o incapacitat sobrevinguda del titular de l’autorització, quan sigui persona 

física, la dissolució o extinció de la societat titular de la llicència o autorització.
3r El cessament definitiu de l’activitat objecte del títol habilitador o la falta d’exercici 

durant almenys un any en els supòsits de llicència. La falta d’aquest exercici s’ha 
d’observar en tot cas respecte de les llicències singulars i, respecte de les llicències 
generals, quan se n’hagi limitat el nombre en l’atorgament.

4t La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment.

5è La imposició com a sanció en el procediment sancionador corresponent.
6è L’incompliment de les condicions essencials de l’autorització o llicència.
7è La cessió o transmissió del títol habilitador a través de fusió, escissió o aportació 

de branca d’activitat, sense l’autorització prèvia.
8è L’obtenció del títol habilitador amb falsedat o alteració de les condicions que en 

van determinar l’atorgament, prèvia audiència de l’interessat, quan escaigui.

2. Quan la Comissió Nacional del Joc constati que el titular de la llicència o 
autorització incorre en alguna d’algunes de les causes de resolució detallades en les 
lletres c) o d) del número anterior, ha d’iniciar el procediment per a l’extinció del títol 
habilitador corresponent.

El procediment, en el qual s’ha de donar audiència a l’interessat, es resol i notifica en 
el termini màxim de tres mesos des de la iniciació. En el cas que al venciment d’aquest 
termini de tres mesos no s’hagi dictat i notificat resolució expressa, s’ha de produir la 
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caducitat, amb els efectes que preveu l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En els casos en què la causa de resolució es pugui solucionar, la Comissió Nacional 
del Joc, en el marc del procediment d’extinció i sense perjudici de la continuació d’aquest, 
pot requerir el titular de la llicència o autorització perquè, en el termini d’un mes des que li 
sigui notificat el requeriment, solucioni l’incompliment. Solucionat l’incompliment, la 
Comissió Nacional del Joc ha d’acordar l’arxiu del procediment. Si, transcorregut aquest 
termini, no s’ha complert el requeriment, la Comissió Nacional del Joc pot deixar sense 
efecte la llicència o autorització corresponent.

3. La Comissió Nacional del Joc comunica als òrgans autonòmics competents la 
revocació i extinció dels títols habilitadors de joc que afectin el seu territori.

Article 6. Transmissió de llicències, autoritzacions i contractació d’activitats amb tercers.

1. Els títols habilitadors per dur a terme activitats de joc no poden ser objecte de 
cessió o d’explotació per terceres persones. Només es pot portar a terme la transmissió 
total o parcial del títol, prèvia autorització de la Comissió Nacional del Joc, en els casos 
de fusió, escissió o aportació de branca d’activitat, motivada per una reestructuració 
empresarial.

2. La Comissió Nacional del Joc comunica als òrgans autonòmics competents la 
transmissió dels títols habilitadors de joc que afectin el seu territori.

3. La contractació de la prestació d’activitats de joc amb tercers prestadors de 
serveis, si afecta els elements essencials de l’activitat subjecta a llicència o autorització i 
incideix en el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable a la llicència, 
prèviament s’ha de comunicar a la Comissió Nacional del Joc. Es consideren elements 
essencials de l’activitat subjecta a llicència o autorització la contractació de la gestió de 
serveis de plataforma de jocs, la gestió de clients i la gestió de la infraestructura bàsica 
del sistema tècnic, amb independència de la denominació dels contractes.

CAPÍTOL II

De les llicències

Secció 1a. Disposicions comunes

Article 7. Tipus de llicències.

Els interessats en el desenvolupament d’activitats de joc no ocasional han d’obtenir 
una llicència general per cada modalitat de joc de les que recull l’article 3, lletres c), d), e) 
i f), de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, que pretengui comercialitzar i 
una llicència singular per cada un dels tipus de joc que pretengui explotar d’entre els 
inclosos en l’àmbit de la modalitat de joc objecte de la llicència general.

Article 8. Dret a obtenir llicència.

Els interessats que compleixin les condicions i els requisits que estableixen la 
Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, aquest Reial decret, les bases de la 
convocatòria i, si s’escau, la reglamentació bàsica dels jocs, tenen dret a l’atorgament de 
la llicència corresponent excepte en els supòsits en els quals les bases de la convocatòria 
hagin limitat el nombre de llicències generals, de conformitat amb l’article 15 d’aquest 
Reial decret i l’article 10 de la dita Llei 13/2011.

Article 9. Comunicació a les comunitats autònomes.

La Comissió Nacional del Joc trasllada a les comunitats autònomes les sol·licituds de 
llicència que puguin afectar el seu territori, als efectes que, en el termini que assenyala 
l’article 83.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
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públiques i del procediment administratiu comú, emetin l’informe preceptiu al qual es 
refereix l’article 9 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

Així mateix, la Comissió Nacional del Joc notifica en un termini de deu dies als òrgans 
autonòmics competents l’atorgament i l’extinció de les llicències generals i singulars que 
afectin el seu territori.

Article 10. Terminis per a la resolució.

1. El Consell de la Comissió Nacional del Joc resol sobre l’atorgament o denegació 
de les llicències generals i singulars en el termini de sis mesos comptats des de la data en 
què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre corresponent.

2. Transcorreguts els terminis esmentats en aquest article sense que la Comissió 
Nacional del Joc hagi dictat i notificat la resolució expressa sobre la sol·licitud, aquesta 
s’ha d’entendre estimada per silenci administratiu.

Article 11. Resolució motivada i recursos.

1. El Consell de la Comissió Nacional del Joc dicta resolució motivada en la qual 
atorga o denega la llicència sol·licitada en els terminis que estableix l’article anterior. La 
resolució es notifica als interessats sense perjudici que es publiqui en la pàgina web de la 
Comissió Nacional del Joc.

2. Contra la resolució a la qual es refereix el número anterior, els interessats poden 
interposar recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Comissió Nacional del 
Joc, d’acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o recurs contenciós 
administratiu de conformitat amb la Llei reguladora d’aquesta jurisdicció.

Article 12. Terminis de vigència de les llicències.

1. De conformitat amb el que disposa el número 6 de l’article 10 de la Llei 13/2011, 
de 27 de maig, de regulació del joc, les llicències generals tenen una durada de deu anys 
i són prorrogables per un període d’idèntica durada. En els casos en els quals, de 
conformitat amb el que estableix el número primer de l’article esmentat, s’hagi limitat el 
nombre d’operadors d’un determinat joc, la pròrroga de la llicència general no té lloc i s’ha 
d’atorgar mitjançant el procediment convocat a aquests efectes quan concorrin els 
requisits següents:

a) Que hi hagi un tercer o tercers interessats en l’obtenció de la llicència.
b) Que ho hagi sol·licitat amb un termini d’antelació d’almenys 24 mesos respecte 

de la data de venciment.
c) Que el sol·licitant o sol·licitants acreditin el compliment dels requisits que es van 

tenir en compte per a l’obtenció de la llicència per part del titular o titulars.

2. Les llicències singulars, de conformitat amb el que disposa el número 5 de l’article 
11 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, tenen una durada mínima d’un 
any i màxima de cinc i són prorrogables per períodes successius d’idèntica durada. La 
regulació de cada un dels tipus de joc determina la durada de les llicències singulars 
corresponents i les condicions i els requisits que s’han de complir per prorrogar-les.

Secció 2a. De les llicències generals

Article 13. Requisits dels interessats per a l’obtenció de llicències generals.

1. Poden participar en el procediment per a l’atorgament de llicències generals per a 
l’explotació i comercialització de jocs que no tinguin caràcter ocasional les persones 
jurídiques amb forma de societat anònima o forma societària anàloga de l’Espai Econòmic 
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Europeu, fefaentment acreditada, que tinguin com a únic objecte social l’organització, 
comercialització i explotació de jocs.

Quan la persona jurídica no tingui domicili social a Espanya, ha de designar un 
representant permanent a Espanya amb capacitat per rebre notificacions tant físicament 
com electrònicament.

2. Les entitats que sol·licitin l’explotació o organització dels jocs objecte de la Llei 
13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, han de:

a) Acreditar, de conformitat amb l’article següent i amb les bases de la convocatòria, 
la seva solvència tècnica, econòmica i financera.

b) Figurar inscrites en la Secció Especial de Concurrents del Registre General de 
Llicències de Joc esmentada a l’article 49 d’aquest Reial decret.

c) Tenir el capital social mínim desemborsat en la quantia que estableixin les bases 
de la convocatòria.

d) Disposar, bé en nom propi, bé a través d’entitats del seu grup empresarial o de 
tercers, dels mitjans tècnics que assegurin el compliment dels requisits i les obligacions 
que preveu el Reial decret 1613/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la Llei 
13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, pel que fa als requisits tècnics de les 
activitats de joc.

e) Acreditar el compliment de qualssevol altres condicions i requisits que estableixi 
la convocatòria corresponent i, si s’escau, haver constituït les garanties en la quantia i en 
la forma que s’exigissin.

Article 14. Acreditació de la solvència tècnica, econòmica i financera.

1. La solvència tècnica, econòmica i financera de les entitats sol·licitants de la 
llicència general s’acredita mitjançant l’aportació dels documents que es determinin en les 
bases de la convocatòria, sense perjudici del que disposen els números següents. En el 
supòsit d’entitats de nova creació, la solvència es pot acreditar per la informació oferta i 
els compromisos vinculants assumits pel grup empresarial al qual pertanyin.

La Comissió Nacional del Joc pot demanar a l’entitat que sol·licita la llicència 
aclariments sobre els certificats i documents presentats per acreditar la seva solvència o 
requerir-la perquè en presenti altres de complementaris.

2. Les bases de la convocatòria poden requerir per a l’acreditació de la solvència 
econòmica i financera de l’entitat sol·licitant un o diversos dels mitjans següents:

a) Declaracions apropiades d’entitats financeres sobre la solvència de la societat.
b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial que 

correspongui.
c) Declaració sobre el volum global de negocis els tres últims exercicis disponibles 

en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’entitat, en la mesura que es 
disposi de les referències d’aquest volum de negocis.

Si, per una raó justificada, l’entitat no està en condicions de presentar les referències 
sol·licitades, i aquesta possibilitat figura expressament en les bases de la convocatòria 
corresponent, la Comissió Nacional del Joc pot autoritzar el sol·licitant perquè acrediti la 
seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que consideri 
apropiat.

d) Declaracions d’organismes reguladors del joc del domicili dels sol·licitants que 
acreditin la seva solvència.

3. Les bases de la convocatòria poden requerir per a l’acreditació de la solvència 
tècnica de l’entitat sol·licitant un o diversos dels mitjans següents:

a) Declaració que indiqui l’estructura de personal tècnic, estigui integrada o no en 
l’entitat, de què aquesta disposi per dur a terme les activitats de joc, especialment els 
encarregats del control de qualitat i seguretat.
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b) Experiència professional dels directius de l’entitat responsable de dur a terme les 
activitats de joc objecte de la llicència.

c) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’entitat durant els tres últims anys, 
acompanyada de la documentació justificativa corresponent.

d) Declaració que indiqui els sistemes tècnics dels quals disposa per dur a terme les 
activitats de joc objecte de la llicència, juntament amb la documentació acreditativa que 
sigui pertinent.

e) Descripció de les instal·lacions o unitats tècniques, de les mesures utilitzades per 
garantir la qualitat i la seguretat i, si s’escau, dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa.

Article 15. Convocatòria del procediment d’atorgament de llicències generals.

1. L’atorgament de les llicències generals per a l’explotació i comercialització 
d’activitats de joc, de conformitat amb el que disposa el paràgraf segon del número primer 
de l’article 10 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, el realitza la Comissió 
Nacional del Joc, amb la convocatòria oportuna prèvia d’un procediment que s’ajusta als 
principis de publicitat, concurrència, igualtat, transparència, objectivitat i no-discriminació, 
i que es regeix pel plec de bases que, a proposta de la Comissió Nacional del Joc, sigui 
aprovat pel titular del Ministeri d’Economia i Hisenda, i que es publica en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

2. De conformitat amb el paràgraf tercer de l’esmentat número primer de l’article 10 
de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, la convocatòria dels procediments 
d’atorgament de llicències generals per a l’explotació i comercialització de jocs la promou, 
d’ofici o a instància de qualsevol interessat, per la Comissió Nacional del Joc. La promoció 
de la convocatòria a instància de l’interessat s’efectua en un termini de sis mesos 
comptats des de la recepció de la sol·licitud, llevat que la Comissió Nacional del Joc estimi 
motivadament, en el marc d’aquest procediment i després de donar audiència als 
interessats, que hi ha raons de protecció al menor, prevenció de fenòmens d’addicció al 
joc o de protecció al participant en els jocs que justifiquin que no es dugui a terme la 
convocatòria sol·licitada.

Així mateix, i d’acord amb el que disposa el paràgraf quart del número primer de 
l’article 10 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, els interessats poden 
sol·licitar la convocatòria d’un nou procediment d’atorgament de llicències generals per a 
l’explotació i comercialització de determinats jocs transcorreguts almenys 18 mesos 
comptats des de la data de la convocatòria anterior en relació amb la mateixa modalitat 
de joc. En cas de resolució de la Comissió Nacional del Joc en què desestimi la promoció 
de la convocatòria, s’ha de comptar des de la data de la resolució.

3. La promoció de la convocatòria es concreta en una proposta motivada de la 
Comissió Nacional del Joc, dirigida al titular del Ministeri d’Economia i Hisenda, a què 
s’adjunta la proposta corresponent de plec de bases.

4. El titular del Ministeri d’Economia i Hisenda, en el termini de tres mesos comptats 
des de la proposta de la Comissió Nacional del Joc, la pot rebutjar motivadament o pot 
publicar la convocatòria amb les modificacions que, si s’escau, consideri oportunes.

Transcorregut el termini esmentat sense que es dicti resolució, la proposta s’ha 
d’entendre admesa i s’ha de publicar una convocatòria en el termini de tres mesos.

Contra la desestimació de la proposta, els interessats potestativament poden 
presentar recurs de reposició davant el titular del Ministeri d’Economia i Hisenda, d’acord 
amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o es pot impugnar 
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa d’acord amb el que disposa la 
Llei reguladora d’aquesta jurisdicció.

