
7. CONCLUSIONS 
ESTRATÈGIQUES 
PER A MILLORAR 
LA TRANSPARÈNCIA 
EN LA INDÚSTRIA 
DEL JOC

Durant les pàgines que han precedit a aquest apartat 
hem aportat diferents dades i constatacions que prete-
nem que hagin contribuït millorar la transparència en el 
diagnòstic de la situació de la indústria del joc privat, de 
les seves formes d’organització, pràctiques i relacions 
amb altres agents. Aquest apartat prendrà un caire di-
ferent de la resta. Aquí pretenem donar compte de certs 
buits que considerem que faltarien per complementar 
aquest informe en termes de transparència, així d’algu-
nes constatacions sobre la facilitat o no amb la que ens 
hem trobat en la configuració del mateix o iniciatives que 
creiem que serien beneficioses per millorar la trans-
parència del sector. Organitzarem l’exposició segons els 
objectius específics que vertebren el projecte.

Objectiu específic 1: Quantificar les reunions (o 
contactes de diferent naturalesa) del lobby de la indús-
tria del joc amb representants dels diferents nivells de 
l’administració.

Podem constatar que les reunions i els contactes de 
la indústria del joc privat i les diferents esferes polí-
tiques es donen, i es donen amb regularitat. Això ho 
podíem percebre de forma irrefutable ja en la publicació 
de la memòria de comptes anuals de Codere, on s’apun-
tava que CeJuego havia mantingut, durant l’any 2018, 96 
contactes amb persones dedicades a la política, i en la 
posterior declaració del seu president, on reconeixia que 
aquests contactes són recurrents. En aquest sentit, valo-
rem positivament el mecanisme d’inscripció i registre de 
grups d’interès de la Generalitat de Catalunya. Creiem 
que la informació en aquest sentit, al menys a nivell 
quantitatiu, és força completa i accessible. A més, l’exi-
gència d’incloure les sub-directores en aquest mecanis-
me de control creiem que és un pas en la bona direcció. 
Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, creiem que tot 
i que és possible sol·licitar aquest tipus d’informació, 
el nivell de transparència i accessibilitat no arriben als 
estàndards exigits per la Generalitat de Catalunya i, per 
tant, convindria emmirallar-se en aquests. Tot i això, els 
mecanismes de transparència presents en ambdues 

institucions ens ha permès quantificar les reunions del 
lobby de la indústria del joc amb representants dels dife-
rents nivells de l’administració.

Objectius específic 2: Dilucidar el propòsit de les 
reunions i contactes amb representants dels diferents 
nivells de l’administració.

Si bé com acabem d’apuntar, a nivell quantitatiu, 
creiem que les principals Administracions en el con-
text català tenen mecanismes de transparència força 
eficients per donar compte de les reunions dutes a terme 
amb la indústria del joc privat, així com amb els dife-
rents grups d’interès, considerem que a nivell qualita-
tiu aquests mecanismes tenen un llarg recorregut de 
millora. Així, si bé és cert que es recull les temàtiques 
específiques que es pretén tractar en cadascuna de les 
reunions, aquesta informació és extremadament breu, 
i molts cops es resol en una o dos frases. A més, com a 
més important, no és clar que el contingut real del que 
allí es discuteix tingui a veure amb el propòsit oficial de 
la reunió, ni es recullen les formes amb les que s’es-
tableixen les negociacions. És cert que, mitjançant la 
consulta dels mecanismes de transparència i la realit-
zació de les entrevistes individuals donem compte d’un 
relat oficial que ens permet dilucidar el propòsit de les 
reunions i contactes amb representants dels diferents 
nivells de l’administració. Malgrat això, no és possible 
constatar si aquesta informació coincideix amb el que es 
va discutir i negociar en cadascuna de les reunions que 
van tenir lloc.

Objectiu específic 3: Avaluar l’impacte de les 
reunions i contactes amb representants dels diferents 
nivells de l’administració en els propòsits del sector del 
joc d’atzar, especialment pel que fa a prerrogatives que 
pugui obtenir en relació al Reial Decret 958/2020, de 3 
de novembre.

