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1. A MODE 
D’INTRODUCCIÓ

A l’Estat espanyol el joc d’atzar privat fou il·legal fins 
l’aprovació del Reial Decret Llei 16/1977, de 25 de febrer. 
Tot i la legalització, i les posteriors normatives que el 
regulen, el sector del joc privat és un àmbit de negoci 
històricament estigmatitzat. L’imaginari social concep-
tualitza la indústria del joc privat com a poc transparent 
que ingressa una gran quantitat de diners provinents de 
la desgràcia de les persones jugadores. També considera 
que és la responsable d’una malaltia tan greu com és la 
ludopatia. La percepció social ha alarmat de la presen-
cia de salons de joc, bingos i casinos a barris amb un 
alt percentatge de població amb rendes baixes i amb 
població vulnerable. Assenyala que hi estan situats es-
tratègicament per augmentar la probabilitat de que el joc 
es converteixi en un problema seriós en el sosteniment 
de les economies familiars. A més a més, argumenta 
que es tracta d’un lobby organitzat que exerceix pressió 
a agents polítics d’administracions públiques per tal 
obtenir una marc normatiu favorable, i a la societat civil 
per estimular-ne el joc.

En canvi, la indústria del joc privat argumenta que 
es tracta d’un sector extremadament regulat, de fet, 
l’únic que disposa d’una instància de control específica, 
com és la «Dirección General de Ordenación del Juego» 
(DGOJ) i d’una servei policial especialitzat com és el 
«Servicio de Control de los Juegos de Azar y Apuestas». 
També argumenta que un gran percentatge dels ingres-
sos obtinguts acaba anant a l’erari, que la indústria crea 
milers de llocs de feina, que és una activitat dedicada a 
oferir oci adult, com tantes altres, que el percentatge de 
persones amb problemes d’addicció al joc a Espanya és 
dels més baixos de món i que té un compromís explícit 
amb la protecció dels grups vulnerables a través del 
foment del joc responsable amb polítiques efectives i 
exemplars. Vistes aquestes dues posicions tan contra-
posades és fonamental refusar qualsevol maniqueisme i 
analitzar les dades que, fins a cert punt, sostenen cadas-
cuna de les argumentacions esmentades. L’objectiu del 
present informe és conèixer amb profunditat les accions 
de lobby de la indústria del joc d’atzar destinades a les 
administracions públiques i a la societat civil per a con-
vertir-les amb més transparents. 

A mode de contextualització començarem aportant 
algunes dades per dimensionar tant el volum de negoci 
de la indústria del joc privat com les xifres en relació 
a l’epidemiologia de les persones afectades per joc 

problemàtic i/o patològic. Per tal de donar forma a la 
conceptualització de la indústria del joc privat, utilitza-
rem les xifres absolutes respecte el volum de negoci de 
2019, que són les més contrastades que disposem fins el 
moment. A més a més, no estan afectades per l’impacte 
de la pandèmia, que fa que les xifres de l’any 2020 siguin 
idiosincràtiques. Segons l’Anuari del Joc de Gómez Yáñez 
i Lalanda (2020), durant el 2019, la quantitat de «joc 
real» (diferència entre les quantitats jugades i els premis) 
referent al joc privat a Espanya va ascendir fins als 5.636 
milions d’euros 4.860 derivats del joc presencial i 776 
del joc online. D’aquests, aproximadament 1.941 milions 
van anar destinats a pagar impostos (1.289 milions en 
impostos i taxes especials sobre el joc i 652 en impostos 
comuns i cotitzacions socials). Els autors estimen que 
el sector dona feina a 47.047 persones. Gairebé la meitat 
del mercat del joc real (47,5%) està gestionat per empre-
ses privades. El seu volum es concentra majoritàriament 
en màquines escurabutxaques situades en establiments 
d’hoteleria (24,5%). Tot i que, aquest percentatge descen-
deix any rere any. La resta del joc d’entreteniment suma 
el 22,9% del joc real: salons (9,0%), sales de bingo (6,7%), 
casinos (3,6%) i apostes presencials (3,6%).

