
 
   

 
 

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’AA, PSOE, PI I UIA, 
PER CONTROLAR LA PROLIFERACIÓ DE LES APOSTES ONLINE I 
CASES DE JOC I PRENDRE MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT LA 
LUDOPATIA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

D’ençà d’uns anys han proliferat els spots de televisió, ràdio, premsa escrita, 
xarxes socials, etc de cases d’apostes esportives Online. Cases d’apostes que 
insereixen la seva publicitat en esdeveniments esportius, especialment a les 
retransmissions esportives que, fins i tot, arriben a utilitzar estrelles de futbol 
per animar als espectadors a que apostin. Un sistema de joc molt més addictiu, 
sense pauses, amb bons «gratis» d’entrada, i a sobre de tot, amb una immensa 
inversió en publicitat.  

Hi ha 613.812 usuaris actius a les cases d’apostes, segons el darrer Informe 
Trimestral del Mercat del Joc Online, un 13,44% més que en el mateix període 
de 2016. No només correspon a les apostes esportives, també a poker, casino i 
bingos virtuals. Fins al setembre de 2017, els operadors gastaren més de 140 
milions d’euros en promocionar-se. A Espanya hi ha més de mig centenar 
d'empreses amb llicència en el negoci Online i presencial. 

El joc patològic és un trastorn que figura entre les addiccions de tipus 
comportamental en les classificacions mèdiques i psicològiques. Consisteix en 
la pèrdua del control del comportament en relació al joc que es caracteritza per 
tenir greus conseqüències per a les persones; problemes familiars, acadèmics, 
laborals, econòmics, socials i/o legals associats al joc. 

Es tenta als col·lectius més desafavorits, els quals normalment no poden 
accedir a treball estable donat el nivell d’atur i treball precari, per a que 
arrisquin les seves rendes guanyades amb prou feina. No és estrany, per això, 
que en els barris i localitats amb rendes més baixes, sigui on les polítiques 
neoliberals més efectes negatius causen a través de les cases d’apostes. 
Aquestes afecten especialment a la joventut, on la falta d’expectatives i d’un 
futur estable és el brou de cultiu perfecte per a dosis ràpides d’adrenalina on 
aconseguir diners sense esforç. 

Tampoc és admissible que les cases d’apostes augmentin dia a dia els seus 
beneficis i deixin a les famílies i al conjunt de la societat l’obligació de finançar 
íntegrament el tractament de les persones a les quals han enganxat. 

 

 



 
   

 

És de justícia, per tant, augmentar la contribució que els beneficis d’aquestes 
empreses han de fer al conjunt de la societat per a que se pugui tractar de 
manera eficaç a les persones addictes al joc i per a que se puguin investigar 
aquests mecanismes i prevenir futures addiccions. 

De forma física o a través d’Internet, el que s’amaga darrera de cada aposta és 
el mateix: te fan creure que no és necessari treballar per generar riquesa, que 
pots invertir els teus diners i, si ho fas be, els multiplicaràs. Aquest pressupòsit 
obvia que el teu benefici implica que algú com tu està perdent els seus diners , 
també obvia que un dia has guanyat però el següent pots perdre molt més. No 
és qüestió de sort que, en última instància, sigui l’empresari de la casa 
d’apostes l’únic que guanya, és qüestió de matemàtiques. 

Cal destacar també, que als serveis socials municipals de l’Ajuntament d’Artà, 
s’ha detectat en els darrers temps un augment de situacions de persones amb 
alguna problemàtica de salut mental que s’agreuja o complica per mor de la 
facilitat d’accés al joc. 

És el moment que les diferents institucions adaptin la normativa a la realitat 
social, econòmica i tecnològica de l’activitat del joc abans que sigui una xacra 
sense retorn. 