En sentit similar, tot i que eé cert que en alguna 
de les nostres informants ens comentava durant les 
entrevistes que havia participat en les reunions per 
negociar les compensacions derivades de les mesures 
per fer front a la Covid-19 -que van donar lloc l’aprova-
ció del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, el Decret Llei 
11/2020, de 7 d’abril, o Decret Llei 23/2020- o, a nivell 
estatal, en les negociacions referents a la configuració 
i aplicació del Reial Decret 958/2020, de 3 de novem-
bre, de regulació de les comunicacions comercials, no 
ens ha estat possible avaluar (al menys amb la precisió 
que haguéssim volgut) l’impacte real de les reunions i 
contactes amb representants dels diferents nivells de 
l’administració en els propòsits del sector del joc d’atzar, 
que constituïa el nostre tercer objectiu específic. 
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Objectiu específic 4: Proposar una estratègia comu-
nicativa transparent relativa a la relació entre la indústria 
del joc i les persones representants dels diferents nivells 
de l’administració.

Les constatacions fetes per donar resposta al nostre 
objectiu específic 3, ens donen claus per proposar una 
estratègia comunicativa transparent relativa a la relació 
entre la indústria del joc i les persones representants 
dels diferents nivells de l’administració. Volem apun-
tar algunes propostes per millorar la transparència 
d’aquests contactes. Creiem que tindria sentit incorpo-
rar una persona externa a les reunions entre els grups 
d’interès (en el nostre cas la indústria del joc privat) i les 
representants polítiques. Creiem, a més, que aquesta 
persona podria ser l’encarregada de redactar una acta 
que donés compte dels temes tractats durant la reunió, 
les diferents posicions i argumentacions aportades per 
les parts i els acords subscrits. Finalment, considerem 
que seria pertinent també que aquestes reunions fossin 
gravades i els àudios resultants fossin públics, al menys 
sota demanda, per corroborar que no existeix cap irre-
gularitat, tracte de favor o pràctica il·legítima durant el 
desenvolupament de la sessió.

Objectiu específic 5: Analitzar les relacions entre 
la indústria del joc d’atzar i la del videojoc orientades 
a augmentar el nombre de persones jugadores de jocs 
d’atzar.

El nostre treball de camp mitjançant la etnografia 
virtual ens a permès identificar les loot boxes com la 
frontissa fonamental que pot fer que persones que 
juguen a videojocs transitin cap als jocs d’atzar. De fet, 
hem constatat evidències manifestes de que els meca-
nismes associats a ambdues activitats són, com a mínim, 
similars. És per això que creiem que, de la mateixa ma-
nera que els operadors de jocs d’atzar en línia, almenys 
en el context espanyol, estan obligats a establir unes 
certes eines en les seves interfícies de joc com poden 
ser controls de temps o de límits de despesa (diari, set-
manal, mensual i/o total) i informació accessible a llocs 
webs d’avaluació del nivell de joc problemàtic, aquestes 
mesures també podrien resultar eficaces si s’implemen-
tessin en el context dels videojocs que continguin loot 
boxes. També consideraríem oportú que es realitzi més 
recerca per identificar els perfils específics més propen-
sos a realitzar una despesa intensiva en aquest sentit. 
Per això seria necessari realitzar més estudis per a de-
limitar aquests perfils i així poder configurar programes 
de prevenció eficaços. Finalment, si bé és cert que les 
plataformes a través de les quals es pot jugar a videojocs 
que contenen loot boxes (com ara Steam) només per-
meten l’intercanvi no monetari dels ítems obtinguts en 

la compra d’aquestes, el fet que sigui relativament fàcil 
accedir a plataformes que permeten obtenir un rendi-
ment econòmic d’aquests ítems incrementa la probabi-
litat de facilitar el trànsit als jocs d’atzar. De fet, aquest 
ha estat un factor clau que ha portat a la regulació legal 
de les loot boxes en estats com a Països Baixos. És per 
això que seria important establir una regulació a nivell 
espanyol en aquest sentit.

Objectiu específic 6: Analitzar les relacions dels 
tipsters amb la indústria del joc d’atzar mitjançant els 
programes d’afiliats.

