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PROPOSTA D'ACORD PER FRENAR LA PROLIFERACIÓ DE LES CASES 

D'APOSTES 

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 91.4 

i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al 

proper ple la següent proposta d'acord 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Dimarts passat 3 de novembre es va aprovar en el Consell de Ministres el nou Reial 

decret llei de Publicitat del Joc. Aquest RDL incorpora una sèrie de mesures molt 

importants com la prohibició dels bons de benvinguda, la limitació dels anuncis de jocs 

d'apostes i atzar i la prohibició dels patrocinis en equipaments esportius, entre altres. Tot 

això ve a acabar amb "la llei de la selva" existent que havia provocat el bombardeig 

constant de publicitat en tota mena de mitjans i espais publicitaris. 

Actualment hi ha uns 911.218 usuaris actius a les cases d'apostes, segons l'últim Informe 

Trimestral del Mercat del Joc Online (1T 2020, un 65´54% més que en el mateix segment 

de 2016, sent alarmant en els sectors juvenils. No sols correspon a les apostes 

esportives, també a pòquer, casino i bingos virtuals. A més, durant aquests últims anys la 

despesa en publicitat està sent molt important fluctuant entre els 300 i 145 milions. 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, i que té especial incidència en els sectors 

poblacionals més precaris. Consisteix en la pèrdua del control del comportament en 

relació amb el joc que es caracteritza per tenir greus conseqüències per a les persones 

com a problemes acadèmics, laborals, econòmics, socials i/o legals associats al joc, així 

com al seu entorn més pròxim. A més, no hem d'oblidar que no fa falta ser un ludòpata 

per a tenir un problema amb el joc. S'estima que 1 de cada 4 jugadors que ha jugat en els 

últims 12 mesos presenta algun tipus de problema amb el joc (roba diners, s'endeuta, juga 

compulsivament...) 

Es tempta a la classe treballadora, que normalment no pot accedir a un treball estable 

donat l'enorme atur crònic, al fet que arrisquin les seves rendes guanyades en treballs 

precaris. No és estrany que en els barris i localitats on menys renda hi ha, sigui on les 

polítiques neoliberals, més efectes negatius causin a través de les cases d'apostes. 

Aquestes afecten especialment la joventut i als barris més humils, on la falta 

d'expectatives, d'un futur estable i la falta d'alternatives d'oci és el brou de cultiu perfecte 

per a dosis ràpides d'adrenalina on aconseguir diners sense esforç. 
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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 costejar 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 

perquè es pugui tractar de manera eficaç a les persones addictes al joc i perquè es puguin 

investigar aquests mecanismes i prevenir futures addiccions, així com prendre mesures 

que posin fre a l'expansió d'aquesta mena de locals i garantir des de les institucions el 

dret a l'oci. 

De manera física o a través d'Internet, el que s'amaga darrere de cada aposta és el 

mateix: la falsa realitat que podem generar riquesa amb poc esforç. El que no compten,A 

les Illes Balears ja s'ha iniciat aquest camí amb la moratòria de noves llicències de joc 

durant dos anys, mentre es redacta un Decret d'ordenació del joc en la nostra comunitat. 

Plantegem en aquesta moció una sèrie de mesures, a nivell municipal i supramunicipal, 

per a tallar aquesta problemàtica i garantir el dret a l'oci digne i accessible en tots els 

pobles i barris del nostre país. 

 és que el benefici d'un dia és la pèrdua de l'altre, i que fins i tot aquesta pèrdua pot ser 

encara major. No és qüestió de sort que, en última instància, sigui l'amo de la casa 

d'apostes l'únic que guanyi, és qüestió de matemàtiques. 

És el moment que les diferents institucions adaptin la normativa a la realitat social, 

econòmica i tecnològica de l'activitat del joc abans que es converteixi en una xacra sense 

retorn.  

 

És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i, si 

escau, adopció de la següent: 

 

                                                   PROPOSTA D'ACORD 

 

1. Instar el Govern de les Illes Balears que, en el marc de les restriccions sanitàries dutes 

a terme per motiu de la Covid-19, estableixi horaris de tancament i d'admissió de nous 

clients de les cases d'apostes, casinos de joc i sales de bingo, més reduïts que els del 

sector de l'hostaleria, així com establir àmbits de col·laboració amb les entitats locals en el 

marc de les seves competències per a aquest objectiu. 

2. Instar el Govern de les Illes Balears a mantenir la distància mínima de 500 metres 

lineals entre les cases d'apostes presencials i els centres educatius d'ensenyament 

obligatori, formació professional, universitària, centres de rehabilitació i hospitals i 

qualsevol altre centre d'ús freqüent de menors com ludoteques o parcs infantils. 

3. Instar el Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb els governs locals, al fet que 

posi en marxa centres socials gestionats directament per la joventut on puguin 

desenvolupar un oci digne, que potenciï el coneixement, l'esport i les arts. 

4. Instar el Govern de les Illes Balears a limitar la concessió de noves autoritzacions de 

joc per a salons de joc o cases d'apostes presencials per a decréixer en el número 

d'aquestes. Concedint una llicència nova a canvi de tres baixes definitives. 
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5. Instar el Govern de les Illes Balears a estudiar la possibilitat de prohibir o restringir les 

terminals d'apostes esportives en salons de joc, bingos, casinos i bars. 

6. Instar el Govern de les Illes Balears que implementi regularment plans d'inspecció a les 

cases d'apostes presencials per a augmentar els controls i prevenir l'accés a les persones 

menors d'edat. Així mateix instar el govern local en col·laboració amb l'autonòmic, al fet 

que es realitzin programes de formació de la Policia Local sobre l'aplicació de la normativa 

i les infraccions més habituals relacionades amb les apostes i el joc. 

7. Instar el Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb les entitats locals, a realitzar 

activitats informatives en els centres educatius, en el marc de la prevenció d'addiccions 

generades pel joc i les apostes, per a informar dels riscos i problemes de salut pública. 

8. Instar el Govern de les Illes Balears que realitzi i publiqui informes periòdics sobre la 

localització geogràfica de les cases d'apostes presencials atenent criteris socioeconòmics 

de la població local. 

9. Instar el Govern de les Illes Balears a reconèixer la ludopatia i altres addiccions 

derivades del joc patològic com a problema de salut pública i garantir els recursos públics 

en els plans de prevenció i rehabilitació de la ludopatia en el marc del sistema públic de 

salut amb l'objectiu d'accelerar l'accés i millorar la qualitat del servei. 

10. Instar a l’ajuntament que, a través de les ordenances de publicitat, reguli l'eliminació 

de qualsevol cartelleria del mobiliari urbà o de l'espai públic d'aquesta mena 

d'establiments, cenyint-se exclusivament als cartells del propi local incloent únicament el 

nom i sense cap mena de publicitat. 

11. Instar a l’ajuntament a dur a terme modificacions en el PGOU per a introduir 

limitacions urbanístiques a la implantació de locals d'apostes en zones residencials, amb 

l'objectiu de reduir de manera dràstica la distància entre les cases d'apostes amb els 

centres esportius, culturals, educatius i d'oci juvenil. 

12. Instar a l’ajuntament que sol·liciti als equips de futbol locals i als seus jugadors a 

col·laborar perquè 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. 

A Santa Eulària des Riu, 16 de novembre del 2020 

Signatura: 

 

 

 

Marta Maicas Ortíz 

Regidora del Grup Municipal Unides Podem 