Plantejam en aquesta moció una sèrie de mesures, a nivell municipal i 
supramunicipal, entenent que es tracta d’una problemàtica multidimensional 
que precisa d’una intervenció integral de tots els nivells de l’administració 
pública. Per una banda, és necessari prohibir la publicitat d’aquests locals i 
frenar  la seva expansió a través de les ordenances o les normes 
urbanístiques, també són importants les mesures de prevenció davant la 
ludopatia i, per últim, plantejam una sèrie de propostes a nivell fiscal per tal de 
gravar l’activitat de les cases d’apostes i del joc Online. 

 
Per tot això, els grups municipals d’AA, PSOE, PI i UIA d’Artà proposen al 
Plenari l’adopció dels següents acords: 

 
ACORDS 

 
PRIMER: Instar al Govern de l’Estat a reformar la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual y la Ley General de Publicidad per tal que es reguli 
la publicitat de les Cases d’Apostes i es prohibeixi el fet que aquestes 
empreses puguin publicitar-se per fer efectiva la protecció del públic infantil i 
juvenil i a impulsar el Reial Decret de Comunicaciones Comerciales de las  

 



 
   

 

 

Actividades de Juego y de Juego Responsable con el objetivo de restringir la 
publicidad para juegos y apuestas online. 

 
SEGON: Instar al Govern de l’Estat a augmentar el tipus aplicable en l’Impost 
sobre Activitats del Joc per a les cases d’apostes i del joc Online. 

 
TERCER: Instar al Govern Autonòmic per a que, igual que passa amb el gremi 
de tabacaires o farmàcies, limiti l’apertura de les cases d’apostes físiques 
mitjançant l’establiment d’un mínim de metres de separació o per nuclis de 
població, per tal de frenar així, la seva proliferació. 

 
QUART: Instar al Govern Autonòmic a que prohibeixi les terminals d’apostes 
esportives a sales de joc, bingos i casinos. 

 
CINQUÈ: l’Ajuntament d’Artà es compromet a estudiar i revisar  les ordenances 
i NNSS per introduir limitacions urbanístiques a la implantació de locals 
d’apostes a tot el municipi d’Artà.  

 
SISÈ: l’Ajuntament d’Artà es compromet a que, a través de l'Ordenança de 
Publicitat, reguli l’eliminació de qualsevol cartelleria del mobiliari urbà o de 
l’espai públic d’aquest tipus d’establiment. Aquesta, s’haurà de cenyir 
exclusivament als cartells del propi local incloent només el nom i sense cap 
tipus de publicitat afegida. 

 
SETÈ: L’Ajuntament d’Artà es compromet a realitzar activitats informatives en 
els centres escolars per aprofundir en l’ús que fan els joves dels joc Online i de 
apostes i en els possibles problemes derivats d’aquest ús. També procurarà 
posar en funcionament models d’oci i espais de socialització gestionats 
directament per joves on puguin desenvolupar un oci sa, que potenciï el 
coneixement, l’esport i les arts. 

 
VUITÈ: L’Ajuntament d’Artà es compromet a reforçar la formació de la Policia 
Local i demanar la col·laboració de la Guàrdia Civil, de manera que es 
familiaritzin amb les infraccions més habituals relacionades amb les apostes i el 
joc, particularment quant a l’accés de menors d’edat, persones legalment 
incapacitades i persones amb l’accés al joc legalment restringit. 



 
   

 
NOVÈ: L’ajuntament d’Artà es compromet a instar als equips locals de futbol, 
als seus jugadors així com a altres esportistes i equips d’altres disciplines, a 
col·laborar en la tasca de que no s’identifiqui l’esport amb les apostes, 
assumint la seva responsabilitat social, eliminant la publicitat de les cases 
d’apostes, posant en marxa campanyes de conscienciació i no signant 
convenis de col·laboració ni patrocinar a entitats esportives que facin publicitat 
de les cases d’apostes. 

Aina Comas Delgado 
 

Portaveu del Grup Municipal d’Alternativa per Artà 

 

Artà, a 12 de febrer de 2019. 

 