Hem constatat que aquesta relació existeix i és 
especialment problemàtica en el cas dels incentius de-
rivats de l’anomenada revenue share. Aquesta situa les 
pronosticadores d’apostes en una posició problemàtica 
en la que, per una banda, es comprometen amb a aportar 
pronòstics acurats sobre el resultat de certs esdeve-
niments esportius a les seves clientes però, per altra 
banda, obtenen beneficis quan aquestes no encerten les 
prediccions. Creiem que el Reial Decret 958/2020, de 
3 de novembre, de Comunicacions comercials, assenta 
unes bases exigents a nivell de transparència pel que fa 
al programa d’afiliats de les empreses (i la seva relació 
amb els pronosticadors). No obstant, s’haurà d’estar 
atent a com es desenvolupen els mecanismes de control 
de compliment de la llei. Pensem que la nova llei, que no 
ha estat implementada en la seva totalitat fins el 1 de se-
tembre d’enguany, pot establir clarificacions importants 
en aquest sentit. Tot i això, hi ha parts de l’anomenada 
«Llei Garzón» que han estat impugnades als tribunals. 
Haurem d’estar atents a quin serà l’articulat final de la 
llei i com permet millorar la transparència en relació a 
aquesta temàtica. 

Objectiu específic 7: Analitzar en quin sentit la «res-
ponsabilitat social corporativa» de la indústria del joc 
s’orienta a mitigar els danys que provoca i en quin sentit 
l’utilitza per blanquejar-se i esmorteir les veus crítiques 
contra el sector.

Segurament, un dels conceptes que més hem explo-
rat en el present informe ha estat el de responsabilitat 
social corporativa. Hem donat compte del mateix des 
de diferents plans, des del pròpiament legal dins els 
diferents marcs competencials, des de les accions espe-
cífiques dutes a terme per la indústria, així com des del 
pla acadèmic, entre d’altres. Tota aquesta feina ha estat 
encaminada a analitzar en quin sentit la «responsabili-
tat social corporativa» de la indústria del joc s’orienta a 
mitigar els danys que provoca i en quin sentit l’utilitza 
per blanquejar-se i esmorteir les veus crítiques contra el 
sector. El corpus de coneixement acumulat ens permetrà 
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realitzar varies consideracions. 

En primer lloc hem pogut constatar que s’han produït 
avenços importants en els últims anys pel que fa al 
desenvolupament i regulació de la responsabilitat social 
corporativa i el joc responsable. Aquests avenços han 
estat especialment rellevants en el cas del joc online. Si 
bé hem de reconèixer que possiblement sigui conside-
rablement més fàcil regular en aquesta modalitat de joc 
i que s’haurà d’acabar d’analitzar el grau de compliment 
d’algunes de les propostes que estan sobre la taula, no 
volem deixar de reivindicar la pertinença d’algunes de 
les accions impulsades des del Ministeri de Consum.

Tot i això, també hem constatat facetes amb un llarg 
recorregut de ser millorades. Una d’elles es la responsa-
bilitat social corporativa i el joc responsable focalitzades 
en el joc presencial. Centrant-nos ja en el context català, 
tot i que es contemplen certes accions estan conside-
rades normativament en les lleis i regulacions que fan 
referència a cada activitat en particular, creiem que seria 
de gran interès desenvolupar una llei que harmonitzés 
aquestes regulacions i establís mecanismes de control 
pertinents que asseguressin la protecció efectiva dels 
grups més vulnerables. En aquest sentit, considerem de 
gran interès per avançar cap a un control efectiu estu-
dis com els de Fiedler et al. (2020). En aquest sentit, 
les autores ens expliquen que és necessari avaluar els 
programes de responsabilitat social i joc responsable 
de les empreses que ofereixen entreteniment presen-
cial basat en el joc privat. Així, en el context alemany, 
identifiquen jugadores que han tingut pèrdues significa-
tives en salons de joc i els hi pregunten pel nombre de 
cops que han rebut avisos per part de les persones que 
treballen a l’establiment, ja que a la RSC de totes les 
empreses d’Alemanya dedicades al joc aquesta apareix 
com una acció a realitzar obligatòriament. En general els 
resultats deixen molt que desitjar. En concret, El 43,5% 
(n = 97) dels jugadors que van considerar que el personal 
s’havia adonat de les seves grans pèrdues, van declarar 
que no havien estat abordats, és a dir, que el personal no 
els havia animat ni desanimat a continuar jugant. Només 
el 3,1% (n = 7) de les persones a les quals es va dirigir 
la consulta van ser fortament dissuadides de continuar 
jugant i el 9,9% (n = 22) van ser lleugerament dissua-
dides. El més destacable és que el 43,4% (n = 97) dels 
jugadors van declarar que se’ls havia animat poc o molt a 
continuar jugant. És per això que creiem que avaluacions 
similar aquestes serien necessàries per establir el grau 
de compliment de les empreses amb les mesures que 
molts cops no només són recomanables, sinó d’obligat 
compliment. 