El joc online representa només el 7,7% del total del 
joc privat. Les apostes esportives constitueixen aproxi-
madament la meitat del joc online total. No obstant això, 
és significatiu que l’any 2020, tot i que l’arribada de la 
pandèmia va suposar la parada d’alguns mercats espor-
tius durant mesos, la despesa mitjana per jugador va 
pujar un 18%, superant per primera vegada els 50 euros 
mensuals i el nombre de jugadors en línia va marcar un 
altre màxim de 1,48 milions. Els ingressos del sector van 
ascendir fins als 850 milions, xifra que gairebé quadru-
plica el marge de benefici obtingut el 2013. La DGOJ té, 
a 22 de setembre de 2021, 78 operadores de joc amb 
llicència per operar de forma online. La DGOJ no facilita 
informació sobre el volum de negoci de cadascuna de les 
companyies, tot i que, queda acreditat que el volum de 
negoci és força desigual entre elles. La DGOJ assenyala 
que el 2018 el 73,6 % de les persones apostadores acti-
ves van jugar exclusivament mitjançant un sol operador 
i totes les evidències apunten a que fou Bet365 (Martí-
nez-Oró, 2020: 77).

Si bé les dades que hem expressat en relació al 
volum de negoci són fàcilment contrastables i la majoria 
solen ser facilitades per les administracions, quan es 
tracta de dimensionar el nombre de persones afectades 
per problemàtiques relacionades amb el joc, el volum 
d’informació contrastada és gairebé inexistent. El me-
canisme utilitzat en aquests casos solen ser enquestes 
poblacionals. El que succeeix però és que les dades 
varien enormement en funció dels criteris utilitzats per 
a categoritzar si les persones es situen dins o fora de 
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la consideració de jugadora problemàtica i/o patolò-
gica. Gómez-Yáñez i Lalanda (2017: 222) es fan ressò 
d’aquesta disparitat en els criteris i arriben a suggerir 
que a Espanya alguns investigadors tenen una «elevada 
implicació» que els hi fa pressuposar que els nivells de 
prevalença del joc problemàtic «haurien» de ser més 
elevats (Becoña, 2004). Això sí, s’estalvien d’explicitar 
que ells també tenen conflictes d’interessos perquè, 
tot i que oficialment treballen a la Universitat Carlos 
III, de facto treballen per la indústria del joc que és qui 
patrocina i finança les seves recerques, entre elles la 
citada referència. Malgrat això, al menys recentment, 
hi ha un consens tàcit de que els índex més robustos i 
sistemàtics per mesurar joc problemàtic i/o patològic són 
el Problem Gambling Severity Index (PGSI) i les dife-
rents versions del Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM). Però tot i així les dades varien. 
La publicació «Juego y Sociedad 2020», amb l’autoria 
de Gómez-Yáñez i Lalanda i el finançament de CeJuego 
(associació formada per les principals empreses de joc 
privat espanyol), sosté que la proporció de persones de 
18 a 75 anys a Espanya afectades per «joc problemàtic» o 
«trastorn de joc» varia del 0,1% al 0,3% segons si es me-
sura amb el PGSI o amb el DSM-IV-CS. Això, si conside-
rem que a 1 de gener de 2021 hi havia 47.394.223 perso-
nes residents a Espanya, dóna uns valors d’entre 47.394 
i 142.183 persones. En canvi, la Federació Espanyola de 
Jugadors d’Atzar Rehabilitats (FEJAR) afirma que, segons 
es pot inferir de les dades de l’Observatori Espanyol de 
les Drogues i les Addiccions, depenent del Ministeri de 
Sanitat, extretes del document EDADES i ESTUDES so-
bre Addiccions Comportamentals publicades el 2020, en 
l’actualitat hi ha 680.000 ludòpates o persones addictes 
al joc a Espanya. D’aquestes persones, segons xifres 
oficials publicades per l’Estat, només 14.000 reben algun 
tipus de tractament en l’actualitat.