5. El plec de bases de la convocatòria no limita el nombre de llicències que es 
puguin atorgar, llevat que, a proposta de la Comissió Nacional del Joc emesa sobre la 
base del procediment instruït a aquests efectes i en el qual es dóna audiència als 
interessats, el titular del Ministeri d’Economia i Hisenda consideri necessari dimensionar 
l’oferta del joc objecte de la convocatòria i limitar el nombre d’operadors.
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Tant la proposta de la Comissió Nacional del Joc, com l’acord del titular del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, han d’estar motivats adequadament i s’han de fonamentar 
exclusivament en raons de protecció al menor, prevenció de fenòmens d’addicció al joc o 
de protecció al participant en els jocs. La motivació es pot fonamentar en informes emesos 
pels serveis competents de la Comissió Nacional del Joc o per assessors externs que 
justifiquin que es posen en risc els interessos que són objecte de tutela.

6. El plec de bases de la convocatòria estableix la documentació que han de 
presentar els interessats, el capital social mínim, total i desemborsat, i la forma, els 
terminis i els requisits necessaris per participar en el procediment i per constituir les 
garanties que, si s’escau, s’exigeixin.

Article 16. Atorgament de llicències generals.

1. Publicada la convocatòria, i obert el termini corresponent, els interessats que 
compleixin els requisits exigits i que figurin inscrits en la Secció Especial de Concurrents 
del Registre General de Llicències de Joc esmentada a l’article 49 d’aquest Reial decret 
han de presentar les seves sol·licituds juntament amb la documentació i les garanties que 
exigeixen les bases de la convocatòria, i un pla operatiu que tingui en compte els principis 
del joc responsable, la formació d’empleats, els canals de distribució, el disseny dels jocs 
i els altres aspectes de la seva activitat que estableixin les bases esmentades.

El sol·licitant de llicència general ha de liquidar la taxa a la qual es refereix l’article 49 
de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, i aportar, juntament amb la 
sol·licitud, el document acreditatiu de la liquidació.

2. La sol·licitud de llicència s’ha d’acompanyar d’un projecte tècnic en el qual es 
detallin els aspectes fonamentals del sistema per dur a terme activitats de joc i, en 
particular, els components de la Unitat Central de Jocs i del sistema de control intern. La 
sol·licitud s’ha d’acompanyar d’una certificació, emesa per una de les entitats designades 
a aquests efectes per la Comissió Nacional del Joc, que acrediti que el sistema de control 
intern compleix les especificacions exigides per la normativa aplicable i, en particular, el 
que disposa la lletra d) del número tercer de l’article 8 del Reial decret 1613/2011, de 14 
de novembre, pel qual es desplega la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, 
pel que fa als requisits tècnics de les activitats de joc. Així mateix, s’hi ha d’adjuntar un 
informe preliminar emès per una o diverses de les entitats designades a aquests efectes 
per la Comissió Nacional del Joc i on se certifiqui, sobre la base del projecte tècnic 
presentat, que la plataforma de jocs reuneix els requisits que estableix la lletra a) de 
l’apartat tercer de l’article 8 del Reial decret 1613/2011, de 14 de novembre, pel qual es 
desplega la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, pel que fa als requisits 
tècnics de les activitats de joc.

La Comissió Nacional del Joc pot requerir l’interessat perquè, en el termini de deu 
dies comptats des de la notificació del requeriment, solucioni els defectes de la sol·licitud i 
aporti tota la documentació i informació que sigui necessària per avaluar-la.

3. En la sol·licitud de llicència general s’ha d’aportar tota la documentació que 
estableixi la convocatòria corresponent i, almenys, la necessària per considerar acreditats 
els aspectes següents:

a) Denominació, durada, domicili, capital social i, si s’escau, percentatge de participació 
del capital no comunitari. Així mateix, s’ha d’aportar una descripció detallada de l’estructura de 
control i de l’accionariat, amb la inclusió de la identitat de la persona o persones físiques que 
en últim terme posseeixin o controlin la societat sol·licitant, directament o indirectament a 
través de la participació en el capital social d’una persona jurídica.

b) Identificació dels membres de l’òrgan d’administració de la societat, dels seus 
directius, gerents o apoderats, si n’hi ha.

c) Naturalesa, modalitats i tipus d’activitat sol·licitades sotmeses a llicència, així com 
els esdeveniments sobre els resultats dels quals es realitzin aquells.

d) Àmbit territorial on s’hagi de desenvolupar l’activitat sotmesa a llicència.
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e) Condicions dels premis a atorgar pel joc o aposta i quantia dels premis, que en 
cap cas pot superar el percentatge que a aquest efecte estableixi el plec de bases de la 
convocatòria.

f) Relació dels sistemes, equips, aplicacions i instruments tècnics que són utilitzats 
per a l’explotació de l’activitat i, si s’escau, la intenció d’utilitzar terminals.

g) Descripció i origen dels recursos financers propis i d’altri que es preveu utilitzar 
en l’explotació de les activitats objecte de llicència.

h) Sol·licitud d’autorització per a la realització de l’activitat publicitària, de patrocini o 
promoció.

i) Característiques del servei d’atenció al participant i la capacitat per atendre en 
espanyol.

j) Mecanismes de prevenció per evitar el frau i sistemes de prevenció del blanqueig 
de capitals i del finançament del terrorisme als quals es refereix la Llei 10/2010, de 28 
d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

k) Els sistemes, procediments o mecanismes establerts, d’acord amb la naturalesa 
del joc, per evitar l’accés per part de les persones incurses en alguna de les prohibicions 
subjectives que estableix l’article 6 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, 
i especialment els dirigits a garantir que s’ha comprovat l’edat dels participants.

4. En el termini que estableix l’article 10 d’aquest Reial decret, la Comissió Nacional 
del Joc, si considera complerts els requisits que estableixen les bases de la convocatòria i 
prèvia valoració favorable de l’informe preliminar de certificació al qual es refereix el 
número segon d’aquest article, ha d’atorgar o denegar motivadament la llicència general i 
n’ha d’acordar la inscripció en el Registre General de Llicències de Joc.

L’atorgament de la llicència general queda condicionat a la presentació, en el termini 
improrrogable de quatre mesos comptats des de la notificació a l’interessat de la 
concessió de la llicència, de l’informe o informes definitius de certificació dels sistemes 
tècnics de joc i l’homologació posterior per part de la Comissió Nacional del Joc, en el 
termini i de conformitat amb el procediment al qual es refereix el número primer de l’article 
8 del Reial decret 1613/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la Llei 13/2011, de 
27 de maig, de regulació del joc, pel que fa als requisits tècnics de les activitats de joc.

5. La Comissió Nacional del Joc pot sol·licitar informes d’altres administracions o 
organismes públics, en els aspectes que són de competència seva, abans d’autoritzar o 
denegar la llicència general. En particular, ha de sol·licitar informe del Servei Executiu de 
la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries sobre 
l’adequació dels procediments del sol·licitant de la llicència per a la prevenció del 
blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i altres aspectes que són de 
competència seva. Aquest informe s’ha d’emetre en un termini improrrogable de deu dies 
i no ha de paralitzar la resolució de l’expedient.

6. La resolució de la llicència general ha de tenir el contingut que estableixen el 
número tercer de l’article 10 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, la 
normativa de desplegament, les bases de la convocatòria i, almenys, el següent:

a) Identificació de la persona jurídica habilitada, domicili i capital social.
b) Identificació de la modalitat de llicència general i durada d’aquesta.
c) Àmbit territorial de la llicència general.
d) Mitjans de comercialització dels jocs.
e) Si s’escau, autorització per a la realització d’activitats publicitàries o de promoció.
f) Els elements essencials d’ubicació i prestació dels sistemes tècnics de joc.

Secció 3a. De les llicències singulars

Article 17. Procediment per a la sol·licitud i l’atorgament de llicències singulars.

1. Els titulars d’una llicència general per a una determinada modalitat de joc poden 
sol·licitar a la Comissió Nacional del Joc una o més llicències singulars per a cada un dels 
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tipus de joc de la modalitat respectiva la reglamentació bàsica de la qual hagi estat 
publicada.

La Comissió Nacional del Joc, amb subjecció al que disposa aquest article, estableix 
el procediment per a la sol·licitud i atorgament de les llicències singulars.

2. Les llicències singulars les pot sol·licitar el titular de la llicència general en 
qualsevol moment sempre que la llicència general sigui vigent.

En els casos en què així ho estableixi la convocatòria per a l’atorgament de llicències 
generals, la sol·licitud de llicències singulars es pot realitzar simultàniament amb la 
sol·licitud de la llicència general, i la sol·licitud queda condicionada a l’atorgament de la 
llicència general.

3. La sol·licitud de llicència singular ha d’incloure l’acreditació del compliment dels 
requisits que preveu la reglamentació bàsica dels jocs, els projectes de joc que l’interessat 
ha de desenvolupar sobre la base de la llicència singular sol·licitada i les regles particulars 
de cada un.

La sol·licitud de llicència singular s’ha d’acompanyar, així mateix, d’un projecte tècnic 
en el qual es detallin els aspectes fonamentals del sistema tècnic per dur a terme les 
activitats de joc subjectes a llicència singular i de la documentació que a aquests efectes 
estableixi la Comissió Nacional del Joc en el procediment al qual es refereix el número 
primer d’aquest article.

El sol·licitant de llicència singular ha de liquidar la taxa a la qual es refereix l’article 49 
de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, i aportar, juntament amb la 
sol·licitud, el document acreditatiu de la liquidació.

4. En el marc del procediment d’atorgament de llicència singular, l’interessat ha 
d’adjuntar a la seva sol·licitud un informe preliminar de certificació sobre el sistema tècnic 
del joc per al qual se sol·licita la llicència en els termes i amb el contingut que estableixen 
el Reial decret 1613/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la Llei 13/2011, de 27 
de maig, de regulació del joc, pel que fa als requisits tècnics de les activitats de joc, i les 
disposicions de la Comissió Nacional del Joc.

L’interessat ha de presentar a la Comissió Nacional del Joc l’informe o els informes 
favorables de certificació definitius dels seus sistemes tècnics de joc en el termini de 
quatre mesos comptats des de la notificació de l’atorgament provisional de la llicència 
singular, a efectes d’homologar-los.

5. En el termini que estableix l’article 10 d’aquest Reial decret, i vist que el sol·licitant 
compleix els requisits que conté la normativa aplicable, la Comissió Nacional del Joc 
atorga provisionalment o denega la llicència singular i acorda, en cas d’atorgament 
provisional, la inscripció provisional en el Registre General de Llicències de Joc.

L’atorgament provisional de la llicència singular queda condicionat a l’obtenció, en el 
termini improrrogable de sis mesos comptats des de la notificació a l’interessat, de 
l’homologació definitiva a la qual es refereix el número tercer de l’article 11 del Reial 
decret 1613/2011, de 14 de novembre, pel que es desplega la Llei 13/2011, de 27 de 
maig, de regulació del joc, pel que fa als requisits tècnics de les activitats de joc.

La llicència provisional s’extingeix en tot cas transcorregut el termini esmentat en el 
paràgraf anterior sense necessitat de pronunciament exprés per part de la Comissió 
Nacional del Joc.

6. Emès dins de termini l’informe definitiu favorable de certificació dels sistemes 
tècnics de joc, l’operador el trasllada a la Comissió Nacional del Joc perquè en faci la 
valoració. Si la valoració de l’informe és positiva, la Comissió Nacional del Joc ha de 
concedir l’homologació i modificar d’ofici la inscripció provisional de la llicència singular, 
que passa a ser definitiva i es publica en la pàgina web de la Comissió Nacional del Joc.

Si la valoració del informe no és positiva, la Comissió Nacional del Joc ha d’ordenar la 
cessació de l’activitat de l’operador, i ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar 
perjudicis eventuals als participants i a l’interès públic.

7. L’atorgament provisional de la llicència singular habilita l’operador per a l’inici de 
l’activitat de joc objecte d’aquesta llicència.
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8. Si durant el període de vigència de la llicència singular es modifica substancialment 
alguna de les circumstàncies comunicades en la sol·licitud que s’ha considerat rellevant 
en l’atorgament, l’operador ha de notificar en el termini de quaranta-vuit hores les noves 
circumstàncies a la Comissió Nacional del Joc, que, si s’escau, ha d’adoptar les mesures 
que consideri necessàries per a la protecció dels participants i de l’interès públic.

Article 18. Sol·licitud de llicències singulars i reglamentació bàsica dels jocs.

1. L’operador interessat en el desenvolupament i l’explotació d’un tipus de joc que 
no tingui reglamentació bàsica en pot sol·licitar la regulació a la Comissió Nacional del 
Joc.

Rebuda la sol·licitud de l’interessat, la Comissió Nacional del Joc inicia el procediment 
corresponent, en el qual es dóna audiència als interessats i a tots els organismes que 
consideri oportuns per valorar la conveniència de regular el joc sol·licitat.

La Comissió Nacional del Joc resol motivadament sobre la sol·licitud en el termini de 
sis mesos comptats des de la data en què aquella es rebi.

2. La Comissió Nacional del Joc trasllada al titular del Ministeri d’Economia i Hisenda 
la resolució definitiva sobre la sol·licitud de l’interessat perquè, si així ho considera oportú, 
reguli el joc proposat. La Comissió Nacional del Joc acompanya la seva resolució d’una 
proposta de reglamentació bàsica del joc.

3. La Comissió Nacional del Joc també pot sol·licitar motivadament al Ministeri 
d’Economia i Hisenda que reguli un determinat tipus de joc. En aquest cas, a la sol·licitud 
de la Comissió Nacional del Joc s’hi ha d’adjuntar una proposta de reglamentació bàsica 
del joc corresponent.

CAPÍTOL III

De les autoritzacions

Article 19. Àmbit i límits de l’autorització.

1. D’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de 
regulació del joc, el desenvolupament d’activitats de joc de caràcter ocasional o esporàdic, 
que es duguin a terme en l’àmbit estatal, està sotmesa a l’autorització prèvia de la 
Comissió Nacional de Joc.

2. La Comissió Nacional del Joc, de conformitat amb el que disposa l’article 
esmentat al número anterior, pot establir límits a la quantia dels premis obtinguts en els 
jocs sotmesos a autorització. Aquesta limitació es pot establir, amb caràcter general, 
mitjançant l’oportuna disposició, o en la resolució d’atorgament de l’autorització.

Article 20. Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud d’autorització.

1. Els interessats a dur a terme activitats de joc de caràcter ocasional o esporàdic 
han de presentar la seva sol·licitud de conformitat amb el que estableix l’article 4 d’aquest 
Reial decret, i han d’identificar amb claredat el tipus de joc que volen explotar, regles del 
joc, mitjà a través del qual es comercialitza, àmbit territorial, import del premi i import a 
satisfer pels participants en el joc i, si s’escau, sol·licitud d’autorització per realitzar 
publicitat o promoció.

