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Els casinos en línia segueixen creixent en popularitat a causa de molts factors diferents. La capacitat de jugar des de la comoditat de casa, 
múltiples opcions de ranura, així com una llarga oferta de jocs en línia divertits i creatius significa que els usuaris actuals tenen opcions infinites per 
triar. 

No obstant això, aquesta gran selecció també pot dificultar la tria del millor operador, especialment si ets un jugador principiant. És per això que en 
la següent guia, hem esbossat alguns passos per guiar-te a través del procés d'elecció d'un operador de casino en línia! 

La part final de la nostra guia de casino és una llista dels 10 consells per a principiants. Aquests es basen en la nostra pròpia experiència i et seran 
molt útils quan comencis a jugar en línia. Assegura’t de llegir-los tots atentament i posar-los en pràctica abans de jugar. 

Pas 1: Trobar el millor casino en línia 
A l'hora de triar un operador, hauràs de tenir en compte molts factors diferents. Per tal de 
seleccionar el casino en línia més adequat per a les seves necessitats, hauràs de decidir quins 
criteris són més importants per a tu. 

Amb això en ment, aquí tens els criteris principals per triar el millor casino en línia: 

Aquests no són els únics criteris a tenir en compte a l'hora d'escollir els millors casinos en línia, 
però són els més importants. Si consideres que hi ha altres factors importants per a la teva 
decisió, llavors hauràs d’incloure’ls per fer la millor selecció.  

Versió mòbil fiable 

Jocs d'atzar segurs i legals 

Interfície ràpida 

Varietat de mètodes de pagament

Varietat de jocs 

Bonificacions disponibles 

Consell:    Per a facilitar la teva cerca, consulta la nostra llista de 
millors casinos a Espanya

Pas 4: Jugar, divertir-se i guanyar!
Una vegada que la inscripció s'ha completat, i has fet el teu dipòsit, el següent pas és començar a 
jugar! Depenent de l'operador que seleccionis, tindràs una gran varietat de jocs de casino en línia 
per triar. Els jocs de casino més populars a Espanya són les escurabutxques, el blackjack, 
la ruleta i el pòquer de casino. 

Assegura’t de recordar que cada joc té una taxa de pagament diferent i les probabilitats de 
guanyar són més altes en alguns jocs que en d’altres. Per exemple, molts jocs de slots 
tenen taxes de RTP diferents, així que assegureu-vos d'investigar abans de jugar.  

Fes un cop d'ull a la taula següent per veure les tarifes RTP i alguns consells per als jocs més 

Sempre assegureu-vos de tenir en compte la dificultat de les regles a l'hora de triar un 
joc. Això t'ajudarà a idear una estratègia guanyadora abans de jugar a casinos. 

Consell:     Consulta quines són les millors escurabutxaques a Espanya

Pas 3: Dipòsit i reclamació del teu bonus 
de benvinguda 
Ingressar diners al teu compte és un pas important en el procés. Tenir l'opció de triar entre una 
varietat de formes de pagament fa que un casino en línia sigui més atractiu. Els millors casinos en 
línia t’oferiràn més maneres d'afegir diners al teu compte i reclamar el teu bonus de 
benvinguda. Normalment cal ingressar una quantitat mínima per reclamar aquesta bonificació. 

Les millors formes de pagament permetran transaccions instantànies amb poc o cap cost per a 
l'usuari. Els cinc mètodes que s'indiquen a continuació no incorren en cap comissió de 
transacció, i els converteixen en els mètodes més populars de transferència de diners al seu 
compte de casino en línia a Espanya. 

Tot i que tots aquests mètodes no cobren comissions de transacció, hi ha altres característiques 
que els usuaris han de tenir en compte a l'hora de triar una forma de pagament. Per exemple, 
alguns mètodes no permeten retirades i els que ho permeten tenen diferents terminis de 
retirada. 

Una altra cosa a tenir en compte és que alguns mètodes de pagament no et permeten 
reclamar el bonus de benvinguda quan fas el teu primer dipòsit. Sempre has de llegir els 
termes i condicions per assegurar-te que la forma de pagament que has triat pot acceptar el 
bonus de benvinguda. 

Paypal 

Targeta de crèdit 

Skrill 

Neteller 

Paysafecard 

Consell:     Per tal d'obtenir la millor oferta quan t’inscrius a un casino en 
línia, fes un cop d’ulll a la nostra llista de millor bonus de casino a Espanya

Pas 2: Registra't al Casino Online
Una vegada que has utilitzat els seus criteris per triar l'operador de casino en línia més adequat 
per a les teves necessitats personals, el següent pas en el procés és el registre. Hauràs de seguir 
els passos descrits en el procés d'inscripció i confirmar la inscripció un cop finalitzats. 

El procés d'inscripció requerirà la verificació de la teva identitat. Això requereix aportar còpies de 
documents oficials. Per exemple, se’t requerirà que proporcionis un document d'identitat 
actual i vàlid. En la majoria dels casos, també hauràs de proporcionar una factura de 
subministrament recent que ajudarà a verificar el teu nom i adreça. 

Consell:     Per completar la teva inscripció a través del teu 
smartphone, pots triar una de les millors app de casino a Espanya

Joc de casino Percentatge de pagament 

94,74 % – 98,65% 

99,22% - 99,30% 

94,00% - 98,00% 

  S'adhereix al teu pressupost 

Evita apostes laterals 

  Juga amb casinos regulats 

Com guanyar 

Pas 5: Retira els teus guanys 
I ara el pas més important! Fes efectius els teus guanys. A Espanya, els teus diners estan 
protegits per la DGOJ, de manera que no necessites preocupar-te pels teus guanys quan 
jugues amb operadors de renom. Així que quan decideixis retirar els guanys, pots fer-ho de 
manera fàcil i segura. 

Retirar diners és molt fàcil. Només has de sol·licitar la quantitat de diners que vols retirar. 
Normalment, hi ha una quantitat mínima que es pot retirar, que és de 10 € en la majoria dels 
casos. La sol·licitud es tramitarà en 1 - 2 dies hàbils i després s'ingressarà al teu compte. 

Els millors operadors de casino no cobraràn una comissió per retirar els teus guanys. Si 
cobren una quota, només serà en casos excepcionals. L’operador sol mostrar aquesta informació 
de manera clara, però si vols estar-ne segur sempre pots comprovar els termes i condicions. 

Tinguis en compte que per retirar el primer pagament, així com altres grans quantitats, hauràs 
de confirmar la teva identitat a l'operador. Això implicarà mostrar el teu DNI i aprovar la 
retirada. 

Consell:     Fes un cop d'ull als millors casinos amb PayPal i altres 
mètodes de pagament.
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Comprova si el casino té llicències 

Comprova opinions de l'operador en línia  

Registra’t al casino  

Fes un cop d'ull al catàleg de jocs  

Comprova si té els jocs més populars  

Tria sàviament el teu bonus de benvinguda  

Llegeix els termes i condicions de les bonificacions  

Comprova mètodes de pagament disponibles  

Cerca bonificacions i promocions addicionals  

Juga responsablement 
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Top 10 consells de casino per a principiants 

https://www.estafa.info
https://www.estafa.info
https://www.estafa.info/casinos-enlinia/espanya/
https://www.estafa.info/casinos-enlinia/espanya/#mobil
https://www.estafa.info/casinos-enlinia/espanya/#bons
https://www.estafa.info/casinos-enlinia/espanya/#escurabutxaques
https://www.estafa.info/casinos-enlinia/espanya/#diposits-retirades