Un cop realitzada aquesta contextualització inicial de 
la indústria del joc privat, i després de l’apartat meto-
dològic, abordarem cadascun dels objectius plantejats. 
Proporcionarem una perspectiva general del joc privat 
a Espanya, detallant com es reparteixen les competèn-
cies entre l’Estat, les comunitats autònomes i els ens 
locals, els seus marcs legals i quins són els organismes 
reguladors i sancionadors competents. Analitzarem 
l’arquitectura empresarial de la indústria del joc privat, 
emfatitzant els canvis a nivell fiscal que han dut a terme 
algunes empreses a canviar la localització de la seva 
seu central. Detallarem com s’organitza el sector per tal 
de defensar els seus interessos, és a dir, com exerceix 
de grup de pressió, tant en relació amb l’administració 
pública com amb la societat civil. Respecte a aquest 
últim punt hem cregut especialment rellevant incorporar 
evidències de com la indústria es relaciona amb una 
figura de recent aparició com és les persones «pronos-

ticadores d’apostes esportives» (el que es coneix, en 
anglès, com a tipsters) i com certs components aleatoris 
presents en alguns videojocs (anomenats, en anglès, loot 
boxes) podrien estar íntimament relacionats amb el món 
de la indústria del joc. Explorarem com s’ha adaptat la 
indústria davant la regulació per tal de protegir a col·lec-
tius vulnerables i si ha dut a terme accions particulars 
per voluntat pròpia, a través del concepte de «respon-
sabilitat social corporativa». A més, veurem com s’ha 
significat el concepte tant en el context espanyol com en 
el camp internacional, per tal d’albirar millores poten-
cials. En l’últim apartat aportarem unes recomanacions 
estratègiques que creiem oportunes per a potenciar la 
transparència en la indústria del joc.

Com veurem, les qüestions referents al joc estan 
força atomitzades tant a nivell de regulació com pel 
que fa a les accions específiques que es deriven de la 
mateixa, especialment depenent de si es tracta de joc 
online o presencial. Tot i que, sempre prioritzem les 
accions que tenen que veure amb Catalunya i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.
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2. METODOLOGIA

El present capítol explica la metodologia per assolir 
els objectius del projecte «Transparència, comunicació i 
influència de la indústria del joc d’atzar a les Administra-
cions públiques i la societat civil» realitzat per Episte-
me. Investigació i intervenció social. Els objectius son 
els següents:

Objectiu general:

• Conèixer amb profunditat les accions de lobby 
de la indústria del joc d’atzar destinades a les 
administracions públiques i a la societat civil per 
a convertir-les amb més transparents.

Objectius específics:

• Quantificar les reunions (o contactes de diferent 
naturalesa) del lobby de la indústria del joc amb 
representants dels diferents nivells de l’adminis-
tració.

•  Dilucidar el propòsit de les reunions i contac-
tes amb representants dels diferents nivells de 
l’administració.

•  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 prerrogati-
ves que pugui obtenir en relació al Reial Decret 
958/2020, de 3 de novembre.

•  Proposar una estratègia comunicativa transpa-
rent relativa a la relació entre la indústria del 
joc i les persones representants dels diferents 
nivells de l’administració.

•  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.

•  Analitzar les relacions dels tipsters amb la in-
dústria del joc d’atzar mitjançant els programes 
d’afiliats. 

•  Analitzar en quin sentit la «responsabilitat so-
cial 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.

•  Proposar un conjunt de recomanacions es-
tratègies 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.

•  Generar episteme mitjançant un corpus empíric 
que acrediti els dèficits de transparència de la 
indústria del joc. Episteme fonamentat en evi-
dència empíriques robustes que sigui inimpug-
nable per la doxa de la indústria del joc d’atzar i 
veus afins.

