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Referencia: 2021/12723Q

Procedimiento: Mociones

Interesado: GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS   

Representante: ANGEL VAZQUEZ MARTINEZ 

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

DICTAMEN

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS “PER A ACTUAR 
CONTRA LA LUDOPATIA A BURJASSOT”  
 

El/La Presidente/a de la Comisión que suscribe, propone al Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo:   

Vista la moción presentada por el Grupo Compromís, registrada de entrada al número 
2021021326 de fecha 15/11/2021 que a continuación se transcribe

“MOCIÓ PER MOCIÓ PER A ACTUAR CONTRA LA LUDOPATIA A BURJASSOT

El joc patològic és un trastorn que figura entre les addiccions de tipus comportamental en 
les classificacions mèdiques i psicològiques, i fins i tot hi ha qui l’ha definit com «l’heroïna 
del segle XXI». Es tradueix en la pèrdua del control del comportament en relació amb el 
joc, cosa que pot tindre conseqüències greus per a les persones, com ara problemes 
acadèmics, laborals, econòmics, socials o legals.

D’altra banda, no cal ser ludòpata per a tindre un problema amb el joc, ja que s’estima que 
un de cada 4 jugadors presenta algun tipus de conducta disruptiva: roba diners, s’endeuta, 
juga compulsivament… Aquesta problemàtica afecta especialment la joventut i sobretot a 
la més desfavorida des del punt de vista econòmic, atés que la falta d’expectatives 
laborals i socials són el caldo de cultiu perfecte per a buscar les dosis ràpides d’adrenalina 
que proporciona la perspectiva d’aconseguir diners sense esforç. I és que, el que s’amaga 
darrere de cada aposta és el mateix: la il·lusió que no és necessari treballar per fer-se ric, 
que es poden invertir pocs diners i multiplicar-los sense esforç.

És conegut que, des de març del 2020, amb el confinament, han augmentat perillosament 
les addiccions al joc, especialment en línia, però també la resta de les addiccions 
relacionades amb les apostes. Les dades públiques estatals així ho arrepleguen: a la fi de 
2019 hi havia, (dades oficials del Ministeri de Consum) 1.377.349 usuaris actius que tenien 
un total de 2.729.478 comptes oberts, el que suposa un creixement exponencial respecte a 
la situació existent el 2013, quan la xifra estava al voltant dels 630.000 usuaris i els 
950.000 comptes. Quant al volum d’apostes, és de 18.779 milions d’euros, que van 
reportar a les companyies organitzadores un benefici de 749 milions d’euros, enfront del 
volum de 5.500 milions que es va jugar en 2013.
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A pesar de tot, hem normalitzat veure i escoltar anuncis de cases d’apostes en televisió, 
ràdio, premsa escrita, xarxes socials, etc., tant físiques com en línia, sovint patrocinant 
retransmissions esportives i amb ídols de la joventut que associem amb triomf, vida sana, 
felicitat… La gratuïtat que sol acompanyar la primera aposta és la cirereta del pastís, 
l’estora roja que dona pas a l’addicció. Segons FEJAR (Federación Española de 
Jugadores de Azar Rehabilitados), el perfil del ludòpata ha canviat, i ara el jugador tipus 
és un jove adolescent, que sovint acaba tenint problemes en els estudis, de relació, i que 
fins i tot arriba a robar per culpa de l’addicció al joc.

Tot i això, a Burjassot tenim unes quantes cases d’apostes i algunes, com la de l’avinguda 
de Maria Ros, es troben extremadament prop de fins a tres centres educatius (IES 
Comarcal, CEIP Les sitges i Colònia sant Vicent Ferrer). Precisament, fa unes setmanes 
l’obertura al públic d’aquest establiment es va trobar amb una gran resposta social per part 
de la ciutadania, que veu impotent com centenars de xiquets i adolescents es troben 
exposades i exposats al perill que implica tindre a l’abast un local que els pot facilitar 
l’accés al joc.

Amb aquesta moció volem donar resposta al clam de les famílies que es preocupen pels 
seus fills i filles. A les famílies amb filles i fills en els centres esmentats i a la resta de les 
famílies del poble. Però, de fet, aquest és un problema que interpel·la tota la població, 
com demostra el fet que la pràctica totalitat dels grups polítics de la corporació municipal 
hi van acudir, i el mateix Sr. alcalde va declarar durant la concentració que era el primer 
que no veia amb bons ulls el tipus de negoci i la situació d’aquesta casa d’apostes en 
concret, però que complia les ordenances municipals i que no s’hi podia fer res.

