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EN QUÈ CONSISTEIX LA INSPECCIÓ 
TÈCNICA DE MÀQUINES RECREATIVES
La Inspecció Tècnica de Màquines Recreatives (ITM) permet avaluar i assegurar,

de manera periòdica,  la conformitat dels sistemes de joc a les diferents

normatives estatals i autonòmiques. 

La ITM és preceptiva per poder renovar el permís d’explotació per part dels 

operadors de joc, i és realitza sobre màquines recreatives en explotació situades 

en salons de joc, sales de bingo, casinos o bé en locals de pública concurrència, 

per exemple dins el sector de l’hostaleria, així com al magatzem dels operadors.

Normativa de referència:

	 •	 Reial	Decret	RD2110/1998,	del	2	d’octubre,	pel	que	s’aprova	el	Reglament	de	màquines	recreatives		
         i d’atzar (B.O.E. 16/10/98).

	 •	 Decret	23/2005,	del	22	de	febrer,	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	pel	qual	s’aprova	el	Reglament	de	
  màquines recreatives i d’atzar.

	 •	 Decret	166/2009,	del	27	d’octubre,	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	primera	modificació	del	
	 	 Reglament	de	màquines	recreatives	i	d’atzar,	aprovat	en	el	Decret	23/2005.	

	 •	 Ordre	IRP/474/2009,	del	2	de	novembre,	per	la	que	es	fixa	el	contingut	i	les	característiques	que	
  han de tenir els rètols de les màquines recreatives amb premi d’atzar. 

	 •	 Decret	56/2010,	del	4	de	maig,	de	segona	modificació	del	Reglament	de	màquines	recreatives
  i d’atzar. 

	 •	 Ordre	IRP/474/2009,	del	2	de	novembre,	per	la	que	es	fixa		el	contingut	i	les	característiques	que	

  han de tenir els rètols de les màquines recreatives amb premi d’atzar. 

	 •	 Decret		56/2010,	del	4	de	maig,	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	de	segona	modificació	del	

	 	 Reglament	de	màquines	recreatives	i	d’atzar,	aprovat	en	el	Decret	23/2005.	

	 •	 Decret	78/2012,	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	de	tercera	modificació	del	Reglament	de	màquines	

	 	 recreatives	i	d’atzar,	aprovat	pel	Decret	23/2005,	de	22	de	febrer.

    •			Decret	163/2015,	del	21	de	juliol,	de	modificació	del	Catàleg	de	Jocs	i	Apostes	autoritzats	a		

									Catalunya
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TIPOLOGIA DE MÀQUINAS RECREATIVES 

Als operadors que tenen màquines recreatives tipus B i/o C. Aquests operadors han de sol·licitar 

la ITM abans de que se’ls caduqui el permís d’explotació de la màquina a una entitat autoritzada per 

l’Administració competent en matèria de joc, com AMBIENTAL. L’entitat autoritzada serà l’encarregada 

de	verificar	que	 la	màquina	 funciona	de	conformitat	amb	els	 requisits	exigits	en	 l’homologació	 i	en	 la	

normativa	vigent	i	expedirà	el	certificat	corresponent,	que	li	servirà	a	l’operador	per	a	poder	renovar	el	

permís d’explotació.

La ITM es realitzarà en el lloc on estigui ubicada la màquina recreativa, ja sigui en salons de joc, bingos, 

casinos, locals d’hostaleria o el propi magatzem de l’operador de joc, i s’analitzaran diferents aspectes 

segons el tipus de màquina de què es tracti: 

• MÀQUINES TIPUS B 

 - Adequació administrativa (el contingut de la placa d’identitat de la màquina, el correcte gravat

  de les seves dades identificatives, d’existència i visibilitat de les indicacions a què obliga la llei...).

 - Seguretat d’operació (l’existència de connexió a terres o fusibles, el correcte estat dels seus 

  conductors interns...).

 - Correcta conservació de la màquina (el funcionament dels comandaments de joc i dels seus 

	 	 mecanismes	interns,	dels	displays	i	lluminosos...).

 - Operatius (la correcta memòria del joc, la visualització de les figures que componen la 

	 	 combinació	del	joc,	el	percentatge	de	premis	-superior	al	70%-,	la	indicació	del	pla	de

	 	 guanys	i	premis...).

 - En el cas de les màquines tipus B, que el màxim de crèdits acumulables sigui 25.

LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE MÀQUINES RECREATIVES 
S’ADREÇA A... 
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• MÀQUINES TIPUS C 

 - Adequació administrativa (el contingut de la placa d’identitat de la màquina, el correcte gravat 

  de les seves dades identificatives, d’existència i visibilitat de les indicacions a què obliga la llei...).

 - Seguretat d’ operació (l’existència de connexió a terres o fusibles, el correcte estat dels seus 

  conductors interns...).

 - Correcta conservació de la màquina (el funcionament dels comandaments de joc i dels seus 

	 	 mecanismes	interns,	dels	displays	i	lluminosos...).

 - Operatius (la correcta memòria del joc, la visualització de les figures que componen la 

	 	 combinació	del	joc,	el	percentatge	de	premis	-superior	al	80%-,	la	indicació	del	pla	de	guanys	i	

  premis...).

CADA QUAN FER LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE 
MÀQUINES RECREATIVES
La	primera	inspecció	periòdica	o	ITM	s’haurà	de	fer	als	4	anys,	després	cada	2	anys.
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PER QUÈ AMBIENTAL  

Health Gaming

Industrial Energy

AMBIENTAL és una empresa dedicada a la prestació de serveis d’avaluació de la conformitat en àmbits 

regulats per l’administració, activitat que també es coneix amb el nom d’inspecció reglamentària. 

Actua en quatre grans àmbits:

Revisió i control d’ instal·lacions de risc de 
produir legionel·losi

Inspecció tècnica de màquines recreatives

Inspecció d’instal·lacions tèrmiques de 
l’edificació 

Inspecció d’instal·lacions elèctriques de 

baixa tensió 

Certificat d’eficiència energètica
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A AMBIENTAL intentem personalitzar i adaptar la nostra actuació tant com sigui possible a les ne-

cessitats i requeriments de cada client, perquè no creiem que hi hagi solucions universals en els 

protocols	d’inspecció.	D’aquesta	manera	assegurem	que	la	nostra	acció	aporti	sempre	el	màxim	de	

valor.  

AMBIENTAL ÉS PIONERA I LÍDER EN
ELS CAMPS I MERCATS EN QUÈ OPERA. 

En el cas de la Inspecció Tècnica de Màquines Recreatives 

(ITM), lidera el mercat treballant amb més de 300 operadors 

de màquines recreatives. 

CONTACTE
NÚRIA LAIN

Directora	Tècnica	Àrea	GAMING

nlain@ambiental.es T. 93 490 45 85

Aribau	218,	Entl.1			08006,	Barcelona,	Espanya.
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