La metodologia utilitzada per donar resposta a 
aquests objectius ha estat, en la major part dels apar-
tats, qualitativa. No obstant això, també hem cregut 
interessant presentar algunes dades estadístiques en 
certs moments, especialment quan realitzàvem certes 
aproximacions generals a les temàtiques indagades. En 
relació a la metodologia qualitativa, hem aplicat tres 
tècniques particulars:

Anàlisis documental. En primer lloc, val a dir que, 
a nivell legal, hem realitzat una profunda revisió dels 
documents que contenien regulació específica relativa 
a la indústria del joc. En el context estatal, han estat 
especialment rellevants el Reial Decret Llei 16/1977, de 
25 de febrer, que despenalitzava el joc privat després 
del franquisme, la Llei 13/2011, de Regulació del Joc, que 
regulava en joc online i aclaria el marc competencial 
que s’imposava des d’aleshores, i el recent Reial Decret 
958/2020, de 3 de novembre, que regulava la publicitat 
i les comunicacions comercials del joc privat i actualit-
zava les obligacions en referencia a la responsabilitat 
social corporativa. A nivell català, la regulació ha estat 
practicada mitjançant lleis i decrets que anaven profun-
ditzant en les formes particulars de regular les diferents 
activitats que apareixien en la Llei 15/1984, de 20 de 
març. A nivell municipal ens ha interessat especialment 
com s’ha configurat el Pla Urbanístic per a la regulació 
dels jocs d’atzar a la ciutat de Barcelona, degut a la 
dimensió mediàtica que ha arribat a adquirir, el qual 
articulava moltes de les temàtiques ja presents en el 
«Pla per la prevenció de l’addicció al joc 2019-2023. Amb 
la Salut no s’hi juga». També hem analitzat les directives 
europees referents a la temàtica.

Una altra de les fonts consultades i posteriorment 
analitzades han estat les memòries que donaven compte 
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de les queixes presentades vers l’Administració en rela-
ció a la indústria del joc. Per tal propòsit vam contactar 
tant amb el síndic de greuges, que ens va oferir informa-
ció relativa al context autonòmic, com a la Síndica de 
Barcelona, a nivell municipal. 

Hem realitzat un anàlisi exhaustiu del llocs web re-
ferents al context de l’Administració Pública. En aquest 
sentit, l’espai web de la DGOJ ha estat vital per nodrir 
molts dels apartats del present estudi. També cal fer 
una menció especial a l’anàlisi dels espais web rela-
tius a la transparència de les diferents administracions 
públiques, en quan a càrrecs, agendes i reunions dutes 
a terme. Això ens ha permès donar resposta a un dels 
nostres objectius específics: quantificar les reunions 
(o contactes de diferent naturalesa) del lobby de la 
indústria del joc amb representants dels diferents 
nivells de l’administració. A més a més, hem presentat 
un total de 7 sol·licituds electròniques de informació per 
profunditzar en aquells punts que no apareixien expli-
citats en aquests espais de transparència i els quals 
consideràvem que requerien de ser dilucidats. Val a dir 
que la resposta en aquests casos a estat ràpida i força 
eficient. 

Hem analitzat qualsevol informe o text que podia do-
nar claus per entendre quins havien estat i quina forma 
havien pres els contactes entre la indústria del joc i els 
representants d’administracions públiques de Catalun-
ya. En aquest sentit ha estat especialment rellevant la 
revisió històrica de dos revistes del sector (AZARplus i 
INFOPLAY). Si ve aquestes tenen una visió força par-
cial sobre les qüestions relatives a la indústria del joc, 
val a dir que son força exhaustives en la recopilació de 
totes les activitats relacionades amb el sector. Una altra 
revisió documental imprescindible per entendre quina 
forma prenien les relacions entre l’esfera política i la 
indústria del joc va ser la que vam dur a terme en relació 
a les noticies publicades a ElDiario.es. En aquest sentit, 
hem de fer una menció especial a la feina realitzada per 
Antonio M. Vélez, el qual, a part d’haver escrit una quan-
titat considerable d’articles en la matèria, va atendre la 
nostra sol·licitud de contacte i ens va aconsellar sobre 
els articles que considerava fonamentals d’incloure en 
el present informe. En un sentit similar va actuar Joan 
Canela, el qual també va tenir l’amabilitat de contestar a 
les nostres qüestions sobre la forma i els hàndicaps que 
havia trobat en el moment d’escriure un article sobre les 
apostes esportives a Catalunya, publicat a Crític. 