Per altra banda, tot i que no hem trobat evidències 
que ens permetin afirmar o negar si la responsabilitat 

social corporativa d’algunes empreses està encaminada 
a blanquejar les pràctiques del sector i esmorteir les 
veus crítiques, sí que hem constatat reticències en el 
moment de donar compte d’algunes de les accions dutes 
a terme per la indústria. Com hem explicitat i ens deien 
alguns informants, en altres països europeus és molt 
més comú donar compte de totes les accions encamin-
ades, per exemple, a fomentar la recerca en temàtiques 
d’addiccions. Aquí, per por a que l’opinió pública pugui 
subscriure aquesta lògica del blanquejament, aquestes 
accions queden a l’ostracisme, el que, de forma con-
traproduent, incrementa la sensació de que s’està fent 
quelcom de forma poc ètica. La forma com s’intenta 
amagar les relacions entre la indústria i les associacions 
de jugadores d’atzar rehabilitades n’és un exemple clar. 
En contextos com l’anglo-saxó o el nord-americà es 
considera habitual que les empreses de joc recolzin 
econòmicament associacions d’afectades. En el con-
text espanyol, hem constatat -a partir de les entrevistes 
realitzades però també per la declaració que va realit-
zar Francesc Perendreu- que aquestes col·laboracions 
també són una pràctica habitual. Per això considerem 
necessari que les donacions siguin públiques, detallades 
i difoses, tant pel que fa a les emissores (la indústria) 
com, sobretot, als receptores (les associacions). Es trac-
ta de fer un salt endavant en aquest sentit per demostrar 
que no hi ha res a amagar. De la mateixa forma, totes les 
col·laboracions, econòmiques o de qualsevol altra natu-
ralesa, també haurien de ser difoses, per incrementar el 
nivell de transparència. 

Objectiu específic 8: Proposar un conjunt de reco-
manacions estratègies per a convertir la indústria del 
joc en més transparent, a fi i efecte, de reduir el poder 
d’influència sobre les administracions públiques i la 
societat civil.

Aquest apartat, en el seu conjunt, sintetitza les cons-
tatacions derivades de l’estudi i dóna resposta al vuitè 
dels nostres objectius específics. Tot i això, no volem 
deixar passar la oportunitat de donar compte, de forma 
complementària, d’alguns dels aprenentatges derivats de 
la realització del projecte que ens ocupa.

Com hem apreciat des de l’apartat introductori en el 
que realitzàvem una contextualització de la indústria del 
joc privat, les fonts disponibles per consultar algunes de 
les dades referents a aquesta són limitades i molts cops 
són les mateixes autores les que realitzen estudis gaire-
bé calcats periòdicament. Això suscita dubtes sobre la 
neutralitat d’aquests estudis. A més a més, el fet de que 
alguns d’aquests estudis i publicacions estiguin finança-
des amb fons provinents de la indústria és problemàtic, 
tant des d’un sentit ètic com pel que fa a la credibilitat 
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de les dades que aporten. Volem deixar clar que amb 
aquestes paraules no apuntem a la feina feta tant des de 
la DGOJ o des de l’Observatori Espanyol de les Drogues i 
les Addiccions (PNSD), dels qui subscrivim la neutralitat 
i l’alt rigor metodològic. Però considerem que seria ne-
cessari promoure una major diversitat ens les perspecti-
ves utilitzades per conceptualitzar el fenomen.

