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 El sector del joc a Catalunya suporta una pressió 

fiscal més elevada que a altres comunitats com 

Madrid o la Comunitat Valenciana  

 
 

 Els ingressos bruts del sector són de 878,2 milions d’euros a Catalunya el 2017, un 6% 

més que l’any anterior, però encara un 9,9% inferior a la xifra de 2008. 

 

 El sector del joc privat ocupa al voltant de 38.000 persones directa i indirectament a 

Catalunya. 

 

 
 

Barcelona, 1 de març de 2019. Catalunya és la segona comunitat en ingressos bruts del sector 

(concentra el 17,9% del total estatal), però la primera en recaptació per taxa del joc (el 19,1%), per 

tant, suporta una pressió fiscal més elevada que altres comunitats com Madrid o la Comunitat 

Valenciana. Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi presentat ahir “El sector del joc 

privat a Catalunya 2018”, elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona, 

amb el suport de PATROJOC. L’estudi, del qual s’han publicat 5 edicions anuals, és l’únic que fa 

una anàlisi anual del sector i de la seva evolució recent a Catalunya, en comparació amb la resta de 

comunitats autònomes.  

 

La bona regulació de l’oferta del sector a Catalunya és un actiu que permet un major 

control de les seves externalitats  

 

 A Catalunya el 2017 hi havia 4 casinos amb llicència, 45 salons de bingo, 127 salons de 

joc i 18.790 establiments d’hostaleria amb màquines recreatives, aquesta última és la xifra 

més baixa de la sèrie històrica disponible i suposa un descens del 15% respecte al 2010. Cal 

dir que a Catalunya hi ha una bona planificació de l’oferta (nombre de salons, casinos, 

màquines, etc.), fet que permet una major seguretat i control del sector, així com minimitzar les 

possibles externalitats negatives.  

 El sector del joc privat a Catalunya ocupa directament al voltant de 8.300 persones, xifra a 

la que se sumen 29.800 persones més d’ocupació indirecta que el sector genera sobretot en 

l’àmbit de l’hostaleria. La suma total estaria al voltant de les 38.000 persones.   

 El teixit empresarial del sector del joc privat està format per 787 empreses, de les quals 

quasi dues terceres parts són empreses operadores (509 empreses). El cens empresarial ha 

patit una important davallada des de l’inici de la crisi, quan hi figuraven 1.399 empreses, gairebé 

el doble de la xifra actual. Sobretot s’ha reduït el nombre d’empreses operadores, fabricants i 

de salons de joc.  
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Els ingressos bruts del sector s’estan recuperant des del 2015 però encara són 

inferiors als d’abans de la crisi  

 

 El Gross Gaming Revenue (GGR) o ingressos bruts del sector representa el 27,8% de la 

quantitat jugada, el restant 72,2% és devolució en premis. El GGR ha estat de 878,2 milions 

d’euros a Catalunya el 2017, un 6% més que l’any anterior, però encara un 9,9% inferior a la 

xifra de 2008. Del GGR total, 669 milions d’euros corresponen a les màquines “B” a hostaleria, 

sales de joc i bingos (el 76,2%); 97,6 milions als casinos (l’11,1%); 88,6 milions als bingos (el 

10,1%), i 23,1 milions a les apostes presencials (el 2,6%). El creixement més intens el 2017 

s’ha donat a les apostes (+17,4%) i a les màquines “B” (+7,1%), mentre que als casinos ha 

estat de només el 2,1% i al bingo es manté estable.  

 

 Madrid i Catalunya són les dues comunitats que registren un GGR més elevat, amb un 

pes del 20,4% i del 17,9% sobre el total estatal, respectivament. A continuació, se situen 

Comunitat Valenciana i Andalusia, amb uns pesos relatius del 13,7% i 11,6%. A totes quatre 

comunitats s’han produït increments similars del GGR el 2017 (entre 5%-8%).  

 Als casinos, el nombre de visites s’ha reduït un 6,9% fins a les 1.423.062 persones el 2017, 

però el GGR ha augmentat un 2,2% fins als 105,3 milions d’euros. Això significa que la despesa 

mitjana per visita puja dels 67,4 euros el 2016 als 74 euros el 2017. Catalunya és la comunitat 

líder en aquesta modalitat, ja que concentra el 26,9% de la quantitat jugada a tot l’Estat. 

 Als bingos, els ingressos dels gestors disminueixen amb força des del 2007, però a partir del 

2013 s’estabilitzen entorn als 88,5 milions d’euros. Aquest és el resultat d’una disminució del 

nombre de sales, des de 52 el 2007 a 45 el 2017, i d’una reducció de l’ingrés mitjà per sala dels 

3,8 milions als 2 milions en la darrera dècada. Catalunya és tradicionalment la tercera comunitat 

autònoma més important en termes de quantitat jugada al bingo presencial per darrera de 

Madrid i València.  

 El nombre de màquines recreatives tipus “B” experimenta un lleuger descens el 2017 fins a 

les 32.575 (-0,3%). De fet, el nombre de màquines no ha deixat de caure des de 2008 i acumula 

un descens del 17%. No obstant això, el GGR ha augmentat un 7,1% fins als 669 milions 

d’euros, xifra que encara és un 1% inferior al màxim registrat el 2008. Segons dades del sector 

els ingressos de les màquines B en hostaleria han disminuït un 10% respecte al 2008. El GGR 

s’ha recuperat per l’increment dels ingressos de les màquines B en els salons de joc i bingos. 
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Catalunya és la segona comunitat autònoma on més diners s’han jugat i manté un pes del 

18,3% sobre el total estatal.  