També hem analitzat la informació continguda 
en les pàgines webs de les operadores de joc, de les 
associacions amb les que s’agrupen i les patronals, 
especialment en relació amb la responsabilitat social 
corporativa. Val a dir que si bé gairebé la totalitat d’elles 

fan explícita la informació requerida per llei en aquest 
sentit, molt poques tenen una articulació extensa sobre 
les formes amb les que gestionen les seves polítiques de 
responsabilitat social corporativa. És per això que vam 
enviar un total de 12 e-mails preguntant per la qüestió, 
dels quals només vam rebre dos respostes. D’una forma 
similar també vam indagar en la informació present en 
les memòries no financeres de les operadores, en els 
pocs casos que aquestes havien estat publicades, i vam 
establir contactes per clarificar aquesta informació o 
preguntar el perquè algunes d’elles no tenien publica-
cions en aquest sentit quan estan obligades per llei. 
Algunes es van excusar en el fet de que les seves seus 
corporatives no estaven situades en el context espanyol, 
la qual cosa permetia desentendre’s d’aquesta obligació. 
Això, juntament amb la clarificació d’alguna d’aques-
tes informacions mitjançant la realització d’entrevistes 
individuals, ens ha donat moltes claus per respondre 
a un dels nostres objectius específics, l’analitzar en 
quin sentit la «responsabilitat 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.

Hem analitzat les memòries d’algunes associacions 
de recolzament a les persones amb dinàmiques de joc 
problemàtic i/o patològic, així com els seus espais web, i 
les noticies periodístiques on apareixien per tal de cons-
tatar relacions simbòliques i/o financeres entre aquests 
agents i la indústria del joc privat. 

Hem realitzat una revisió bibliogràfica extensa, tant a 
nivell estatal com internacional, de la literatura aca-
dèmica referent a la indústria del joc, focalitzant-nos 
especialment amb la forma amb la que havien estat 
conceptualitzades les relacions entre la indústria del 
joc privat, les administracions i la societat civil, i en les 
qüestions relatives a la transparència i la responsabilitat 
social corporativa. 

Etnografia virtual. A part de les diferents sol·lici-
tuds telemàtiques i el contacte amb periodistes experts 
amb la matèria, explicades anteriorment, l’etnografia 
virtual ha estat imprescindible per respondre a dos dels 
objectius del projecte: l’anàlisi de les relacions entre la 
indústria del joc i 1) tipsters i 2) la indústria del videojoc.

En el primer cas, les ecologies utilitzades per les 
persones que pronostiquen el resultat d’esdeveniments 
esportius, aconsellant a terceres persones, són sobre tot 
Telegram i, recentment, Twitch. En relació a Telegram, 
hem realitzat aproximadament un total de 25 hores 
d’etnografia virtual per identificar quina forma prenien 
els reclams publicitaris per tal de que els usuaris es 
creessin nous comptes a operadores de joc online. Això, 
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a la vegada, ens ha permès identificar les pàgines web 
relatives als programes d’afiliats, les quals hem explorat 
en profunditat, i contactar amb tres tipsters, que vam 
entrevistar de forma individual i telemàtica.