2. El sol·licitant de l’autorització ha de liquidar la taxa a la qual es refereix l’article 49 
de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, i ha d’acreditar:

a) Que l’activitat de joc que pretén explotar compleix les bases que estableix l’ordre 
ministerial que reguli el joc esmentat.

b) Que no està incurs en cap dels supòsits que recull el número 2 de l’article 13 de 
la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

c) Que gaudeix de solvència econòmica suficient per afrontar el pagament dels 
premis i tècnica per al correcte desenvolupament del joc.
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3. La Comissió Nacional del Joc, en el marc de les bases generals dels jocs 
esporàdics, pot establir requisits i condicions addicionals per a la sol·licitud de 
l’autorització.

Article 21. Procediment i terminis per a la resolució.

1. Les sol·licituds d’autorització es tramiten de conformitat amb el que estableixen la 
Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, aquest Reial decret i la reglamentació 
bàsica dels jocs i, subsidiàriament, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la normativa de 
desplegament.

2. El Consell de la Comissió Nacional del Joc, en el termini d’un mes comptat des 
que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre corresponent, dicta resolució motivada, 
en què atorga o denega l’autorització sol·licitada.

3. Transcorregut el termini esmentat al número anterior sense que el Consell de la 
Comissió Nacional del Joc hagi notificat l’atorgament de l’autorització, la sol·licitud s’ha de 
considerar desestimada per silenci.

Article 22. Contingut de la resolució.

1. La resolució d’atorgament d’autorització ha de recollir tots els requisits que 
estableixi la Comissió Nacional del Joc i, almenys, els següents:

a) Identificació de la persona física o jurídica autoritzada, domicili i, si s’escau, 
capital social.

b) Identificació de la modalitat i tipus de joc i regles del joc.
c) Data de celebració del joc o esdeveniment autoritzat.
d) Àmbit territorial de l’autorització.
e) Mitjà de comercialització del joc.
f) Import a satisfer pels participants en el joc.
g) Condicions dels premis a atorgar pel joc autoritzat, quantia dels premis i, si 

s’escau, límits que s’estableixin en relació amb l’import.
h) Autorització per a la realització d’activitats publicitàries o de promoció.
i) Els sistemes, procediments o mecanismes establerts, d’acord amb la naturalesa 

del joc autoritzat, per evitar l’accés per part de les persones incurses en alguna de les 
prohibicions subjectives que estableix l’article 6 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de 
regulació del joc, i especialment els dirigits a garantir que s’ha comprovat l’edat dels 
participants.

Article 23. Recursos.

Contra la resolució expressa o contra la desestimació per silenci administratiu 
esmentada al número tercer de l’article 21 d’aquest Reial decret, els interessats poden 
interposar recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Comissió Nacional del 
Joc, d’acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o recurs contenciós 
administratiu de conformitat amb la Llei reguladora d’aquesta jurisdicció.

CAPÍTOL IV

De l’autorització per al desenvolupament de jocs de loteria

Article 24. Autorització per a la comercialització no ocasional de jocs de loteria.

1. L’autorització per al desenvolupament, gestió i comercialització no ocasional dels 
jocs de loteria correspon al titular del Ministeri d’Economia i Hisenda.
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2. Correspon, així mateix, al titular del Ministeri d’Economia i Hisenda, amb l’informe 
previ de la Comissió Nacional del Joc, la modificació de l’autorització a la qual es refereix 
el paràgraf anterior.

3. La Comissió Nacional del Joc pot desplegar normativament tots els aspectes 
sobre la comercialització dels jocs de loteria que siguin necessaris per al compliment 
correcte de les competències que té encomanades.

Article 25. Procediment per a l’autorització de la comercialització no ocasional de jocs 
de loteria.

1. L’operador legalment designat per a la comercialització dels jocs de loteria ha de 
sol·licitar al titular del Ministeri d’Economia i Hisenda l’autorització corresponent o, si 
s’escau, la modificació de la ja inscrita.

La sol·licitud s’ha d’acompanyar d’una memòria justificativa en la qual es recullin les 
previsions econòmiques del joc, amb la inclusió d’un pla de negoci a tres anys, l’afectació 
prevista als jocs ja autoritzats i que s’exploten en aquesta data, l’eventual influència en 
relació amb un possible increment dels fenòmens d’addicció al joc, i els instruments i les 
mesures proposats per a l’evitació del frau, del blanqueig de capitals i del finançament del 
terrorisme, així com per a la protecció dels menors i persones dependents. Així mateix, ha 
d’aportar un pla operatiu que tingui en compte els principis del joc responsable, la formació 
dels empleats, els canals de distribució i el disseny dels jocs l’autorització dels quals se 
sol·licita.

2. Rebuda la sol·licitud, el Ministeri d’Economia i Hisenda requereix la Comissió 
Nacional del Joc perquè, en el termini de quinze dies comptats des de la recepció del 
requeriment en el seu Registre, emeti informe sobre la sol·licitud.

Evacuat l’informe per la Comissió Nacional del Joc i atès aquest informe, el titular del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, abans que transcorrin tres mesos des de la sol·licitud de 
l’operador autoritzat, ha d’acceptar la sol·licitud o rebutjar-la motivadament.

3. L’autorització dels jocs de loteria ha de fixar les condicions de gestió dels jocs i 
almenys ha d’incloure:

a) El percentatge mínim i, si s’escau, màxim, destinat a premis.
b) Les condicions i els requisits per a la celebració de sortejos, quan escaiguin, i la 

fixació del nombre dels sortejos o dels programes de loteria instantània o presortejada.
c) Els drets dels participants i els procediments de reclamació.
d) Les mesures de protecció als menors, persones dependents i per a la prevenció 

del frau i del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, en els termes del que 
disposa la Llei 10/2010, de 28 d’abril.

e) El procediment d’inspecció i control per part de la Comissió Nacional del Joc.

4. El Ministeri d’Economia i Hisenda notifica a la Comissió Nacional del Joc, per a la 
inscripció, l’atorgament de l’autorització o, si s’escau, la modificació de l’autorització ja 
inscrita.

La Comissió Nacional del Joc, en el termini de trenta dies comptats des del següent a 
aquell en què li sigui notificada l’autorització per a la comercialització dels jocs de loteria o 
la modificació d’una autorització inscrita, l’ha d’inscriure o modificar, a l’efecte de mera 
publicitat, en la Secció Especial d’Autoritzacions de Jocs de Loteria del Registre General 
de Llicències de Joc.

5. L’autorització pot incloure, a sol·licitud de l’operador, l’habilitació per a la 
realització d’activitats publicitàries, promocionals o de patrocini en relació amb els jocs de 
loteria autoritzats i ha de fixar els termes i les condicions per dur a terme les activitats 
esmentades, amb la inclusió, si s’escau, de la limitació màxima d’inversió publicitària.

6. El titular del Ministeri d’Economia i Hisenda resol motivadament sobre l’atorgament 
o denegació de les autoritzacions en el termini de sis mesos comptats des de la data en 
què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre corresponent.
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Transcorreguts els terminis esmentats en el paràgraf anterior sense que s’hagi dictat i 
notificat la resolució expressa sobre la sol·licitud, aquesta s’ha d’entendre estimada per 
silenci.

7. Contra la resolució a la qual es refereix el número anterior, els interessats poden 
interposar recurs potestatiu de reposició davant el titular del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, d’acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o recurs contenciós 
administratiu de conformitat amb la Llei reguladora d’aquesta jurisdicció.

Article 26. Autorització per a la comercialització de jocs de loteria d’àmbit superior a 
l’estatal.

1. Correspon al titular del Ministeri d’Economia i Hisenda, amb l’informe previ de la 
Comissió Nacional del Joc, l’autorització per a la comercialització dels jocs de loteria 
l’àmbit territorial dels quals no es limiti en exclusiva al de l’Estat i, en particular, per a:

a) El desenvolupament, gestió i comercialització de jocs de loteria de forma conjunta 
o coordinada amb operadors habilitats en altres estats.

b) El desenvolupament, gestió i comercialització en altres estats dels jocs de loteria 
comercialitzats a Espanya.

c) El desenvolupament, gestió i comercialització per part dels operadors autoritzats 
a Espanya de jocs de loteria d’operadors habilitats en altres estats.

Correspon, així mateix, al titular del Ministeri d’Economia i Hisenda, amb l’informe 
previ de la Comissió Nacional del Joc, la modificació de les autoritzacions esmentades en 
aquest número.

2. L’operador autoritzat per a la comercialització dels jocs de loteria sol·licita al titular 
del Ministeri d’Economia i Hisenda l’autorització corresponent o, si s’escau, la modificació 
de la ja inscrita.

La sol·licitud s’ha d’acompanyar d’una memòria justificativa en la qual es recullin les 
previsions econòmiques del joc objecte de la sol·licitud, amb la inclusió d’un pla de negoci 
a tres anys, l’afectació prevista als jocs ja autoritzats i que s’exploten en aquesta data a 
Espanya, l’eventual influència del joc corresponent en relació amb un possible increment 
dels fenòmens d’addicció al joc i els instruments i mesures proposats per a l’evitació del 
frau, del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, així com per a la protecció 
dels menors i persones dependents. Així mateix, ha d’aportar un pla operatiu que tingui 
en compte els principis del joc responsable, la formació dels empleats, els canals de 
distribució i el disseny dels jocs l’autorització dels quals se sol·licita.

L’operador autoritzat també ha d’aportar els acords, contractes o convenis de 
col·laboració o coordinació establerts amb els operadors habilitats en altres estats i els 
altres que tinguin per objecte la comercialització dels seus jocs en altres estats o la dels 
jocs d’operadors habilitats en altres estats al territori espanyol.

3. Rebuda la sol·licitud, el Ministeri d’Economia i Hisenda requereix la Comissió 
Nacional del Joc perquè, en el termini de quinze dies comptats des de l’endemà de la 
recepció del requeriment, emeti informe sobre la sol·licitud.

Evacuat l’informe per la Comissió Nacional del Joc i atès aquest informe, el titular del 
Ministeri d’Economia i Hisenda ha de resoldre motivadament sobre l’atorgament o 
denegació de les autoritzacions en el termini de sis mesos comptats des de la data en 
què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre corresponent.

Transcorreguts els terminis esmentats en el paràgraf anterior sense que s’hagi dictat i 
notificat la resolució expressa sobre la sol·licitud, aquesta s’ha de considerar estimada 
per silenci administratiu.

4. Contra la resolució a la qual es refereix el número anterior, els interessats poden 
interposar recurs potestatiu de reposició davant el titular del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, d’acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
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de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o recurs contenciós 
administratiu de conformitat amb la Llei reguladora d’aquesta jurisdicció.

5. L’autorització dels jocs de loteria ha de fixar la seva durada i les condicions de 
gestió dels jocs de loteria i almenys ha d’incloure:

a) El percentatge mínim i, si s’escau, màxim, destinat a premis.
b) Si s’escau, el percentatge de participació de l’operador autoritzat en el joc de 

loteria que du a terme de forma conjunta o coordinada amb operadors habilitats en altres 
estats o, si s’escau, els mecanismes i instruments que determinin el grau de participació 
de l’operador autoritzat en el joc.

c) Si s’escau, les condicions i els requisits per a la comercialització en altres estats 
del joc de loteria autoritzat a Espanya.

d) Si s’escau, les condicions i els requisits que s’han de complir per a la 
comercialització a Espanya d’un joc de loteria d’un altre Estat.

e) Les condicions i els requisits per a la celebració dels sortejos, quan escaiguin, la 
fixació del nombre dels sortejos i els requisits que han de complir els que, si s’escau, se 
celebrin fora d’Espanya, o el programa de premis, si es tracta de loteria instantània o 
presortejada.

f) Els drets dels participants a Espanya, les formes i condicions d’abonament dels 
premis i els procediments de reclamació.

g) Les mesures de protecció als menors, persones dependents i per a la prevenció 
del frau i del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme en els termes del que 
disposa la Llei 10/2010, de 28 d’abril.

h) El procediment d’inspecció i control per part de la Comissió Nacional del Joc.

6. El Ministeri d’Economia i Hisenda notifica a la Comissió Nacional del Joc, per a la 
inscripció, l’atorgament de l’autorització.

La Comissió Nacional del Joc, en el termini de trenta dies comptats des del següent a 
aquell en què li sigui notificada l’autorització o la modificació d’una autorització inscrita, 
l’ha d’inscriure o modificar, als efectes de mera publicitat, en la Secció Especial 
d’Autoritzacions de Jocs de Loteria del Registre General de Llicències de Joc.

7. L’autorització pot incloure, a sol·licitud de l’operador, l’habilitació per a la 
realització d’activitats publicitàries, promocionals o de patrocini en relació amb els jocs de 
loteria autoritzats i ha de fixar els termes i les condicions per al desenvolupament de les 
activitats esmentades, amb la inclusió, si s’escau, d’un límit màxim d’inversió publicitària.

Article 27. Autorització excepcional per a la comercialització ocasional de jocs de loteria.

1. Correspon al titular del Ministeri d’Economia i Hisenda, amb l’informe previ de la 
Comissió Nacional del Joc, l’autorització excepcional per al desenvolupament, gestió i 
comercialització ocasional dels jocs de loteria que duguin a terme entitats sense finalitats 
lucratives i finalitat benèfica.

2. Als efectes d’aquest Reial decret, es consideren entitats sense finalitats lucratives 
i finalitat benèfica les entitats que, a més de figurar inscrites en el registre corresponent, 
compleixen els requisits que estableix l’article 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 
de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge, i que, de conformitat amb els seus estatuts, compleixin fins de caràcter 
benèfic, beneficoassistencial o beneficodocent.

3. Les entitats sense finalitats lucratives i finalitat benèfica interessades en el 
desenvolupament, gestió i comercialització ocasional d’un determinat joc de loteria han 
de sol·licitar al titular del Ministeri d’Economia i Hisenda l’autorització excepcional per a 
aquest. En la sol·licitud han d’aportar, a més de la documentació que acrediti la condició 
d’entitat sense finalitats lucratives i finalitat benèfica, una memòria econòmica i justificativa 
en la qual es recullin les previsions econòmiques del joc la comercialització del qual se 
sol·licita i la destinació que es dóna als beneficis obtinguts, la proposta de les regles 
particulars que han de regir el joc, l’import total dels bitllets o el seu equivalent electrònic 
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que es pretenen emetre, la forma i mitjans per a la comercialització de l’emissió, el 
programa de premis del joc i la data, hora i ubicació previstos per a la celebració del 
sorteig o esdeveniment corresponent.