Tanmateix, des de Compromís Burjassot pensem que hi ha marge de maniobra per a 
aconseguir l’objectiu de totes i de tots, i amb el convenciment que tots els grups polítics 
desitgen allunyar el fantasma de la ludopatia de la nostra joventut, proposem que l’equip 
de govern inicie els tràmits administratius oportuns per a elaborar una ordenança que 
establisca els següents punts:

1. Que es busque la forma en el PGOU de Burjassot perquè no existisquen cases 
d’apostes ni bingos o similars pròxims a centres educatius ni espais juvenils, 
endurint la norma actual, i que incloga la prohibició d’instal·lar pantalles vinculades 
a les apostes i publicitat en qualsevol suport, a l’exterior dels locals i en el poble;

2. En el cas de les llicències ja atorgades, que s’estiga a l’aguait perquè la renovació 
comporte l’allunyament dels centres educatius i socials, i aquells espais on puga 
haver-hi población vulnerable d’almenys 1 km;

3. Que s’adopten mesures que reconeguen el problema actual i que s’ha agreujat 
amb la pandèmia, a causa dels jocs en línia i les cases d’apostes i bingos, ja que 
són una vertadera plaga que crea addiccions i problemes socials, sobretot en la 
joventut;

4. Que s’estudie la possibilitat d’obligar als locals destinats als jocs d’atzar i apostes a 
obrir finestres a l’exterior, per tal d’evitar l’aïllament dels qui es troben a l’interior, i 
la impunitat que atorga l’anonimat;

5. Que s’extreme la vigilància als voltants d’aquests locals i que s’hi controle 
l’entrada, sol·licitant identificació la Policia Local a totes les persones que hi 
vulguen accedir, de manera que això tinga un efecte dissuasori; que les autoritats 
vigilen, especialment, l’accés de menors d’edat,persones incapacitades legals i 
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persones amb l’accés al joc legalment restringit;
6. Que des de qualsevol tipus de centre de titularitat municipal s’inhibisca la 

connexió a pàgines de joc en línia i bingos;
7. Que s’intensifiquen les activitats informatives i formatives en els centres 

d’educació primària i secundària per a aprofundir en l’ús que fa la joventut dels 
jocs en línia i d’apostes i en els possibles problemes derivats d’aquest ús;

8. Que es posen en marxa protocols que acceleren l’accés de les persones 
afectades per ludopatia als recursos específics de salut;

9. Que, abans de concedir autoritzacions per obrir un establiment d’aquest tipus 
(bingo, casa d’apostes, saló de jocs, etc.), se sol·licite un informe a l’Ajuntament 
sobre la situació i la proximitat a centres o espais freqüentats per joves, xiquets i 
xiquetes o qualsevol población  vulnerable.

10.Que l’Ajuntament de Burjassot implemente un pla de prevenció contra la 
LUDOPATIA JUVENIL, vinculada al joc presencial i en línia, que a través de la 
coordinació de les Regidories d’Educació, Joventut i Serveis Socials, es facilite 
assessorament i orientació sobre els riscos del joc, les possibles conseqüències, 
els tractaments davant de casos d’addicció, mitjançant campanyes informatives i 
de conscienciació, dirigides als menors i als joves del municipi;

11.Que es promocionen alternatives per al temps lliure i espais de socialització on la 
joventut puga desenvolupar un oci sa, que potencie el coneixement, l’esport i les 
arts;

12.Que es posen en marxa campanyes de conscienciació amb els equips esportius 
de la ciutat perquè no signen convenis de col·laboració ni siguen patrocinats per 
cases d’apostes i salons de joc;

13.Que els Serveis Socials, en col·laboració amb la Policia municipal i l’àrea 
d’Urbanisme, redacten i publiquen informes anuals sobre la localització geogràfica 
dels bingos i les cases d’apostes presencials, atenent criteris socioeconòmics de la 
població i les actuacions realitzades pels diferents serveis municipals;

14.Que es redacte un estudi sobre la incidència de la ludopatia a Burjassot, i el paper 
dels locals d’apostes i els bingos en aquest problema, i que incloga propostes 
d’actuació adequades per a regular la instal·lació d’aquests establiments en el 
municipi.

Burjassot, 11 de novembre de 2021.- N’Àngel Vázquez Martínez

Portaveu de Compromís per Burjassot”

 

Por todo ello, se eleva a La Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras la 
siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

Elevar al Pleno el presente expediente
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