En referència a les relacions entre les indústries del 
joc privat i del videojoc, vam començar fent etnografia 
virtual pels fòrums relatius als videojocs més populars 
del moment. La plataforma principal consultada va ser 
la del desenvolupador Steam (steamcommunity.com). 
Analitzant les discussions allà presents, participant en 
elles i inclús obrint nous temes de debat, vam identificar 
les loot boxes com el component més rellevant en el 
moment d’establir les relacions entre ambdues indús-
tries. Un cop realitzada la identificació, vam continuar 
interaccionant amb les usuàries d’Steam per discernir 
les dinàmiques amb les quals aquestes funcionaven, 
a la vegada que complementàvem aquesta informació 
amb una revisió documental dels articles acadèmics i 
les legislacions que s’havien aprovat al respecte. A més 
a més, mitjançant l’etnografia virtual vam ser capaces 
de contactar amb dos persones que havien realitzat 
transaccions econòmiques per «obrir» loot boxes amb 
regularitat, que vam entrevista per tal d’aprofundir el 
nostre coneixement.

També vam participar presencialment en el con-
grés organitzat per la Red de Atención a las Adicciones 
(UNAD), titulat «Resilientes frente a la pandemia». 
Aquest va comptar amb la participació del ministre de 
Consum, Alberto Garzón, que va exposar l’actualitat 
relativa al Reial Decret que regula les comunicacions co-
mercials de la indústria del joc, així com de Mikel Arana, 
director general de la DGOJ, entre d’altres. 

Entrevistes individuals. Si bé ja apuntàvem des de 
la proposta inicial que guiava el projecte que seria difícil 
que les operadores de joc accedissin a concedir-nos en-
trevistes per tal d’explorar els nostres objectius, aquesta 
hipòtesi ha estat corroborada durant la realització de 
l’estudi. Si bé vam contactar amb fins a 12 operadores de 
joc, així com amb diferents organitzacions que agrupen 
aquestes, mitjançant una carta formal d’invitació -que 
adjuntarem com a Annex 1-, tant sols se’ns va concedir 
una entrevista amb un responsable d’una operadora 
(que a la vegada exercia funcions en vàries organitza-
cions del sector). En una altra ocasió se’ns va permetre 
l’enviament de certes preguntes que van ser respostes 
de forma escrita. Inclús en aquests dos casos, se’ns va 
demanar mantenir l’anonimat tant de la persona com 
de l’operadora. En aquest sentit volem apuntar que en 
compliment amb la Normativa de Protecció de Dades, 
la totalitat d’argumentacions que recollim a l’estudi han 
estat anonimitzades i només donarem compte de la 
perspectiva particular de les parts quan aquesta infor-

mació sigui pública mitjançant Internet o qualsevol altre 
mitjà. Val la pena explicitar també un cas particular en el 
que, si bé una persona que treballava en una operadora 
ens va transmetre la seva predisposició a concedir-nos 
l’entrevista, quan el requeriment va arribar a les esferes 
de decisió de l’operadora, aquesta va prohibir-li la parti-
cipació. Aquest cas, així com la poca resposta en general 
del sector, resulta una prova irrefutable del camí que 
encara queda per transitar en relació a la transparència 
de la indústria del joc privat. 

En referència a la relació entre les representants de 
l’Administració Pública i les del joc privat, val a dir que, 
després del requisit de realitzar les gestions per a cons-
tituir «Episteme Investigació i Intervenció Social» com a 
grup d’interès, vam tenir el plaer d’entrevistar la Directora 
General de Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya, 
la senyora Natàlia Caba. També en relació a l’àmbit ins-
titucional, vam poder entrevistar la Subdirectora General 
d’Inspecció del Joc (DGOJ), la senyora Cecilia Pons, 
la qual va contribuir a aportar dades rellevants sobre 
fiscalitat i responsabilitat social corporativa referent al 
sector. Certament, les entrevistes realitzades han estat 
una part imprescindible per donar resposta a molts dels 
nostres objectius específics. No obstant, la consecució 
de dos d’aquests beuen gairebé exclusivament de les 
dades obtingudes a través d’aquesta tècnica d’inves-
tigació: el de dilucidar el propòsit de les reunions i 
contactes amb representants dels diferents nivells de 
l’administració i el d’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.