4. Rebuda la sol·licitud, el Ministeri d’Economia i Hisenda ha de requerir la Comissió 
Nacional del Joc perquè, en el termini de quinze dies comptats des de l’endemà de la 
recepció del requeriment, emeti informe sobre la sol·licitud.

Evacuat l’informe per la Comissió Nacional del Joc i atès aquest informe, el titular 
del Ministeri d’Economia i Hisenda, abans que transcorrin tres mesos des de la 
sol·licitud de l’entitat interessada, ha d’autoritzar l’activitat o ha de rebutjar motivadament 
la sol·licitud.

5. L’autorització ha d’aprovar, si s’escau, amb les modificacions que siguin 
necessàries, les regles particulars del joc de loteria autoritzat i ha de fixar les condicions 
de gestió del joc almenys en:

a) L’import total dels bitllets o el seu equivalent electrònic de què consti el sorteig o 
esdeveniment autoritzat o els elements propis d’una loteria instantània o presortejada.

b) El percentatge de l’emissió que s’hagi de destinar a premis.
c) Les condicions i els requisits per a la celebració del sorteig o esdeveniment 

autoritzat o programa de loteria instantània o presortejada.
d) La forma i els mitjans destinats a la comercialització de l’emissió.
e) Els drets dels participants i els procediments de reclamació.
f) Àmbit territorial on s’efectua la comercialització del joc de loteria.
g) Les mesures de protecció als menors, persones dependents i per a la prevenció 

del frau i del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme en els termes que 
disposa la Llei 10/2010, de 28 d’abril.

6. El titular del Ministeri d’Economia i Hisenda resol motivadament sobre l’atorgament 
o denegació de les autoritzacions en el termini de sis mesos comptats des de la data en 
què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre corresponent.

Transcorreguts els terminis esmentats en el paràgraf anterior sense que s’hagi dictat i 
notificat la resolució expressa sobre la sol·licitud, aquesta s’ha de considerar estimada 
per silenci.

7. Contra la resolució a la qual es refereix el número anterior, els interessats poden 
interposar recurs potestatiu de reposició davant el titular del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, d’acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o recurs contenciós 
administratiu de conformitat amb la Llei reguladora d’aquesta jurisdicció.

8. El Ministeri d’Economia i Hisenda notifica a la Comissió Nacional del Joc, per a la 
inscripció, l’atorgament de l’autorització.

La Comissió Nacional del Joc, en el termini de trenta dies comptats des del següent a 
aquell en què li sigui notificada l’autorització per a la comercialització ocasional de jocs de 
loteria, l’ha d’inscriure, als efectes de mera publicitat, en la Secció Especial d’Autoritzacions 
de Jocs de Loteria del Registre General de Llicències de Joc.

9. L’autorització pot incloure, a sol·licitud de l’operador, l’habilitació per a la 
realització d’activitats publicitàries, promocionals o de patrocini en relació amb els jocs de 
loteria ocasionals autoritzats i ha de fixar els termes i les condicions per dur a terme les 
activitats esmentades.

Article 28. Transmissió de l’autorització.

L’autorització per a la comercialització de jocs de loteria no pot ser objecte de cessió o 
d’explotació per terceres persones. Únicament es pot portar a terme la transmissió del 
títol, previ l’informe de la Comissió Nacional del Joc i amb l’autorització del titular del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, en els casos de fusió, escissió o aportació de branca 
d’activitat, motivats per una reestructuració empresarial, sense perjudici de l’autorització 
de la Comissió Nacional de la Competència en cas que les operacions anteriors 
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constitueixin concentracions econòmiques en el sentit de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de 
defensa de la competència.

Article 29. Extinció de l’autorització.

1. L’autorització per a la comercialització dels jocs de loteria s’extingeix per renúncia 
expressa de l’operador autoritzat manifestada per escrit i per resolució del titular del 
Ministeri d’Economia i Hisenda en la qual expressament es constati la concurrència 
d’alguna de les causes següents de resolució:

a) La pèrdua de totes o alguna de les condicions que van determinar l’atorgament.
b) La dissolució o extinció de la societat titular de l’autorització, així com el 

cessament definitiu de l’activitat objecte de l’autorització o la falta del seu exercici durant 
el període mínim d’activitat que fixi l’autorització.

c) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment.

d) La imposició com a sanció en el procediment sancionador corresponent.
e) L’incompliment de les condicions essencials de l’autorització.
f) La cessió o transmissió de l’autorització a través de fusió, escissió o aportació de 

branca d’activitat, sense l’autorització prèvia del titular del Ministeri d’Economia i Hisenda.
g) L’obtenció de l’autorització amb falsedat o alteració de les condicions que van 

determinar l’atorgament, prèvia audiència de l’interessat, quan escaigui.

2. L’autorització excepcional a la qual es refereix l’article 27 d’aquest Reial decret 
s’extingeix amb la celebració del sorteig o esdeveniment o la finalització del programa de 
loteria instantània o presortejada objecte de l’autorització, sense perjudici del compliment 
de les obligacions que corresponguin a l’operador autoritzat i que siguin posteriors al 
sorteig o esdeveniment o a la finalització del període establert per a la comercialització 
del producte de loteria instantània o presortejada.

Article 30. Col·laboradors en la comercialització de productes de loteria.

1. Les persones físiques o jurídiques que, tot i que no formin part de la xarxa externa 
de comercialització dels operadors designats per a la realització d’activitats reservades 
per la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, comercialitzin jocs de loteria o 
participin en la comercialització han de tenir l’autorització expressa de l’operador designat 
per dur a terme les activitats esmentades, amb excepció dels tercers que, sota la 
responsabilitat exclusiva dels gestors d’aquesta xarxa externa, comercialitzin productes 
de loteries d’acord amb els usos i costums tradicionalment admesos.

2. La falta d’autorització dóna lloc al fet que el comercialitzador o la persona o entitat 
que participi en la comercialització pugui ser sancionat com a autor d’una infracció molt 
greu establerta en les lletres g) o h) de l’article 39 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de 
regulació del joc, o greu establerta en la lletra l) de l’article 40 de la mateixa Llei.

3. Els operadors designats per a la realització d’activitats reservades per la Llei 
13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, han de comunicar a la Comissió Nacional 
del Joc, amb la periodicitat que aquesta determini, la relació de les persones o entitats 
autoritzades per a la comercialització dels seus productes objecte de reserva.
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TÍTOL II

Garanties en el desenvolupament de la relació de joc

CAPÍTOL I

Relacions entre els operadors i els participants

Article 31. Contracte de joc.

1. El contracte de joc té la naturalesa dels contractes d’adhesió i s’ha de formalitzar 
mitjançant l’acceptació expressa de les seves clàusules per part del participant.

2. L’acceptació expressa del contracte de joc pel participant s’ha de manifestar per 
qualsevol mitjà vàlid en dret i la prova d’aquesta i la seva conservació correspon en tot 
cas a l’operador de joc.

3. El participant ha d’acceptar expressament qualsevol modificació posterior del 
contracte de joc.

4. L’operador ha de posar a disposició del jugador a través del seu registre d’usuari 
una còpia del contracte de joc inicialment subscrit i de les seves eventuals modificacions, 
així com els instruments de signatura electrònica necessaris per a la seva formalització i 
per al desenvolupament posterior de la relació jurídica.

5. La relació entre el participant i l’operador que es formalitza en el contracte de joc 
constitueix una relació de caràcter privat i, per tant, les disputes o controvèrsies que 
puguin sorgir entre ells estan subjectes als jutjats i tribunals espanyols de l’ordre 
jurisdiccional civil, sense perjudici de l’exercici de la potestat sancionadora exercida per la 
Comissió Nacional del Joc en l’àmbit de les seves competències.

Article 32. Contingut del contracte de joc.

1. El document que reculli el contracte de joc ha de presentar, almenys, el contingut 
que estableixi la Comissió Nacional del Joc i, en tot cas, el següent:

a) Dades identificatives del participant.
b) Objecte del contracte.
c) Procediment d’activació del registre d’usuari i de joc.
d) Operacions que poden ser realitzades en el registre d’usuari i de joc.
e) Relació dels serveis accessoris oferts al participant, preu i forma de pagament 

d’aquests serveis.
f) Drets i obligacions del participant.
g) Obligacions, responsabilitat i drets de l’operador.
h) Formes de cancel·lació, resolució o, si s’escau, suspensió del contracte de joc i 

efectes de la cancel·lació, resolució o suspensió en els registres d’usuari i els comptes 
de joc.

i) Eficàcia i durada del contracte.
j) Tractament de les dades personals.
k) Tractament dels registres d’usuari inactius i procediment per a la seva activació 

en els supòsits de suspensió.

2. La Comissió Nacional del Joc pot desenvolupar el contingut que estableix el 
número anterior i introduir les exigències que estiguin justificades per raons objectives i 
degudament motivades. Així mateix, pot dictar instruccions en relació amb les clàusules 
contractuals que es puguin considerar abusives o perjudicials per als participants o lesives 
per a l’interès públic.

3. El titular del Ministeri d’Economia i Hisenda pot aprovar, de conformitat amb el 
que disposa el número tercer de l’article 19 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació 
del joc, els models de contracte de joc que poden ser voluntàriament usats pels operadors 
de joc.
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Article 33. Obligacions de l’operador en relació amb els participants.

1. Durant la vigència del contracte de joc, l’operador està obligat a:

a) Verificar, amb la periodicitat que, com a mínim, ha de ser anual, i de conformitat 
amb els procediments que estableix a aquests efectes la Comissió Nacional del Joc, que 
els participants titulars dels registres d’usuari no figuren inscrits en el Registre General 
d’Interdiccions del Joc. Així mateix, l’operador ha d’adoptar les mesures específiques de 
control respecte dels participants que han sol·licitat que els sigui prohibida la pràctica d’un 
determinat joc.

b) Conservar el contracte de joc per un termini de sis anys des de la cancel·lació del 
registre d’usuari i adoptar totes les mesures necessàries per a la protecció de les dades 
del participant.

c) Sol·licitar el consentiment exprés del participant per a la pròrroga de la relació 
contractual en els supòsits de modificació unilateral del contracte o novació subjectiva de 
l’operador.

d) Conservar el detall analític dels moviments en relació amb el compte de joc del 
jugador i de les jugades efectuades durant un període de sis anys.

e) Realitzar, amb la freqüència que estableixi la Comissió Nacional del Joc, 
verificacions periòdiques de la correcta utilització del compte de joc, i notificar a la 
Comissió Nacional del Joc i al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig 
de Capitals i Infraccions Monetàries les possibles violacions o les anomalies detectades 
en el seu ús en el moment en què en tingui coneixement.

f)  Registrar de manera immediata en el compte de joc, mitjançant càrrecs i 
abonaments, totes les operacions, incloent-hi els elements identificatius complets 
d’aquestes i, en particular, els relatius a jugades, guanys, devolucions, ingressos, 
reintegraments o bons rebuts.

g) Realitzar l’abonament dels premis de conformitat amb el que disposa l’article 38 
d’aquest Reial decret.

h) Posar en coneixement de la Comissió Nacional del Joc les dades identificatives 
dels participants que puguin suposar un risc de col·lusió o que hagin utilitzat 
fraudulentament en el compte de joc targetes de crèdit.

2. L’operador pot suspendre cautelarment al participant que hagi tingut, al seu parer, 
un comportament col·lusori o fraudulent o que hagi permès la utilització del seu registre 
d’usuari per tercers, fins que es demostrin els fets. Contrastats els fets, si l’operador té 
elements de judici suficients per poder considerar provat que el participant ha incorregut 
en frau, col·lusió o posada a disposició de tercers del seu propi compte, el contracte s’ha 
de resoldre unilateralment i s’ha de notificar aquest fet, juntament amb els elements de 
judici sol·licitats, a la Comissió Nacional del Joc.

Article 34. Obligacions del participant.

Durant la vigència del contracte de joc les obligacions del participant són les següents:

a) No alterar el normal desenvolupament dels jocs.
b) Adoptar comportaments basats en l’honestedat i el respecte pels altres 

participants i vers l’operador de joc.
c) Complir les normes i regles que, en relació amb els participants, s’estableixin en 

la reglamentació bàsica dels jocs.
d) No cedir el registre d’usuari a tercers, ni facilitar-ne l’ús no autoritzat.
e) No realitzar transferències a comptes de joc d’altres jugadors.
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Article 35. Registres d’usuari i comptes de joc.

1. Per a la participació en els jocs en els quals es requereixi la identificació del 
participant, aquest ha d’haver acceptat el corresponent contracte de joc i ser titular d’un 
registre d’usuari que hi estigui vinculat.

El registre d’usuari actiu ha de ser únic i presentar el contingut i les característiques 
referides a l’article 26 del Reial decret 1613/2011, de 14 de novembre, pel qual es 
desplega la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, pel que fa als requisits 
tècnics de les activitats de joc.

El participant, a través del registre d’usuari, pot realitzar consultes i operacions de joc 
i disposar, en tot cas i en temps real, del saldo del compte de joc vinculat i del registre de 
totes les participacions o jugades efectuades, almenys, en els últims trenta dies.

L’operador de joc únicament pot accedir al registre d’usuari per realitzar les operacions 
de gestió estrictament necessàries per a un correcte funcionament d’aquesta.

2. El compte de joc està vinculat al registre d’usuari, no merita interessos i s’hi 
reflecteixen les transaccions econòmiques, vinculades a les activitats de joc i als serveis 
addicionals oferts per l’operador de joc. El compte de joc ha d’estar denominat en euros.

En el compte de joc es reflecteixen els dipòsits realitzats pel participant, els càrrecs per 
l’import de la participació en els jocs i pels serveis addicionals que pugui prestar l’operador, 
així com l’abonament dels eventuals bons oferts per l’operador. També han de quedar reflectits 
en el compte de joc els drets de crèdit sobre l’import dels premis obtinguts pel participant.

El participant pot requerir a l’operador perquè li transfereixi, per qualsevol dels mitjans 
de pagament oferts per l’operador i sense cap cost addicional, el saldo del seu compte de 
joc i el dels premis obtinguts.

L’operador ha d’ordenar al mitjà de pagament que correspongui la transferència de 
fons en un termini màxim de vint-i-quatre hores.

L’incompliment del termini referit en el paràgraf anterior s’ha de justificar únicament 
per causa excepcional i prèviament notificada a la Comissió Nacional del Joc.