 El sector de les apostes presencials, des de que es va regular al juny de 2014, ha viscut una 

creixement molt intens, que s’observa tant en les quantitats apostades (+26,1% fins als 128,6 

milions el 2017) com en el GGR (+17,4% fins als 23,1 milions). 

 El joc en línia continua registrant forts creixements. El volum jugat a Catalunya se situa en els 

1.943 milions d’euros el 2017, un 26,4% més que l’any anterior. A Catalunya s’hi juga el 14,6% 

del total estatal (13.316 milions d’euros el 2017). Cal assenyalar que el GGR en aquesta 

modalitat és només el 4,2% de la quantitat jugada perquè el restant 95,8% és devolució en 

premis. 

 

Catalunya és la comunitat que més recapta per taxa del joc i, a més, augmenta la 

pressió fiscal el 2017, al contrari que a Madrid i la Comunitat Valenciana 

 

 El sector del joc privat està sotmès a una forta pressió fiscal a Catalunya. D’una banda les 

empreses han de fer front a la taxa sobre el joc privat, tribut cedit per l’administració central a 

les comunitats autònomes, i a la taxa per la prestació de serveis en matèria de jocs i apostes, 

pròpia de la Generalitat de Catalunya. L’any 2017 el sector del joc va tributar 229,6 milions 

d’euros per la taxa del joc, 18,2 milions més que el 2016, i 5,8 milions per la taxa de serveis del 

joc. 

 De les comunitats que més recapten, Catalunya és la que suporta una major pressió fiscal 

(23,8% sobre el GGR) en comparació amb Madrid i la Comunitat Valenciana (14,6% i 20,5%), 

que són la segona i tercera comunitats amb més recaptació després de Catalunya.  

 

 Després de l’augment del 10% de les quotes sobre les màquines recreatives i d’atzar tipus 

“B” i “C” aplicat a partir del segon trimestre de 2017, Catalunya és la comunitat autònoma 

que més grava aquestes màquines. En les màquines “B” d’un jugador, a Catalunya es paga 

una quota anual de 4.020 euros i per les màquines “C”, de 5.792 euros.  
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Galícia 3.740 Galícia 3.740 Catalunya 4.020 Cantàbria 5.600 Cantàbria 5.600 Catalunya 5.792

Andalusia 3.700 Andalusia 3.700 Galícia 3.740 Galícia 5.460 Galícia 5.460 Cantàbria 5.500

C- La Manxa 3.700 C- La Manxa 3.700 Andalusia 3.700 Madrid 5.400 Madrid 5.400 Galícia 5.460

Astúries 3.700 Catalunya 3.656 C- La Manxa 3.700 Astúries 5.400 Andalusia 5.300 Madrid 5.400

Catalunya 3.656 Múrcia 3.620 Múrcia 3.620 Andalusia 5.300 C- La Manxa 5.300 Andalusia 5.300

Múrcia 3.620 Castella i  Lleó 3.600 Canàries 3.600 C- La Manxa 5.300 Múrcia 5.300 C- La Manxa 5.300

Castella i  Lleó 3.600 Madrid 3.600 Castella i  Lleó 3.600 Múrcia 5.300 Catalunya 5.264 Múrcia 5.300

Madrid 3.600 Cantàbria 3.600 Com. Valenciana 3.600 Castella i  Lleó 5.265 Castella i  Lleó 5.260 Castella i  Lleó 5.265

Cantàbria 3.600 La Rioja 3.600 Madrid 3.600 Catalunya 5.264 Aragó 5.134 Com. Valenciana 5.180

La Rioja 3.600 Ceuta i Melil la 3.531 Astúries 3.500 Aragó 5.134 Balears 4.946 Aragó 5.134

Aragó 3.500 Astúries 3.500 Cantàbria 3.487 Balears 4.946 Astúries 4.900 Balears 4.946

Canàries 3.487 Canàries 3.487 Balears 3.467 Extremadura 4.700 Extremadura 4.700 Astúries 4.900

Balears 3.467 Balears 3.467 Extremadura 3.400 Com. Valenciana 4.600 Com. Valenciana 4.600 Extremadura 4.700

Extremadura 3.400 Extremadura 3.400 La Rioja 3.400 La Rioja 4.600 La Rioja 4.600 La Rioja 4.600

Com. Valenciana 3.200 Aragó 3.290 Aragó 3.290 Canàries 4.207 Canàries 4.207 Canàries 4.207

Navarra nd Com. Valenciana 3.200 Navarra 3.000 Navarra nd Ceuta i Melil la 4.027 Navarra 4.020

País Basc* nd Navarra 3.000 País Basc* 2.750 Ceuta i Melil la nd País Basc 4.025 Ceuta i Melil la 2.013

Ceuta i Melil la nd País Basc* 2.750 Ceuta i Melil la 1.766 País Basc nd Navarra 4.020 País Basc nd

Tipus "B" Tipus "C"
20172014 2016 2014 2016 2017


