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Títol de la iniciativa :
Addicció al joc online
Contingut de la iniciativa :
El joc es pot dur a terme a casinos, bingos, cases d’apostes o, cada vegada més, apostant online.
Les administracions públiques han de vetllar per la protecció de la salut poblacional i, en el cas del
joc, els i les professionals sanitaris i de l’àmbit social ja comencen a posar-nos en alerta davant el
que es considera una epidèmia: la ludopatia, que s’estén especialment entre els col·lectius més
vulnerables.
El Defensor del Pueblo, en un informe presentat aquest any afirma que Espanya es troba davant
un problema d’addiccions sense substància, concretament la ludopatia, que s’ha d’abordar des
d’una perspectiva integral. Remarca que l’estatègia 2017-2024 ha d’establir la revisió de la
Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 1 de 3

Parlament de les Illes Balears
RGE: 10281/2019 - 02/12/2019 10:52

normativa del joc i apostes (online) en relació a l’accessibilitat i promoció, especialment adreçada
a protegir als i les menors. Així mateix destaca que davant la situació actual cal reforçar la
formació i la investigació sobre aquest problema.

Certament no totes les persones que s’apropen a un local de joc o aposten online adquireixen
inmediatament una addicció però és innegable que la ludopatia és un problema creixent al nostre
país i que les administracions hem d’actuar. Són moltes les entitats de persones afectades i
familiars que demanden atenció cap al seu col·lectiu. Són també molts els i les professionals
sanitaris, educatius i socials que avisen de que cal redoblar els esforços en aquesta matèria.
Des del Govern de les Illes Balears s’està treballant en diverses actuacions relatives al sector del
joc per implicar a totes les parts en assolir acords per abordar la problemàtica actual. Als acords
de Bellver han recollit, entre altres actuacions en salut pública, el desenvolupament d’una llei
d’addiccions que inclourà la ludopatia. En aquest sentit també s’està treballant en la fiscalitat
vinculada al sector.
Les persones menors d’edat són el col·lectiu més vulnerable a l’addició al joc. La normativa
preveu que no puguin accedir a cap establiment dedicat al joc però sí que estarien accedint al joc
online com es desprén, per exemple, de la memòria de Projecte Home Illes Balears del 2018 que
recull que un 4% de la població hauria jugat doblers a internet en els darrers 12 mesos (el 7,5%
de joves entre 15 i 24 anys).
Són necessàries més dades per poder dissenyar polítiques i eines eficaces per conéixer en
profunditat l’abast de la problemàtica derivada del joc online, específicament per poder atendre i
prevenir l’addicció de persones menors d’edat. I cal incloure la perspectiva de gènere en tot el
procés, ja que determinats professionals alerten sobre els diferents efectes i estratègies a seguir
en el tractament de l’addicció al joc online segons el sexe de la persona afectada i el seu entorn.
Per tot l’exposat, des dels grups polítics Unidas Podemos, PSIB i Més per Mallorca proposam que
el Parlament de les Illes Balears insti al Govern de les Illes Balears a fer a travès de l'Observatori
del joc online:
1,-Un diagnòstic sobre la realitat del joc online a les Illes Balears amb dades que permetin posar
en marxa actuacions a totes les nostres illes.
2.-Campanyes destinades a la prevenció de les conductes addictives vinculades al joc online, molt
especialment en persones menors d’edat.

Antonia MARTÍN I PERDIZ

Irene TRIAY I FEDELICH

Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Josep FERRÀ I TERRASSA

Pàgina 2 de 3

Parlament de les Illes Balears

Assabentament grup,

Assabentament grup,

Alejandro LÓPEZ I SORIA

Silvia CANO I JUAN

Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

RGE: 10281/2019 - 02/12/2019 10:52

Assabentament grup,

Miquel ENSENYAT I RIUTORT

Pàgina 3 de 3