3. Els registres d’usuari i els comptes de joc s’han de cancel·lar amb la resolució del 
contracte de joc al qual estan vinculats i en els supòsits de falta de verificació de les 
dades a les quals es refereix l’article 26 del Reial decret 1613/2011, de 14 de novembre, 
pel qual es desplega la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, pel que fa als 
requisits tècnics de les activitats de joc.

Article 36. Límits als dipòsits.

1. Els operadors de joc han d’establir límits econòmics per als dipòsits que, amb 
caràcter diari, setmanal o mensual, puguin rebre de cada un dels participants en els 
diferents jocs. Aquests límits no poden tenir imports superiors als que recull l’annex II 
d’aquest Reial decret.

Mitjançant una disposició, i amb els oportuns informes tècnics i jurídics previs, la 
Comissió Nacional del Joc pot modificar l’annex II esmentat.

2. Els operadors de jocs han d’oferir als participants la possibilitat d’establir 
voluntàriament límits, aplicables als seus propis dipòsits, per imports inferiors als 
establerts amb caràcter general. Cada participant pot realitzar la seva sol·licitud de forma 
expressa i individualitzada. Les peticions s’han de satisfer de forma immediata pels 
operadors de jocs, que, amb aquesta finalitat, han de desenvolupar i posar a disposició 
dels participants els sistemes tècnics necessaris per a l’autolimitació esmentada.

3. Cada participant, de forma expressa i individualitzada, pot sol·licitar als operadors 
de joc l’increment dels imports de dipòsit o la desaparició de qualsevol límit que tingui 
establert per al seu compte de dipòsit, per damunt dels imports recollits en el paràgraf 
primer d’aquest article. Aquestes peticions poden ser ateses pels operadors quan es 
compleixin els requisits següents:

a) Quan es tracti de la primera petició d’augment de límits o la desaparició de 
qualsevol limitació que realitzi un participant, aquest ha de superar les proves de 
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prevenció de conductes addictives del joc i de joc responsable, que a l’efecte hagi 
establert la Comissió Nacional del Joc. Superades les proves, els nous límits han d’entrar 
en vigor una vegada transcorreguts set dies.

b) Quan es tracti de la segona petició o ulteriors peticions d’augment de límits que 
realitzi un mateix participant, l’operador ha de realitzar una anàlisi històrica de la trajectòria 
del participant sobre la base dels aspectes que a l’efecte estableixi la Comissió Nacional 
del Joc, i que han d’estar relacionats amb el seu perfil, la seva forma de participar en els 
jocs i el seu comportament allunyat de conductes addictives del joc. Els nous límits han 
d’entrar en vigor transcorreguts tres dies des que es resolgui amb resultat positiu l’estudi 
referit en aquesta lletra.

c) No es pot sol·licitar un augment en els límits establerts pel participant, si no han 
transcorregut tres mesos des de l’última modificació dels límits per ell fixats.

La Comissió Nacional del Joc ha de supervisar els procediments d’augment de límits 
i, a aquest efecte, pot sol·licitar dels operadors tota la documentació que consideri 
pertinent per a la comprovació dels tràmits seguits.

CAPÍTOL II

Pagament de la participació en els jocs, abonament dels premis i 
obligacions relacionades amb els fons de joc

Article 37. Pagament de la participació en els jocs.

1. El pagament que hagin de satisfer els participants per la participació en els jocs, 
així com el dipòsit en els registres d’usuari, s’ha d’efectuar en la forma establerta per 
l’operador en les regles particulars de cada joc. L’operador ha d’informar clarament dels 
mitjans de pagament admesos per a la realització de dipòsits i pagaments.

2. Les formes de pagament establertes per l’operador en les regles particulars dels 
jocs no poden encobrir la concessió de préstecs de cap classe ni de qualsevol altra 
modalitat de crèdit.

3. La participació en els jocs fent servir mitjans que no suposin la disposició 
simultània de diners efectius en el moment de realització del pagament pot ser limitada en 
la seva quantia per la Comissió Nacional del Joc.

4. En els supòsits en els quals, per la suspensió del joc o per qualsevol altra causa 
que impedeixi el seu desenvolupament, l’operador hagi de tornar les quantitats pagades 
pels participants, la devolució s’ha de fer pel mateix mitjà de pagament utilitzat pel 
participant, llevat que les normes o condicions aplicades pel corresponent mitjà de 
pagament no li permetin realitzar la devolució. En aquests supòsits, l’operador ha 
d’informar els participants de les limitacions que, en relació amb la devolució de les 
quantitats pagades, afectin el mitjà de pagament utilitzat.

En tot cas, el mitjà utilitzat per a la devolució de les quantitats pagades pels 
participants no els pot suposar cap cost o obligació addicional.

Article 38. Abonament dels premis.

1. L’operador ha d’abonar els premis pel procediment i mitjans de pagament que 
hagi establert en les regles particulars del joc i ha de posar a disposició dels participants 
l’abonament dels premis pel mateix mitjà que aquells hagin utilitzat per al pagament de la 
participació en el joc, llevat que les normes o condicions aplicades pel corresponent mitjà 
de pagament no li permetin realitzar l’abonament. En aquests supòsits, l’operador ha 
d’informar els participants de les limitacions que, en relació amb l’abonament dels premis, 
afectin el mitjà de pagament utilitzat.

En tot cas, i sigui quin sigui el mitjà utilitzat per a l’abonament dels premis, aquest no 
pot suposar cap cost o obligació addicional per al participant premiat.
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2. Previ a l’abonament dels premis obtinguts pels participants, en els casos en els 
quals no s’hagi utilitzat el compte de joc i efectuats els controls derivats de la seva 
obertura, l’operador ha de constatar que els participants no estan incursos en cap causa 
de prohibició subjectiva de les referides en les lletres a), b) i c) del número segon de 
l’article 6 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

L’operador únicament pot abonar els premis obtinguts pels participants que no estiguin 
incursos en prohibició subjectiva.

La Comissió Nacional del Joc ha d’establir el procediment que han de seguir els 
operadors per a la notificació dels supòsits en què un participant incurs en causa de 
prohibició subjectiva hagi obtingut un premi, les mesures que, si s’escau, hagin d’adoptar 
els operadors en aquests casos.

3. Respecte dels productes de loteria adquirits al portador, el control que preveu el 
número segon d’aquest article s’ha de fer de conformitat amb la normativa dictada a 
l’efecte per la Comissió Nacional del Joc.

Article 39. Obligacions de l’operador en relació amb els fons dels participants.

1. En relació amb els fons dipositats pels participants en els comptes de joc, 
l’operador:

a) Ha de disposar d’un o diversos comptes corrents bancaris a Espanya en els quals 
ha d’ingressar els imports dipositats per a la participació en els jocs. Els comptes han de 
ser exclusius i diferenciats de la resta de comptes dels quals pugui disposar l’operador i la 
seva identificació s’ha de notificar a la Comissió Nacional del Joc amb caràcter previ a 
l’inici de les activitats de joc. En aquest compte s’ha de garantir l’estricte compliment de la 
normativa i protocols per a la prevenció del frau i del blanqueig de capitals i del 
finançament del terrorisme en els termes del que disposa la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de 
prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, i la seva normativa 
de desplegament.

b) No ha de fer cap acte de disposició dels imports dipositats en el compte referit en 
la lletra anterior per a fins diferents al desenvolupament ordinari dels jocs.

c) Ha de limitar els poders per a la disposició dels fons del compte esmentat i 
notificar a la Comissió Nacional del Joc les dades d’identificació dels apoderats, i establir 
els percentatges màxims de disposició diària.

2. L’operador també ha d’implantar i notificar a la Comissió Nacional del Joc un 
procediment en el qual, mitjançant la intervenció d’una entitat financera o asseguradora, 
es garanteixi la correcta disposició dels fons dipositats en el compte referit en la lletra a) 
del número anterior i se n’eviti l’ús no autoritzat o indegut.

3. La Comissió Nacional del Joc pot establir condicions addicionals en relació amb 
els fons dipositats pels participants i dictar les instruccions que siguin necessàries per al 
desenvolupament de les obligacions recollides en aquest article, incloent-hi la possibilitat 
d’implantar mesures alternatives de control.

CAPÍTOL III

Garanties exigibles als operadors de joc

Article 40. Garanties vinculades a les llicències generals.

1. De conformitat amb el que disposa l’article 14 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, 
de regulació del joc, els operadors que obtinguin una llicència general han de constituir 
una garantia que ha de quedar afecta al compliment de les obligacions que estableixen 
l’esmentada Llei 13/2011 i la seva normativa de desplegament.

2. La garantia vinculada a la llicència general ha de cobrir les obligacions de 
l’operador en relació amb el desenvolupament, l’explotació i gestió dels jocs i, en especial, 
les relatives a l’abonament dels premis, a les responsabilitats derivades del règim 
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sancionador en les quals hagi incorregut, al pagament de les taxes meritades en matèria 
de joc que no hagi fet efectives en termini i al compliment de les obligacions addicionals 
que, sobre la base de la naturalesa de la modalitat de joc, s’estableixin en la convocatòria 
o en la resolució d’atorgament de la llicència.

Article 41. Garanties vinculades a les llicències singulars.

1. De conformitat amb el que disposa l’article 14 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, 
de regulació del joc la Comissió Nacional del Joc, en funció de la naturalesa del tipus de 
joc, pot establir l’obligació de constituir una garantia addicional vinculada a la concessió 
d’una llicència singular en les condicions i amb els límits que estableixen les ordres 
ministerials per les quals s’aprovi la normativa bàsica del tipus de joc objecte de la 
llicència.

2. L’import de la garantia vinculada a la llicència singular queda afecte al compliment 
de les obligacions generals de l’operador a les quals es refereix l’article anterior i, en 
particular, a les obligacions específiques d’abonament dels premis del tipus de joc i el 
compliment de qualsevol altra obligació que, en relació amb el corresponent tipus de joc, 
s’imposi a l’operador, tal com estableix l’article 14 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de 
regulació del joc.

Article 42. Constitució de les garanties.

1. La garantia vinculada a la llicència general s’ha de presentar amb la sol·licitud 
d’atorgament de la llicència.

2. En els supòsits de transmissió de la llicència als quals es refereixen el número 
tres de l’article 9 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc i l’article 6 d’aquest 
Reial decret, el nou llicenciatari ha d’aportar nova garantia en els tres dies següents a la 
notificació de la resolució en la qual s’autoritzi la transmissió de la llicència.

3. La falta d’aportació de la garantia, la seva constitució fora del termini establert o la 
seva pèrdua d’eficàcia constitueix una causa de denegació o extinció del títol al qual està 
vinculada.

Article 43. Forma de constitució de les garanties.

1. La garantia pot consistir en:

a) Efectiu, dipositat en el compte que a aquests efectes estableixi la Comissió 
Nacional del Joc i en la forma que aquesta estableixi.

b) Hipoteca constituïda sobre immobles ubicats a Espanya.
c) Avals presentats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca 

degudament autoritzades per dur a terme la seva activitat a Espanya.
d) Assegurances de caució atorgades per entitats asseguradores degudament 

autoritzades per dur a terme la seva activitat a Espanya.

2. Les garanties consignades en efectiu a les quals es refereix la lletra a) del número 
anterior s’han de constituir en moneda de curs legal a Espanya i no meriten cap interès.

3. La garantia s’ha de constituir, amb renúncia expressa als beneficis de divisió, 
ordre i excussió, a primer requeriment i a favor de la Comissió Nacional del Joc, i és 
executable a Espanya i irrevocable. Els avals i les assegurances de caució s’han de 
dipositar en la Comissió Nacional del Joc mateixa.

4. Les garanties no s’han de tenir per vàlidament constituïdes, fins que, per 
consideració a la seva quantia i al compliment dels requisits que estableix aquest article, 
siguin considerades suficients per la Comissió Nacional del Joc. A aquests efectes, la 
Comissió Nacional del Joc s’ha de pronunciar sobre la suficiència de la garantia 
constituïda en el termini d’un mes des que l’operador l’hagi aportada o, si s’escau, 
modificada. Transcorregut aquest termini, sense que la Comissió Nacional del Joc hagi 
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manifestat la suficiència de la garantia aportada, aquesta s’ha de considerar suficient, 
sense perjudici de les modificacions que, per raó de la seva quantia, siguin necessàries.

Article 44. Import de les garanties.

1. L’import de les garanties vinculat a les llicències generals és el que resulti de 
l’aplicació dels termes i les quanties establerts per a cada modalitat de joc a l’annex I 
d’aquest Reial decret.

2. L’import de les garanties vinculat a les llicències singulars l’ha de determinar, si 
s’escau, la Comissió Nacional del Joc amb els límits que estableixen les ordres ministerials 
per les quals s’aprovi la normativa bàsica del tipus de joc objecte de la llicència i ha de ser 
proporcional a les obligacions a les quals es pretén donar cobertura.

3. La garantia efectivament constituïda per l’operador ha de ser la suma dels imports 
vinculats a les llicències generals o singulars de les quals sigui titular, d’acord amb els 
termes que assenyala l’annex I d’aquest Reial decret.

4. L’import de les garanties a les quals es refereix el número primer d’aquest article 
s’ha d’actualitzar de conformitat amb l’increment mitjà de l’índex de preus de consum 
publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, quan s’acordi, si s’escau, la pròrroga de la 
llicència corresponent.

La Comissió Nacional del Joc ha de publicar anualment els imports actualitzats.

Article 45. Vigència, cancel·lació, retenció i execució de les garanties.

1. Les garanties s’han de mantenir vigents per l’operador en tot moment i el seu 
import degudament actualitzat, de conformitat amb el que disposa el número 4 de l’article 
anterior.

L’operador ha d’acreditar no només la vigència de la garantia, sinó també l’actualització 
del seu import. La falta d’acreditació de la vigència de la garantia o la falta de la seva 
actualització, després de requeriment a aquests efectes de la Comissió Nacional del Joc, 
dóna lloc a la revocació dels títols habilitadors als quals l’import de la garantia estigui 
vinculat.

2. Extingida la llicència a la qual estigui vinculat l’import de la garantia, i sempre que 
es tingui constància que no existeixen obligacions o responsabilitats pendents a les quals 
l’esmentat import estigui destinat, la Comissió Nacional del Joc ha de procedir a la seva 
devolució, a petició de l’interessat, amb la liquidació oportuna prèvia quan sigui procedent.

