
   

40.Bonificació de la quota de la taxa fiscal sobre el jocs 

de sort, envit o atzar que grava les màquines 

recreatives i d'atzar 

1. Tipus d'ajut:  

Bonificació de la quota de la taxa fiscal sobre el jocs de sort, envit o atzar que 

grava les màquines recreatives i d'atzar en el percentatge equivalent al nombre 

de dies que hagi estat vigent l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, 

de 14 de març, respecte del total de dies del trimestre natural corresponent al 

primer termini d'autoliquidació que s'iniciï després de la data de finalització de 

l'estat d'alarma.  

2. Beneficiaris:  

Empreses titulars d’aquest tipus de negoci. 

3. Quan es podrà demanar i com tramitar-la: 

Aquesta bonificació s'aplicarà per una única vegada en l'autoliquidació 

corresponent al període de liquidació trimestral esmentat. 

Novetats DECRET LLEI 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en 

matèria tributària:  

Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs : 

En el tribut que grava el joc de la plena o bingo, i per als cartrons subministrats 

en els mesos de febrer,març i abril del 2020, el termini comprèn de l'1 al 15 

de juliol del 2020. 

En el tribut que grava les màquines recreatives i d'atzar: 

a) Per a l'autoliquidació corresponent al primer trimestre, el termini finalitza el 

7 de juliol del 2020. 

b) Per a l'autoliquidació corresponent al segon trimestre, el termini comprèn de 

l'1 al 20 de setembre del 2020,o el dia posterior immediatament hàbil. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798404.pdf


   
En el tribut que grava els jocs en casinos, el pagament fraccionat corresponent 

al primer trimestre del 2020,i s'ha d'efectuar de l'1 al 20 de juliol del 2020. 

4. Normativa aplicable : 

DECRET LLEI 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria 

tributària. 

Decreto Ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas 

económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia 

generada por la COVID-19 y otras complementarias (Art. 5).  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

Decret 28/1997, de 21 de gener, del Reglament de màquines recreatives i 

d'atzar, que va derogar l'anterior regulació d'aquesta matèria continguda en el 

Decret 316/1992, de 28 de desembre, i que, alhora ha estat objecte de diverses 

modificacions mitjançant els Decrets 34/2000, de 26 de gener i 215/2004, de 24 

de febrer. 

5. Altres dades d’interès : 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/

mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-

liquiditat-ajornaments-de-tributs/bonificacio-de-la-quota-de-la-taxa-fiscal-sobre-el-

jocs-de-sort-envit-o-atzar-que-grava-les-maquines-recreatives-i-datzar/ 
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