Com hem explicitat, fruit de l’etnografia virtual també 
vam ser capaces de realitzar entrevistes a tres tipsters i 
dos persones que havien invertit importants quantitats 
de diners en loot boxes per tal de conèixer les dinàmi-
ques internes d’aquests mecanismes. La conjunció de 
l’etnografia virtual i la realització d’aquestes entrevistes, 
ens ha permès donar resposta a dos dels nostres objec-
tius específics: analitzar les relacions entre la indús-
tria del joc d’atzar tant amb els tipsters, mitjançant 
els programes d’afiliats, i analitzar les relacions 
entre la indústria del joc d’atzar amb la indústria del 
videojoc, orientades a augmentar el nombre de perso-
nes jugadores de jocs d’atzar.

Així mateix, també hem realitzat quatre entrevis-
tes a responsables d’associacions de recolzament per 
persones afectades per dinàmiques de joc problemàtic 
i/o patològic per entreveure com es relacionava aquest 
agent amb la indústria del joc i a quatre persones afec-
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tades per joc patològic per indagar fins a quin punt les 
estratègies de promoció dels operadors poden tenir un 
efecte nociu per la seva salut.  

Finalment, utilitzarem l’apartat «Conclusions estra-
tègiques per a millorar la transparència en la indústria 
del joc» per donar resposta a dos dels objectius espe-
cífics de l’estudi. Per una banda, proposar un conjunt 
de recomanacions 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. Per altra banda, proposar 
una estratègia comunicativa transparent relativa 
a la relació entre la indústria del joc i les persones 
representants dels diferents nivells de l’administra-
ció. Ambdues son fruit d’un anàlisi holístic de les dades 
que han anat emergint fruit de la conjunció de les tres 
tècniques utilitzades. Al llarg de tot el recorregut hem 
pogut constatar silencis ensordidors i buits majúsculs 
en relació a la forma de donar compte de la relació de la 
indústria del joc amb agents clau de l’esfera pública, així 
com dels mecanismes de la indústria per donar compte 
de la seva activitat. Els explicitarem, però també reco-
neixerem aquelles accions que creiem que s’encaminen 
en la bona direcció, tant pel que fa a les activitats que 
tenen a veure amb la protecció de grups vulnerables com 
pel que fa a aquelles relacionades amb la transparència. 
A més a més, utilitzarem els aprenentatges del procés de 
confecció d’aquest informe per apuntar línies potencials 
que podrien enriquir ambdues direccions. Així, en el seu 
conjunt, el projecte ha servit per respondre l’últim dels 
nostres objectius específics: generar episteme mit-
jançant un corpus empíric que acrediti els dèficits 
de transparència de la indústria del joc. Episteme 
fonamentat en evidència empíriques robustes que 
sigui inexpugnable per la doxa de la indústria del joc 
d’atzar i veus afins.
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vitats de Joc. Tot i que analitzarem aquesta Reial Decret 
en detall posteriorment, val a dir que els elements més 
destacats de la llei són: prohibició del patrocini espor-
tiu (samarretes, noms d’equips, estadis i competicions 
esportives), prohibició de bons de captació, prohibició 
d’aparició de famosos en anuncis, prohibició de publici-
tat en TV i ràdio fora de la franja horària compresa entre 
la 1:00h i les 05:00h, prohibició de la publicitat en Inter-
net, obligació de les persones pronosticadores (aprofun-
direm posteriorment en aquesta figura) de publicar tots 
els resultats de les seves apostes. A més, s’especifica 
que els incompliments de la llei seran sancionats amb 
multes de 100.000 a un milió d’euros.