3. En els supòsits de no-atorgament de la llicència sol·licitada o de revocació de la 
llicència a la qual l’import de la garantia estigui vinculat, el president de la Comissió 
Nacional del Joc, amb la comunicació prèvia a l’interessat i, si s’escau, a la institució de 
crèdit o d’assegurança que correspongui, ha de procedir a la seva devolució.

4. L’execució de les garanties requereix la incoació prèvia per part de la Comissió 
Nacional del Joc d’un procediment en el qual s’ha de donar audiència a l’interessat. En el 
marc d’aquest procediment s’ha d’acreditar:

a) Que no s’ha produït la suspensió de l’executivitat de l’acte declaratiu de 
l’incompliment per part de l’obligat si aquest s’ha recorregut en via administrativa, o que 
l’acte és ferm en cas que l’obligació garantida consisteixi en el pagament d’una sanció 
administrativa, de conformitat amb el que disposen els articles 111 i 138.3, respectivament, 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

b) La quantia de la garantia a confiscar i
c) La notificació prèvia a l’interessat de la intenció de formular la sol·licitud de 

confiscació, als efectes d’audiència. A aquests efectes tenen la consideració d’interessat, 
si s’escau, tant l’avalador, l’entitat asseguradora o la societat de garantia recíproca, com 
l’operador de joc, i a tots dos se’ls concedeix un termini de deu dies perquè puguin 
presentar al·legacions, així com els documents i les justificacions que considerin 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 275  Dimarts 15 de novembre de 2011  Secc. I. Pàg. 30

pertinents d’acord amb el que disposa l’article 84 de la Llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

TÍTOL III

Dels registres del joc

CAPÍTOL I

Disposicions comunes

Article 46. Registres del sector del joc.

1. De conformitat amb el que estableix l’article 22 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, 
de regulació del joc, es constitueix a la Comissió Nacional del Joc, sota la seva 
dependència i control, el Registre General de Llicències de Joc, el Registre General 
d’Interdiccions d’Accés al Joc i el Registre de Persones Vinculades a Operadors de Joc.

2. El contingut dels registres del sector del joc no té caràcter públic, i la comunicació 
de les dades que contenen, únicament i exclusivament, queda limitada a les finalitats que 
preveu la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

3. El tractament de les dades de caràcter personal recollit en els fitxers i registres 
esmentats en aquest article per als fins que preveu la Llei 13/2011, de 27 de maig, de 
regulació del joc, no requereix el consentiment dels seus titulars.

4. Els registres del sector del joc han d’estar suportats per un sistema informàtic, en 
les condicions que estableixi la Comissió Nacional del Joc, que ha de garantir el 
compliment de les funcions per a les quals han estat creats.

5. La Comissió Nacional del Joc i els òrgans competents de les comunitats 
autònomes poden acordar, mitjançant els oportuns convenis de col·laboració, la 
interconnexió dels seus registres de joc i l’intercanvi de dades i informació tributària, amb 
ple respecte a la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.

La Comissió Nacional del Joc ha de subministrar periòdicament a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària les dades i informacions de què disposi que siguin rellevants 
per a la gestió de l’impost sobre activitats del joc, i es pot establir un conveni de 
col·laboració a aquests efectes entre les dues entitats.

Article 47. Inscripció, modificació i cancel·lació de les dades.

1. La inscripció, modificació i cancel·lació de les dades, contingudes o que hagin de 
ser inscrites, en els registres del sector del joc, s’ha d’acordar per resolució de la Comissió 
Nacional del Joc.

2. La Comissió Nacional del Joc ha d’aprovar el procediment per a la inscripció, 
modificació i cancel·lació de les dades, així com per a la publicitat d’aquestes dades.

CAPÍTOL II

Del Registre General de Llicències de Joc

Article 48. Objecte del Registre General de Llicències de Joc.

De conformitat amb el que disposa l’article 22 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de 
regulació del joc, en el Registre General de Llicències de Joc s’han de practicar les 
inscripcions de caràcter provisional de les entitats que participin en els procediments de 
concurrència per a l’atorgament de llicències generals, així com les inscripcions de 
caràcter provisional o definitiu de les entitats que hagin obtingut una llicència per dur a 
terme activitats de joc.
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Així mateix, s’han d’inscriure en el Registre General de Llicències de Joc les 
autoritzacions a les quals es refereix el número dos de la disposició addicional primera de 
la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

Article 49. Estructura del Registre General de Llicències de Joc.

El Registre General de Llicències de Joc consta de dues seccions ordinàries i dues 
d’especials:

a) La Secció Ordinària de Llicències Generals, en la qual es practica la inscripció 
definitiva de les dades relatives als titulars de llicències generals.

b) La Secció Ordinària de Llicències Singulars, en la qual es practica la inscripció 
provisional o definitiva de les dades relatives als titulars de llicències singulars.

c) La Secció Especial de Concurrents, en la qual es practica la inscripció provisional 
dels interessats a participar o concórrer als procediments d’atorgament de llicències 
generals.

d) La Secció Especial d’Autoritzacions de Jocs de Loteria, en la qual s’inscriuen les 
dades relatives als titulars de les autoritzacions a les quals es refereix el número dos de la 
disposició addicional primera de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

Article 50. Inscripció provisional.

1. La Comissió Nacional del Joc pot realitzar inscripcions provisionals en la Secció 
Especial de Concurrents i en la Secció Ordinària de Llicències Singulars.

2. Les entitats interessades a participar o concórrer en els procediments per a 
l’atorgament de llicències generals, han de sol·licitar la inscripció provisional en la Secció 
Especial de Concurrents del Registre General de Llicències de Joc.

Poden sol·licitar la inscripció en la Secció Especial de Concurrents les persones 
jurídiques amb forma de societat anònima o anàloga que tinguin com a objecte social únic 
l’organització, la comercialització i l’explotació de jocs.

Per a la inscripció provisional, les entitats han de figurar inscrites en el Registre 
Mercantil o, en el cas d’entitats estrangeres en què la inscripció sigui un requisit exigit per 
la legislació de l’Estat on l’empresa tingui el seu domicili, en un registre equivalent i no 
trobar-se incursa en cap de les causes d’exclusió que preveu el número 2 de l’article 13 
de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

La Comissió Nacional del Joc, en el termini de quinze dies comptats des de la 
presentació de la sol·licitud i un cop vista la documentació acreditativa, ha d’acordar o 
denegar motivadament la inscripció provisional de l’interessat. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi acordat la inscripció, la sol·licitud s’ha d’entendre estimada.

L’acord al qual es refereix el paràgraf anterior ha de ser recurrible en reposició pels 
interessats davant la Comissió Nacional del Joc, d’acord amb el que disposa la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o en via contenciosa administrativa, de conformitat amb 
la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada.

La inscripció provisional s’extingeix amb l’acord d’inscripció de la llicència general 
corresponent.

3. La inscripció provisional en la Secció Ordinària de Llicències Singulars l’ha 
d’acordar la Comissió Nacional del Joc en el supòsit al qual es refereix el número 5 de 
l’article 17 d’aquest Reial decret.

La Comissió Nacional del Joc ha d’acordar d’ofici la modificació de la inscripció 
provisional i la seva inscripció com a definitiva amb l’homologació definitiva a la qual es 
refereix el número 6 de l’article 17 d’aquest Reial decret.

La inscripció provisional s’ha de cancel·lar en tot cas transcorreguts sis mesos 
comptats des de l’acord d’inscripció provisional.

4. La Comissió Nacional del Joc ha d’establir el contingut mínim de les inscripcions 
provisionals.
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Article 51. Inscripció definitiva.

1. La inscripció definitiva dels titulars de llicències de joc l’ha d’acordar d’ofici la 
Comissió Nacional del Joc en la resolució d’atorgament de les llicències generals o, en 
relació amb les llicències singulars, després de la valoració positiva a la qual es refereix el 
número 6 de l’article 17 d’aquest Reial decret.

2. En la inscripció definitiva hi han de constar les dades que a aquests efectes 
estableixi la Comissió Nacional del Joc en el marc de la convocatòria de la modalitat de 
joc corresponent i, almenys, les següents:

a) Dades identificatives de la persona jurídica i de la persona que la representi 
davant la Comissió Nacional del Joc.

b) Seu social i adreça als efectes de notificacions. En els supòsits en què la seu 
social de l’entitat no estigui en el territori espanyol, domicili del representant permanent a 
Espanya que ha de tenir així mateix la consideració d’adreça als efectes de notificacions.

c) Data d’atorgament de la llicència i, si s’escau, modalitat o tipus de joc emparat per 
aquesta.

d) Activitat o activitats de joc que, d’acord amb el pla operatiu de joc de l’operador, 
pretén desenvolupar i, si s’escau, els llocs sota «.es» que han de ser usats per a la 
comercialització dels jocs.

Article 52. Modificació de les dades inscrites.

Practicada la inscripció definitiva, qualsevol fet o circumstància que suposi un canvi 
en les dades inscrites l’ha de notificar l’operador a la Comissió Nacional del Joc en el 
termini d’un mes comptat des del moment en què es produeixi, i aportar-hi la documentació 
acreditativa. La Comissió Nacional del Joc ha de requerir la informació que consideri 
necessària per acreditar el fet o la circumstància que motivi el canvi de les dades i ha de 
practicar d’ofici les modificacions que siguin necessàries en el Registre.

Article 53. Cancel·lació de la inscripció definitiva.

1. La Comissió Nacional del Joc, en la resolució en la qual acordi o declari l’extinció 
de la llicència, ha d’acordar així mateix la cancel·lació de la seva inscripció.

2. Llevat dels supòsits d’extinció de la llicència als quals es refereix el número 
anterior, la cancel·lació de les inscripcions s’ha de practicar després de la instrucció del 
procediment de cancel·lació corresponent.

El procediment de cancel·lació pot ser iniciat a instància de l’operador o d’ofici si la 
Comissió Nacional del Joc té constància del cessament, durant un període de més de dos 
anys, de les activitats de l’operador emparades per la llicència.

En el procediment de cancel·lació iniciat d’ofici, s’ha de donar audiència a l’interessat.
3. Finalitzat el procediment esmentat en el número anterior o acordada la 

cancel·lació en la resolució a la qual es refereix el número primer d’aquest article, s’ha de 
practicar la cancel·lació de les dades registrals, i expressar-ne la causa que va determinar 
la cancel·lació i la data en què aquesta va ser acordada.

Article 54. Certificacions registrals.

El certificat d’inscripció en el Registre General de Llicències de Joc constitueix el mitjà 
ordinari per acreditar la titularitat d’una llicència per a l’explotació de les activitats de joc.
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CAPÍTOL III

Del Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc

Article 55. Objecte del Registre.

De conformitat amb el que disposa l’article 22 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de 
regulació del joc, en el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc s’ha de practicar la 
inscripció de la informació necessària per fer efectiu el dret dels ciutadans que els sigui 
prohibida la participació en les activitats de joc en els casos en què sigui necessària la 
identificació per a la participació en les activitats. Així mateix, s’ha d’inscriure la informació 
relativa a aquelles altres persones que per resolució judicial tinguin prohibit l’accés al joc 
o estiguin incapacitades legalment.

La informació del Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc s’ha de facilitar als 
operadors de joc, en els termes que estableix la Comissió Nacional del Joc, amb la 
finalitat d’impedir l’accés al joc de les persones que hi estan inscrites.

Article 56. Dades registrals.

1. Els requisits de caràcter subjectiu preceptius per a la inscripció en el Registre 
General d’Interdiccions d’Accés al Joc els ha de determinar la Comissió Nacional del Joc.

2. En relació amb les persones inscrites, i sense perjudici dels requisits addicionals 
que pugui exigir la Comissió Nacional del Joc, les dades que, com a mínim, han de 
constar en el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc són:

a) Nom, cognoms, sexe i data de naixement de la persona inscrita.
b) Domicili.
c) Número del document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent.
d) Data de presentació de la sol·licitud d’inscripció.
e) Data d’inscripció en el Registre.
f) Vigència de la inscripció.
g) Causa de la inscripció.

2. En els casos en què la inscripció s’hagi realitzat a instància de tercer, en el 
Registre hi ha de constar, a més, el seu nom, cognoms, domicili i document nacional 
d’identitat o equivalent. Així mateix hi ha de constar la legitimació del tercer per sol·licitar 
la inscripció i, si s’escau, la resolució judicial ferma, la data d’aquesta i l’òrgan judicial que 
ha de dictar la resolució.

3. En els casos en què la inscripció sigui ordenada per resolució judicial, en el 
Registre hi ha de constar, a més, les dades que permetin la identificació de la resolució 
judicial, la seva data i l’òrgan judicial que l’ha dictada.

Article 57. Inscripció.

1. En el termini d’un mes comptat des de l’inici del corresponent procediment, la 
Comissió Nacional del Joc ha d’acordar la inscripció en el Registre General d’Interdiccions 
d’Accés al Joc.

El procediment d’inscripció s’ha d’iniciar per sol·licitud de la persona interessada en la 
seva inscripció voluntària en el Registre, per resolució judicial o a petició d’un tercer 
interessat.

El termini referit en el primer paràgraf s’ha de reduir a tres dies comptats des de la 
recepció de la sol·licitud en els supòsits d’inscripció voluntària als quals es refereixen les 
lletres a) i b) del número següent i en els d’inscripció per resolució judicial esmentats en 
les lletres c) i d) del mateix número.

2. Tenen accés al Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc les dades de:

a) Les persones que voluntàriament hagin sol·licitat que els sigui prohibit l’accés al 
joc.
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b) Les persones que presentin addicció patològica al joc, a sol·licitud pròpia o de 
tercer.

c) Les persones declarades incapaces o pròdigues per sentència judicial ferma i, si 
s’escau, les que es vegin afectades per mesures provisionals consistents en la limitació 
d’accés a activitats de joc adoptades en el marc del corresponent procediment 
d’incapacitat o prodigalitat i durant la vigència de la mesura.

d) Les persones a les quals, per sentència judicial ferma, de mode principal o 
accessori, se’ls hagi limitat l’accés al joc i, si s’escau, les que es vegin afectades per 
mesures provisionals consistents en la limitació d’accés a activitats de joc adoptades en 
el marc del corresponent procediment i durant la vigència de la mesura.

e) Les persones sobre les quals recaigui qualsevol altra limitació per accedir al joc.

3. A més, s’ha de practicar d’ofici la inscripció de les dades que procedeixin dels 
registres de similar objecte que es portin per les diferents comunitats autònomes en 
l’exercici de les seves competències sobre joc.

Article 58. Inscripció a instància de l’interessat.