També hem constatat la diversitat de polèmiques 
suscitades per la implicació de les Administracions 
Locals en la regulació de la indústria. Volem fer dos 
consideracions en aquest sentit. Per una banda, seria 
necessari una clarificació de la normativa i les compe-
tències en la regulació. Si bé sembla clar que a Catalun-
ya és la Generalitat qui té la majoria de competències, la 
disparitat de declaracions i requeriments judicials deixa 
entreveure que és necessari una major clarificació de les 
competències. Per altra banda, hem detectat que exis-
teixen administracions, especialment en el món local, 
que articulen regulacions amb finalitats més simbòli-
ques que efectives. Per exemple, regular des d’un pla ur-
banístic la implantació de salons de joc, bingos i casinos 
quan el nombre de llicències d’establiments dedicats al 
joc és força limitat i fa anys que es manté pràcticament 
estancat és una acció amb càrrega política, però sense 
conseqüències identificables en un pla formal. 

Tot i que sembli obvi, no volem deixar de remarcar 
la consternació que sentim davant de l’allau de notícies 
referents a persones dedicades a la política que acaben 
en consells d’administració d’operadores de joc. Creiem 
que és urgent una regulació que eviti dinàmiques en 
aquest sentit. Segurament, accions en aquesta direcció 
tindrien una influència majúscula en la nostra última 
recomanació estratègica. 

Finalment, en relació amb l’arquitectura de les em-
preses que composen la indústria del joc privat, consi-
derem comprensible el fet de teixir una estructura per 
tenir la mínima carrega fiscal possible, més encara quan 
certs ens públics donen facilitats per fer-ho. Qui no esti-
gui d’acord amb aquestes migracions hauria de demanar 
explicacions al regulador, més que a les empreses. Tot i 
això, ´creiem que les administracions públiques sí que 
haurien d’assegurar tres premisses bàsiques. En primer 
lloc, que tot el joc que es produeix en el context espan-
yol, ja sigui presencial o online, es tributi a l’erari espan-
yol. Això inclou la obligatorietat de que la seu financera 
que capitalitzi els beneficis referents a l’Estat espanyol 
es trobi domiciliada dins d’aquest. En segon lloc, i en 
relació amb la primera demanda, el que les administra-
cions haurien d’assegurar és que les empreses presentin 
memòries específiques que donin compte tant de la 
informació financera com de la no financera i diversitat 
específica per les activitats dutes a terme en seu propi 

territori. És a dir, que se’ls hi apliqui la Llei 11/2018, de 28 
de desembre, i les altres que s’exigeixen a les empreses 
que tenen la seu dins l’Estat Espanyol.

Objectiu específic 9: Generar episteme mitjançant un 
corpus empíric que acrediti els dèficits de transparència 
de la indústria del joc. Episteme fonamentat en evidèn-
cia empíriques robustes que sigui inexpugnable per la 
doxa de la indústria del joc d’atzar i veus afins.

El present informe dóna compte de molts dels 
dèficits en quan a transparència que té en l’actualitat 
la indústria del joc. La última consideració que volem 
esgrimir en aquest sentit és que totes les accions enca-
minades a millorar la transparència de la indústria del 
joc privat seran beneficioses no només per fiscalitzar 
de forma més exhaustiva les pràctiques d’un sector poc 
transparent, sinó que també contribuiran a millorar la 
opinió pública respecte aquest. Hem constat que hi ha 
bones pràctiques per part de la indústria que s’amaguen 
amb el pretext de que no puguin ser utilitzades per justi-
ficar que s’està intentant blanquejar la imatge del sector. 
Considerem així que tenim molt per aprendre d’altres 
latituds on aquestes accions encaminades, per exemple, 
a la protecció dels grups vulnerables o a donar suport 
a iniciatives de la societat civil són difoses sense cap 
tipus de prejudici. Si bé hi ha hagut informants que ens 
relataven que estan disposats a fer aquest pas, el cert és 
que la gran majoria del sector encara recela de donar-ne 
compte. Per això considerem imprescindible la valentia 
de tots els actors que nodreixen aquesta ecologia, tant 
pel que fa a les Administracions en garantir mecanismes 
més transparents respecte els contactes que estableixen 
amb la indústria, com per part d’aquesta, a l’hora d’expli-
car de forma acurada les seves formes de funcionament.
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