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NOM

INICIATIVA
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PLANEJAMENT VIGENT

Pla especial urbanístic per a la regulació dels jocs d'atzar a la ciutat de Barcelona

TRAMITACIO

Pública, Ajuntament de Barcelona

Ord. mpal activitats i establiments de concurrència pública (AD 1170472003); plans d'usos

OBJECTIUS

L'objecte del Pla és regular la intensitat dels usos del sòl i les condicions urbanístiques per a la implantació d'establiments de 

concurrència pública destinats a Salons de joc, Bingos i Casinos de joc a la ciutat de Barcelona, per tal d'establir una regulaci ó 

coherent a tot el municipi i ajustada a les directrius vigents en matèria de Salut; d'acord amb els objectius de la Mesura de Govern.

 

En aquest sentit, l'objectiu principal del pla és minimitzar l'accessibilitat per part dels col ·lectius vulnerables als establiments 

destinats als jocs d'atzar, a fi de reduir els riscs d'addicció i els danys associats.

DESCRIPCIÓ

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urban ístic per a 

la regulació dels jocs d'atzar a la ciutat de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb les determinacions de l'informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament i la Direcció d'Actuació Urbanística que consta a l'expedient i a efectes de motivaci ó 

s'incorpora a aquest acord; EXPOSAR-LO al públic pel termini de dos mesos; PRORROGAR l'acord de suspensió acordat per 

la Comissió de Govern en sessió de data 17 d'octubre de 2019 (BOPB de 22 d'octubre de 2019), de conformitat amb l'article 

73.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost (en endavant TRLU) pel que fa a 

l'admissió de comunicats per a l'exercici d'activitats regulades en els ep ígrafs següents de l'Ordenança municipal de les 

activitats i dels establiments de concurrència pública (OMAECP): 2.4.1. Jocs d'atzar: 2.4.1.1. Saló de jocs; 2.4.1.2. Bingo; i 

2.4.1.3. Casinos de joc; SUSPENDRE, també, l'atorgament de llicències i l'admissió de comunicats per a la realització d'obres 

destinades a la implantació o ampliació d'aquestes activitats; DETERMINAR que l' àmbit de suspensió que es prorroga és el 

delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura en l'expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l'article 73 del 

TRLUC, tenint en consideració que hi ha planejaments en tr àmit o vigents que incideixen en aquesta qüestió; DETERMINAR, 

també, a l'empara de l'article 74.1 del TRLU, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de 

la publicació al BOPB de l'acord de suspensió potestativa pr èvia; PRECISAR, de conformitat amb l'article 102.4 del Reglament 

de la Llei d'Urbanisme, que es podran tramitar instruments o atorgar llic ències fonamentades en el règim vigent que siguin 

compatibles amb les determinacions del nou planejament que s'aprova inicialment; SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la 

seva aprovació definitiva; PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Prov íncia de Barcelona i DONAR-NE compte a 

la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

ACORD

Acords Consell de Districte

Publicació i Exposició

QUADRE DE PARÀMETRES URBANÍSTICS

FINANÇAMENT

AL·LEGACIONS

La finalitat del pla és regular la implantació d'establiments destinats als Jocs d'atzar, per prevenir comportaments patol ògics en la 

població. No es delimita cap polígon d'actuació urbanística, ni s'especifiquen beneficis i càrregues relacionades amb 

indemnitzacions, expropiacions, afectacions, despeses d'urnbanitzaci ó, etc. Per tant, d'acord amb la singularitat de l'objectiu 

d'aquest pla, no hi ha cap element que justifiqui l'elaboració d'una avaluació econòmica.

EQUIP REDACTOR DS.Planejament, D.Actuació Urbanística

Aprovació Inicial

Aprovació Inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva

El pla regula els les activitats destinades a jocs d'atzar descrites a l'Ordenan ça de Concurrència Pública: 2.4.1.1. Saló de joc, 

2.4.1.2. Bingo i 2.4.1.3. Casinos de joc, a tot el terme municipal. 

El trastorn per jocs d'apostes suposa un important problema de salut p ública. Diversos estudis realitzats en els darrers 20 anys, 

mostren un augment de la prevalença del trastorn del joc patològic, provocat per un increment de tots els tipus de jocs d'atzar . 

El Dept. de Salut de la Generalitat també constata que el fet que el joc legal sigui cada cop m és accessible ha comportat un 

augment dels problemes relacionats amb els jocs d'atzar. Com m és gent juga, més grans són els riscos que els individus 

vulnerables desenvolupin problemes relacionats amb el joc.

D'acord amb diversos informes elaborats per l'ASPB, on es recull nombrosa evid ència científica, es pot establir que els 

col.lectius més vulnerables enfront als danys associats al joc d'atzar son:  Menors i joves, Persones amb problemes de salut 

mental o addicions i Persones en risc de pobresa i/o exclusió social.

Per això, aquest  Pla proposa la protecció d'uns determinats equipaments o serveis destinats a aquests col .lectius. A efectes 

d'aquest pla, tindran la consideració d'usos protegits, estiguin o no en sòl d'equipament: 

Centres educatius, Biblioteques, Centres esportius municipals, Centres oberts, Centres d'internament de menors, Casals de 

joves i de barri, Centres cívics, Centres de Salut, Centres de Serveis socials i Centres del Servei d'ocupació de Catalunya 

(oficines d'atur).

Com a criteris generals de regulació, s'estableix en les condicions d'emplaçament descrites a l'Ordenança de concurrència 

pública:

Situació en relació amb la via pública: no s'admeten establiments en soterranis, si s'ha de salvar un desnivell per accedir-hi.

Situació relativa a l'habitatge: No s'admeten establiments en contigüitat amb habitatges.

Situació en relació amb altres establiments: no s'admet el trasllat ni la instal .lació de salons de joc i sales de bingo quan 

existeixen d'altres de la mateixa categoria dins un radi de 1.000m des de la ubicació pretesa, tal com descriu la legislaci ó 

autonòmica.

Addicionalment el pla estableix un criteri espec ífic de regulació: distància a usos protegits. Els establiments destinats a jocs 

d'atzar se situaran a una distància determinada d'aquests usos protegits. Aquesta dist ància es mesurarà mitjançant un radi, 

determinat normativament en funció de l'ús protegit que li sigui d'aplicació. Els radis considerats son 800m per a centres 

educatius i 450m per a la resta d'usos protegits. El radi s'aplicarà a tota la longitud de cada un dels fronts de parcel .la amb ús 

protegit que confrontin amb el sistema viari i amb el sistema de parcs i jardins urbans.

Criteris generals: 

No s'admeten establiments en soterranis, si s'ha de salvar un desnivell per accedir -hi. No s'admeten establiments en contigüitat 

amb habitatges. Distància de 1000m entre establiments de la mateixa categoria per Bingos i Salons de joc.

Criteri específic: 

Distància a usos protegits: Radi centres educatius: 800m / Radi resta d'usos protegits: 450m
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