1. La sol·licitud d’inscripció en el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc a 
instància de l’interessat s’ha de formalitzar en el model normalitzat que a aquests efectes 
aprovi la Comissió Nacional del Joc i pot ser presentada en el Registre General 
Administratiu de la Comissió Nacional del Joc, en qualsevol dels llocs que preveu l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú o en els serveis d’admissió, recepció o 
identificació dels usuaris dels establiments de joc.

2. En cas que la sol·licitud es presenti en els serveis d’admissió, recepció o 
identificació dels usuaris dels establiments de joc, l’esmentat establiment ha de facilitar 
mitjançant transferència electrònica les dades de la sol·licitud al sistema central de suport 
en les vint-i-quatre hores següents a la de la presentació de la sol·licitud i fer lliurament a 
la Comissió Nacional del Joc, dins el termini màxim de set dies, de la sol·licitud formulada 
per l’interessat, acompanyat de còpia del document identificatiu d’aquest.

3. La Comissió Nacional del Joc ha de procedir a la inscripció tan aviat com sigui 
possible i, com a màxim, en els tres dies següents a la recepció de la sol·licitud en el seu 
Registre General Administratiu.

Article 59. Inscripció a petició de tercer interessat o per resolució judicial.

1. Qualsevol persona amb interès legítim pot sol·licitar la inscripció d’un tercer en el 
Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc. La sol·licitud s’ha de formalitzar en el 
model normalitzat que a aquests efectes aprovi la Comissió Nacional del Joc i s’ha 
d’acompanyar de la resolució judicial ferma que l’acordi.

La sol·licitud i els documents que l’acompanyin s’han de presentar en el Registre 
General Administratiu de la Comissió Nacional del Joc o en qualsevol dels llocs que 
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i pels mitjans electrònics 
de conformitat amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics.

2. Rebuda la sol·licitud, s’ha d’iniciar el procediment corresponent i, junt amb la 
notificació d’obertura, s’ha de donar trasllat de la sol·licitud a l’interessat o al seu 
representant legal, tutor o curador en el supòsit que el tingui designat, per un termini de 
deu dies, als efectes que l’interessat al·legui el que consideri convenient.

3. Un cop vistes les al·legacions formulades per l’interessat o transcorregut el termini 
esmentat al número anterior sense que s’hagin rebut al·legacions, la Comissió Nacional 
del Joc, en el termini al qual es refereix el número primer de l’article 57 d’aquest Reial 
decret, ha de dictar resolució motivada en què acordi o denegui la inscripció sol·licitada. 
La denegació de la sol·licitud d’inscripció s’ha de fonamentar exclusivament en la falta de 
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legitimació del sol·licitant o en la insuficiència dels pressupostos fàctics o jurídics en què 
aquella es basi.

4. La Comissió Nacional del Joc ha de dictar i notificar resolució motivada en la qual 
atorgui o denegui la inscripció sol·licitada en els terminis establerts al número primer de 
l’article 57 d’aquest Reial decret.

Transcorregut el termini esmentat sense que la Comissió Nacional del Joc hagi 
notificat resolució expressa sobre la sol·licitud, aquesta s’ha d’entendre estimada per 
silenci.

5. Contra la resolució esmentada al número anterior, els interessats poden interposar 
recurs potestatiu de reposició davant la Comissió Nacional del Joc, d’acord amb el que 
disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú o recurs contenciós administratiu de 
conformitat amb la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada.

6. La Comissió Nacional del Joc ha de procedir a la inscripció que li sigui ordenada 
per resolució judicial en el termini que estableix a aquests efectes el tercer paràgraf del 
número primer de l’article 57 d’aquest Reial decret.

Article 60. Vigència de les inscripcions.

1. Les inscripcions practicades en el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc 
a instància del mateix interessat ho són per temps indefinit. No obstant això, a petició de 
l’interessat es pot sol·licitar la cancel·lació de la inscripció una vegada transcorreguts sis 
mesos des de la pràctica d’aquesta.

2. Les inscripcions practicades a instància de tercer ho són pel temps que s’estableixi 
en les resolucions de les quals provinguin. En cas que no s’assenyali termini, aquest és 
per temps indefinit. La inscripció es pot cancel·lar mitjançant resolució judicial que autoritzi 
la cancel·lació, o a instància de qui l’hagi sol·licitat, sempre que en aquest cas compti 
amb l’acceptació de l’inscrit mateix.

3. Les inscripcions practicades per resolució judicial ho són pel temps que 
s’estableixi en les resolucions que les ordenin.

Article 61. Modificació i cancel·lació de les dades inscrites.

1. L’interessat inscrit en el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc o, si 
s’escau, el tercer que sol·liciti la inscripció o l’òrgan judicial que l’ordeni, ha de notificar a 
la Comissió Nacional del Joc per a la seva modificació els canvis que es produeixin en les 
dades inscrites en el Registre. A aquests efectes, la Comissió Nacional del Joc requereix 
la informació que consideri necessària per acreditar el fet o la circumstància que motivi el 
canvi de les dades i ha de practicar d’ofici les modificacions que siguin necessàries en el 
Registre.

2. La Comissió Nacional del Joc ha d’acordar d’ofici la cancel·lació de les dades 
inscrites en el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc complert el període de 
vigència de la inscripció a la qual es refereix l’article anterior.

3. Llevat dels supòsits als quals es refereix el número anterior, la cancel·lació de les 
inscripcions s’ha de practicar després de la instrucció del procediment de cancel·lació 
corresponent que pot ser iniciat a instància de l’interessat inscrit o, si s’escau, del tercer 
que sol·liciti la inscripció o de l’òrgan judicial que l’ordeni.

En el procediment de cancel·lació iniciat a instàncies de l’interessat inscrit, s’ha de 
donar audiència al tercer que sol·liciti la inscripció. La Comissió Nacional del Joc ha de 
resoldre motivadament sobre la procedència de la cancel·lació de les autoritzacions en el 
termini de sis mesos comptats des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el 
registre corresponent.

Transcorreguts els terminis assenyalats esmentats en el paràgraf anterior sense que 
s’hagi dictat i notificat la resolució expressa sobre la cancel·lació, aquesta s’entén 
estimada per silenci.
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La cancel·lació de les inscripcions practicades per resolució judicial no pot ser instada 
per la persona inscrita.

4. Acordada la cancel·lació de la inscripció o havent estat estimada la sol·licitud de 
cancel·lació per silenci administratiu, se n’ha de practicar la cancel·lació, i s’ha d’expressar 
la causa que va determinar la cancel·lació i la data en què aquesta va ser acordada. La 
Comissió Nacional del Joc ha de notificar l’acord a l’interessat i, si s’escau, al tercer que 
sol·liciti la inscripció i a l’òrgan judicial que l’ordeni.

Article 62. Cooperació interadministrativa.

La Comissió Nacional del Joc, en el marc que fixi el Consell de Polítiques de Joc, ha 
d’establir convenis amb les diferents comunitats autònomes per a la determinació del 
procediment d’inscripció en el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc de les 
dades contingudes en els registres autonòmics, l’agilitació dels processos de comunicació 
de dades i, si s’escau, la interconnexió dels registres d’interdiccions d’accés al joc.

La Comissió Nacional del Joc, en el marc esmentat i amb la freqüència que a aquests 
efectes es determini, ha de donar trasllat als òrgans competents en matèria de joc de les 
comunitats autònomes de les inscripcions, modificacions i cancel·lacions practicades.

Així mateix, els òrgans competents en matèria de joc de les comunitats autònomes i 
els operadors de joc han de donar trasllat a la Comissió Nacional del Joc, amb la 
freqüència que a aquests efectes es determini, de les inscripcions, modificacions i 
cancel·lacions practicades.

Les dades comunicades entre la Comissió Nacional del Joc i les comunitats 
autònomes amb competències en matèria, han de donar lloc a la pràctica d’ofici i sense 
cost per al sol·licitant de la corresponent inscripció en el Registre General d’Interdiccions 
d’Accés al Joc.

CAPÍTOL IV

Del Registre de Persones Vinculades a Operadors de Joc

Article 63. Objecte del Registre.

1. De conformitat amb el que disposa l’article 22 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, 
de regulació del joc, en el Registre de Persones Vinculades a Operadors de Joc s’han 
d’inscriure les dades dels accionistes, partícips o titulars significatius dels operadors de 
joc, els membres del seu òrgan d’administració i la resta de personal directiu i els empleats 
directament involucrats en el desenvolupament dels jocs, així com els seus cònjuges o 
persones amb les quals convisquin, ascendents i descendents en primer grau.

2. Als efectes del número anterior, es consideren significatius els accionistes, partícips 
o titulars que puguin exercir algun tipus d’influència o control en l’operador de joc.

En els supòsits en què l’operador de joc estigui participat per persones jurídiques, s’han 
d’inscriure en el Registre els accionistes, partícips o titulars significatius de les persones 
jurídiques que puguin exercir algun tipus d’influència o control en l’operador de joc.

3. L’accés a les dades inscrites en el Registre de Persones Vinculades a Operadors 
de Joc es limita exclusivament a la Comissió Nacional del Joc, sense perjudici de les 
certificacions que als efectes de comprovació i exclusivament en relació amb les dades 
notificades pels operadors o els interessats, aquella pugui emetre.

Article 64. Contingut de la inscripció.

La inscripció ha de contenir les dades de la persona vinculada a l’operador de joc que 
a aquests efectes estableixi la Comissió Nacional del Joc i, almenys, les següents:

a) Nom, cognoms, sexe i domicili als efectes de comunicacions.
b) Número del document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent.
c) Operador al qual està vinculat.
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d) Tipus de participació en la persona jurídica titular de la llicència de joc.
e) Càrrec directiu que ocupa la persona jurídica titular de la llicència de joc o tasca 

que exerceixi que estigui directament involucrada amb l’activitat de joc desenvolupada 
per l’operador.

f)  Nom, cognoms i número del document nacional d’identitat o document identificatiu 
equivalent del cònjuge o persona amb la qual convisqui i dels ascendents i descendents 
en primer grau.

g) Data d’inscripció.
h) Persona o operador que va instar la inscripció.

Article 65. Inscripció i modificació de les dades.

1. La inscripció de les persones vinculades a operadors de joc es pot fer d’ofici per 
la Comissió Nacional del Joc, a instància de l’operador al qual estiguin vinculades les 
persones inscrites o de les persones vinculades a un operador de joc.

2. La Comissió Nacional del Joc ha d’acordar la inscripció de les dades que, de 
conformitat amb l’article següent, notifiquin els operadors de joc i les persones que hi 
estan vinculades.

3. La Comissió Nacional del Joc ha d’acordar la modificació de les dades inscrites 
respecte de les quals, de conformitat amb l’article següent, li siguin notificats canvis, ja 
pels operadors, ja per les persones que estan vinculades a aquests.

4. La inscripció o la modificació de les dades inscrites s’ha d’acordar en el termini de 
quinze dies comptats des de la recepció de la notificació en el Registre General 
Administratiu de la Comissió Nacional del Joc i s’ha de notificar als interessats respecte 
dels quals consti domicili als efectes de notificacions.

Article 66. Notificació de les dades registrals.

1. Els operadors de joc que hagin obtingut la corresponent llicència general per a 
una determinada modalitat de joc, en el termini de quinze dies comptats des de la 
notificació de la inscripció d’aquesta en el Registre General de Llicències de Joc, han de 
notificar a la Comissió Nacional del Joc, en el model normalitzat que aprovi a aquests 
efectes, les dades relatives a les persones a les quals es refereixen l’article 22.1, lletra c), 
de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, i l’article 63 d’aquest Reial decret.

Els operadors legalment designats per a la comercialització dels jocs de loteria han de 
realitzar la inscripció en un termini de 15 dies comptats des de l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret.

2. L’operador ha de notificar així mateix en el termini de quinze dies des que en 
tingui coneixement els canvis que es produeixin en les dades inicialment notificades i ha 
d’adoptar les mesures necessàries perquè les persones a ell vinculades li comuniquin els 
canvis en les dades que les afectin.

3. L’operador és responsable de l’incompliment de les obligacions de notificació que 
recull aquest article i de la veracitat de les dades aportades.

4. Els interessats vinculats a operadors de joc poden instar personalment la 
inscripció de les seves dades i notificar-ne el canvi. La notificació s’ha de fer en el model 
normalitzat que aprovi a aquests efectes la Comissió Nacional del Joc.

5. Les notificacions esmentades en aquest article s’han de presentar en el Registre 
General Administratiu de la Comissió Nacional del Joc o en qualsevol dels llocs que 
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 67. Cancel·lació.

1. Les inscripcions practicades en el Registre General de Llicències de Joc poden 
ser cancel·lades d’ofici o a instància de l’operador o de la persona efectivament inscrita, 
per haver cessat en el supòsit de vinculació que va originar la inscripció.
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2. La Comissió Nacional del Joc ha d’acordar d’ofici la cancel·lació de les dades 
registrals vinculades a un operador en els supòsits d’extinció de la seva llicència general.

3. La cancel·lació de les dades registrals s’ha de notificar als interessats respecte 
dels quals consti domicili als efectes de notificacions.

Disposició addicional primera. Títols habilitadors atorgats per altres estats de l’Espai 
Econòmic Europeu.

La Comissió Nacional del Joc, en el marc del procediment d’atorgament de llicències, 
ha de convalidar la documentació ja presentada davant les autoritats competents en 
matèria de joc d’altres estats integrants de l’Espai Econòmic Europeu per operadors ja 
habilitats en aquests estats. La documentació aportada per a la seva convalidació per la 
Comissió Nacional del Joc ha de ser fefaentment acreditada i s’ha d’acompanyar d’una 
traducció jurada a l’espanyol.

Perquè es pugui produir la convalidació, la documentació ha de presentar un contingut 
anàleg a l’exigit per a l’atorgament del corresponent títol habilitador a Espanya i aquesta 
circumstància ha de ser degudament constatada per la Comissió Nacional del Joc.

Als efectes de la constatació dels requisits esmentats en el paràgraf anterior, la 
Comissió Nacional del Joc es pot dirigir a les autoritats competents en matèria de joc 
davant les quals s’hagin presentat els documents en tràmit de convalidació.

Les garanties financeres prestades en altres estats integrants de l’Espai Econòmic 
Europeu en cap cas eximeixen de la presentació de les exigides en la normativa 
espanyola.

Disposició addicional segona. Prestació de serveis a operadors de joc.

1. En els supòsits en els quals el desenvolupament de les activitats de joc no sigui 
realitzat directament per les entitats habilitades a aquests efectes pel títol corresponent, la 
Comissió Nacional del Joc pot requerir a l’operador els contractes i les condicions que 
regulin la relació entre l’operador i l’entitat que efectivament dugui a terme l’activitat de joc 
o algun dels seus elements essencials.

2. La Comissió Nacional del Joc, un cop vistos els contractes i la rellevància dels 
serveis prestats, pot requerir a l’entitat prestadora dels serveis a l’operador de joc 
l’obtenció del corresponent títol habilitador en el marc dels procediments de sol·licitud de 
llicències que correspongui i, si s’escau, aplicar el règim sancionador de la Llei 13/2011, 
de 27 de maig, de regulació del joc.

Disposició addicional tercera. Liquiditat internacional.

1. La liquiditat dels jocs desenvolupats a Espanya està limitada a la que resulti de la 
participació dels usuaris amb registre d’usuari espanyol.

2. No obstant això, la Comissió Nacional del Joc pot autoritzar el desenvolupament 
de jocs amb liquiditat diferent a la pròpia de la participació dels usuaris amb registre 
d’usuari espanyol amb l’acord previ de les autoritats espanyoles amb les autoritats 
competents en matèria de joc d’altres estats integrants de l’Espai Econòmic Europeu o 
quan concorrin circumstàncies excepcionals, degudament justificades, que n’aconsellin 
l’autorització.

Disposició addicional quarta. Especialitats dels concursos.

En la comercialització de la modalitat de joc de concursos no és exigible l’obertura 
d’un registre d’usuari i d’un compte de joc quan, per la naturalesa del procediment de 
participació, sigui incompatible la seva utilització.

Sense perjudici d’això, el pagament dels premis obtinguts exigeix l’obertura pel 
participant que els hagi obtingut d’un registre d’usuari als efectes de comprovar, almenys, 
la concurrència de les prohibicions subjectives que estableix l’article 6 de la Llei 13/2011, 
de 27 de maig, de regulació del joc.
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Les bases de la convocatòria per a l’atorgament de les llicències generals de 
concursos i la Comissió Nacional del Joc han d’establir les disposicions oportunes als 
efectes d’establir les garanties adequades per a l’exercici de l’activitat del joc en matèria 
de concursos.

Disposició addicional cinquena. Abonament dels premis dels jocs subjectes a reserva.

Els operadors autoritzats per a la comercialització dels jocs de loteries han d’abonar 
els premis de la forma i amb les condicions que s’estableixin en l’autorització a la qual es 
refereix l’article 24 d’aquest Reial decret.

Disposició addicional sisena. Aplicacions de joc gratuït.

Els operadors de joc poden oferir en les seves plataformes aplicacions de joc gratuït, 
en les quals els participants que ho desitgin poden participar en el joc sense realitzar cap 
aportació econòmica i sense percebre cap premi, directament o indirectament, en diners 
o en espècie, pels encerts o les victòries que obtinguin.

La posada en funcionament d’aplicacions de joc gratuïtes no està subjecta a la 
concessió de llicència o autorització prèvia, i no és obligatòria la constitució de registres 
d’usuari i compte de joc. En les interfícies d’accés d’aquestes aplicacions de joc gratuït a 
les de pagament, els operadors del joc han d’incloure un avís als participants en el qual 
es faci constar que l’accés a les aplicacions de joc real comercialitzat requereix la 
constitució prèvia de registre d’usuari i compte de joc i que l’accés a les aplicacions de 
joc, real, o de pagament està prohibit a les persones incloses en els punts a) i b) de 
l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

Els operadors de jocs no poden oferir en les seves plataformes aplicacions de joc 
gratuït que puguin generar en els participants una expectativa falsa sobre les seves 
possibilitats i probabilitats en el joc efectivament comercialitzat, bé mitjançant la utilització 
de regles de joc diferents, bé mitjançant l’ús d’un generador aleatori de números amb un 
«software» o un programari diferents a l’utilitzat en el joc real, o bé per mitjà de qualsevol 
altra variació substancial respecte a les condicions en què es desenvolupa el joc 
efectivament comercialitzat.

Disposició addicional setena. Acords de coregulació.

1. De conformitat amb el que preveu l’article 24.5 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de 
regulació del joc, la Comissió Nacional del Joc està facultada per signar acords de 
coregulació que coadjuvin al compliment de les obligacions que estableix la Llei esmentada, 
en particular pel que fa a la publicitat. En la mesura que els esmentats acords afectin la 
publicitat efectuada pels prestadors del servei de comunicació audiovisual, s’ha de recaptar 
informe del Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals amb caràcter previ a la signatura 
d’aquests. Els sistemes d’autoregulació s’han de dotar d’òrgans independents de control 
per assegurar el compliment eficaç dels compromisos assumits per les empreses adherides.

En el marc dels esmentats acords de coregulació es poden desenvolupar codis de 
conducta dels esmentats sistemes que coadjuvin al compliment de les obligacions que 
estableix la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, en particular pel que fa a la 
publicitat. Els esmentats codis de conducta han de comptar amb l’acceptació de la 
Comissió Nacional del Joc una vegada verificat que són concordes i compatibles amb la 
legislació vigent. De conformitat amb l’esmentat article 24.5 de la Llei 13/2011, aquests 
codis de conducta poden incloure, entre d’altres, mesures individuals o col·lectives 
d’autocontrol previ dels continguts publicitaris i han d’establir sistemes eficaços de 
resolució extrajudicial de reclamacions que compleixin els requisits que estableix la 
normativa comunitària i, com a tals, siguin notificats a la Comissió Europea, de conformitat 
amb el que preveu la Resolució del Consell de 25 de maig de 2000 relatiu a la xarxa 
comunitària d’òrgans nacionals de solució extrajudicial de litigis en matèria de consum o 
qualsevol disposició equivalent.
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2. Per al seguiment dels esmentats acords de coregulació s’estableix una Comissió 
Mixta, presidida per un representant de la Comissió Nacional del Joc, davant la qual el 
sistema d’autoregulació ha de retre comptes, periòdicament, de la seva activitat. Si la 
Comissió Nacional del Joc entén que el sistema d’autoregulació no està desenvolupant 
adequadament l’activitat acordada, pot denunciar l’acord en el termini que s’hi estableixi.

3. La Comissió Nacional del Joc ha de publicar en la seva pàgina web els acords de 
coregulació que hagi signat, així com els codis de conducta que hagi acceptat.

Disposició addicional vuitena. Sistemes tècnics de les entitats autoritzades per a la 
comercialització de les loteries incloses en l’àmbit de la Llei 13/2011, de 27 de maig, 
de regulació del joc.

Els sistemes tècnics de les entitats autoritzades per a la comercialització de loteries 
subjectes a la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, s’han de regir per la seva 
normativa específica. La normativa dels sistemes tècnics de joc regulada en el Reial decret 
1613/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la Llei 13/2011, de 27 de maig, de 
regulació del joc, pel que fa als requisits tècnics de les activitats de joc, és aplicable 
supletòria a les esmentades entitats, sense perjudici de les especialitats derivades de la 
naturalesa del joc de les loteries que pugui establir la Comissió Nacional del Joc.

Als efectes de l’homologació dels sistemes tècnics de joc de les entitats autoritzades 
per a la gestió de les loteries, és aplicable l’Ordre EHA/2528/2011, de 20 de setembre, per 
la qual s’estableixen els requisits i el procediment de designació d’entitats independents 
que realitzin les certificacions d’avaluació del programari de jocs i de seguretat d’operadors 
de jocs. La Comissió Nacional del Joc pot establir requisits addicionals justificats en 
l’especial naturalesa del programari o maquinari del joc de les loteries que hagin de ser 
complerts als efectes de ser designades com a entitat independent per realitzar 
certificacions en operadors de loteries.

Disposició addicional novena. Reglamentació bàsica dels jocs.

Les ordres ministerials que aprovin la reglamentació bàsica de cada un dels diferents 
tipus de jocs subjectes a la llicència singular prèvia han de desplegar la normativa que conté 
aquest Reial decret quan així ho exigeixin les necessitats del desenvolupament de cada joc.

Disposició addicional desena. Tramitació electrònica.

Els procediments que regula aquest Reial decret es poden tramitar a través de mitjans 
electrònics d’acord amb el que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics i la seva normativa de desplegament. Els procediments 
esmentats han de ser accessibles als interessats a través de la seu electrònica de la 
Comissió Nacional del Joc.

Disposició addicional onzena. Designació de la societat estatal Loteries i Apostes de 
l’Estat com a operador legalment autoritzat per a la comercialització dels jocs de loteries.

De conformitat amb el que estableix la disposició addicional primera de la Llei 13/2011, 
de 27 de maig, de regulació del joc, i als efectes del que disposa l’article 24 d’aquest Reial 
decret, l’operador legalment autoritzat per a la comercialització de jocs de loteries és la 
societat estatal Loteries i Apostes de l’Estat.

Disposició addicional dotzena. Règim específic de l’Organització Nacional de Cecs 
Espanyols (ONCE).

1. L’ONCE se segueix regint, respecte de les autoritzacions per al desenvolupament 
de jocs de loteria emmarcats en la reserva, pel seu règim jurídic específic en els termes 
que estableix la disposició addicional segona de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de 
regulació del joc.
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2. Les autoritzacions perquè l’ONCE sigui titular per al desenvolupament dels jocs 
de loteria s’han d’inscriure, als efectes de publicitat, en la Secció Especial del Registre 
General de Llicències de Joc que preveu l’article 49.d) d’aquest Reial decret.

3. De conformitat amb el que preveu l’apartat tres de la disposició addicional segona 
de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, amb la finalitat de preservar 
l’estricte control públic de l’activitat de joc de l’ONCE, les competències que aquest Reial 
decret atribueix a la Comissió Nacional del Joc i al titular del Ministeri d’Economia i 
Hisenda les ha d’exercir el Consell de Protectorat de l’ONCE en relació amb les activitats 
subjectes a reserva que l’esmentada organització du a terme, amb l’excepció de les 
competències que corresponen al Consell de Ministres.

Disposició transitòria primera. Règim transitori aplicable a la publicitat de les activitats 
de joc.

Fins a la publicació del Reial decret pel qual es desplega l’article 7 de la Llei 13/2011, 
de 27 de maig, de regulació del joc, la publicitat, el patrocini i la promoció de les activitats 
de joc s’ha de fer de conformitat amb el que disposa l’article esmentat, la Llei 34/1988, 
d’11 de novembre, general de publicitat i la seva normativa de desplegament, la Llei 
3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial i la Llei 29/2009, de 30 de desembre, 
per la qual es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per a la 
millora de la protecció dels consumidors i usuaris.

Disposició transitòria segona. Règim transitori de les apostes mútues que comercialitza 
la societat estatal Loteries i Apostes de l’Estat.

La societat estatal Loteries i Apostes de l’Estat pot seguir comercialitzant les apostes 
pertanyents a les modalitats Apostes Mútues Esportives i Apostes Mútues Hípiques que 
realitzava fins a l’entrada en vigor de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, 
sense necessitat de complir els requisits que estableix aquest Reial decret ni els requisits 
tècnics que li siguin aplicables segons la normativa de desplegament fins al dia 1 de 
gener de 2012, data a partir de la qual li seran plenament aplicables els requisits 
anteriorment esmentats.

Disposició final primera. Habilitació del titular del Ministeri d’Economia i Hisenda.

S’habilita el titular del Ministeri d’Economia i Hisenda perquè modifiqui l’annex I 
d’aquest Reial decret mitjançant una ordre ministerial.

Disposició final segona. Habilitació de la Comissió Nacional del Joc.

De conformitat amb el que disposa l’article 23 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de 
regulació del joc, s’habilita el Consell de la Comissió Nacional del Joc perquè dicti les 
disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial 
decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 14 de novembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern d’Afers Econòmics 
i ministra d’Economia i Hisenda,

ELENA SALGADO MÉNDEZ
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ANNEX I

Import de les garanties vinculades a les llicències

1. L’import de les garanties a les quals es refereix el capítol III del títol II d’aquest 
Reial decret pel que fa a llicències, autoritzacions i registres del joc, vinculat a les llicències 
generals durant el seu període inicial és de dos milions d’euros per cada llicència general 
atorgada, llevat per a la modalitat de joc a la qual es refereix la lletra e) de l’article 3 de la 
Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, que és de cinc-cents mil euros. A 
aquests efectes, el còmput del període inicial s’inicia en la data de sol·licitud de la llicència 
general i finalitza el 31 de desembre de l’any posterior al del seu atorgament.

L’import vinculat a les llicències singulars no s’ha de considerar per al càlcul de 
l’import de la garantia durant el període inicial.

2. En els anys posteriors al període inicial, l’import vinculat a la totalitat de les 
llicències generals de les quals sigui titular l’operador, sigui quina sigui la seva modalitat, 
ha de ser d’un milió d’euros, llevat del supòsit que l’operador només sigui titular d’una 
llicència general per a la modalitat de joc a la qual es refereix la lletra e) de l’article 3 de la 
Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, cas en què l’import ha de ser de dos-
cents cinquanta mil euros.

Els imports referits en el paràgraf anterior, sense perjudici del que assenyala el 
número quart, tenen al seu torn la consideració de quantia mínima de la garantia 
d’operador.

3. En els anys posteriors al període inicial, l’import de la garantia vinculat a les 
diferents llicències singulars de les quals sigui titular l’operador, s’ha de calcular mitjançant 
la suma dels imports corresponents per a cada tipus de joc subjecte a llicència singular, 
determinades d’acord amb la normativa aplicable als respectius jocs.

4. Si l’import al qual es refereix el número anterior és superior a la quantia mínima 
de la garantia d’operador, aquell ha de ser l’import total de la garantia, i s’ha d’imputar 
l’import corresponent a la quantia mínima, a les llicències generals i, la resta, a les 
llicències singulars.

ANNEX II

Límits dels dipòsits

Únic. Límits dels dipòsits.

1. Els límits de constitució de dipòsits als quals es refereix el número primer de 
l’article 36 del Reial decret 1614/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la Llei 
13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, pel que fa a llicències, autoritzacions i 
registres del joc, són els següents:

a) 600 euros per a l’import diari.
b) 1.500 euros per a l’import setmanal.
c) 3.000 euros per a l’import mensual.

2. Als efectes d’aquest annex, s’entén per dia el dia natural comprès entre les 00:00 
i les 24:00 hores; per setmana, la compresa entre les 00:00 hores de dilluns i les 24:00 
hores de diumenge; i per mes, el comprès entre les 00:00 del dia 1 i les 24:00 hores de 
l’últim dia del mes de què es tracti.
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