Pel que fa a les comunitats autònomes, la Llei 
13/2011, de Regulació del Joc online, clarifica que tenen 
assignades les competències de joc presencial en el seu 
territori (jocs de casino, bingo, màquines de joc i atzar, 
apostes esportives, loteries d’àmbit autonòmic o altres 
jocs de caràcter tradicional) i del joc online d’abast úni-
cament autonòmic. En particular, en el cas de Catalunya, 
la llei que regula el joc és la Llei 15/1984, de 20 de març. 
Aquesta Llei va tenir per objecte regular, per a l’àmbit 
territorial de Catalunya, totes les activitats relatives a 
casinos, a jocs i a apostes, amb exclusió de les Apostes 
Mútues Esportivo-benèfiques, donant compliment al que 
establia l’article 9.32 de l’Estatut d’Autonomia de 1979. 
En concret, la Llei 15/1984 explicitava que:

L’aprovació de la Llei del joc és necessària, i fins i tot 
urgent, per tal com la realitat social desborda actual-
ment el marc normatiu estatal, notòriament insuficient 
i incomplet. La intenció de la Llei no és ni fomentar el 
joc ni prohibir-lo amb un rigor que seria contrari a les 
tendències socials. El seu objectiu primordial consis-
teix a establir unes regles terminants que ofereixin als 
ciutadans la seguretat jurídica deguda i, d’altra banda, 
permetin al poder executiu de la Generalitat de desenvo-
lupar una política del joc adaptada a les circumstàncies 
de cada moment.

No va ser fins 7 anys més tard que s’aprovava una llei 
reguladora del règim sancionador en matèria de joc, la 
Llei 1/1991, de 27 de febrer. En la llei es reconeixia que:

L’aplicació pràctica que se n’ha fet [de la Llei 
15/1984, de 20 de març] evidencia la necessitat de revi-
sar l’actual legislació catalana per tal d’omplir llacunes, 
sobretot pel que fa al règim sancionador i, especialment, 
a la tipificació de les infraccions, la tipologia i la quantia 
de les sancions i altres aspectes annexos d’aquesta fun-
ció executiva. En aquest sentit, s’ha optat, d’una banda, 
per elaborar un text específic que reguli la potestat san-
cionadora i estableixi l’obligació de constituir fiances i, 
de l’altra, per mantenir la vigència de la resta de disposi-

3. REPARTIMENT 
DE COMPETÈNCIES, 
MARCS LEGALS 
I ORGANISMES 
DE CONTROL 
DE LA INDÚSTRIA 
DEL JOC PRIVAT

La Llei 13/2011, de Regulació del Joc online, marca 
un abans i un després en termes de legislació del joc a 
l’Estat Espanyol, comparable a la despenalització del joc 
privat l’any 1977, que autoritzava l’obertura de casinos, 
sales de bingo, així com l’ús de màquines escurabutxa-
ques. El propòsit particular de la Llei 13/2011 era regular 
per primer cop el joc en línia o per Internet, però la llei 
també incidia en altres aspectes rellevants. Per exem-
ple, feia efectiva la regulació dels jocs de loteria d’àmbit 
estatal, la gestió de les quals es reservava exclusivament 
a dos operadors de caràcter públic: Sociedad Estatal 
Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) i Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). A més a més, la 
llei clarificava aquelles competències delegades a les 
autonomies.

Així, l’Estat s’autoimposava la regulació i control del 
joc en línia (apostes esportives, jocs de casino, pòquer, 
màquines d’atzar, bingo i concursos), entès com aquell 
que es practica a través de mitjans electrònics, infor-
màtics, telemàtics i interactius, l’àmbit dels quals és el 
del territori estatal i en les quals els mitjans presencials 
tenen un caràcter accessori. En aquest sentit, l’article 
21.9 la citada Llei 13/2011 estableix entre les funcions del 
regulador «assegurar que els interessos dels participants 
i dels grups vulnerables siguin protegits». Per donar com-
pliment a alguns dels punts inclosos en la llei, el mateix 
any 2011 es crea la «Dirección General de la Ordenación 
del Juego» (DGOJ) com l’òrgan del Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques que exerceix les funcions 
de regulació, autorització, supervisió, control i, si escau, 
d’aplicació del règim sancionador, en l’àmbit de les 
activitats de joc d’àmbit estatal, però només pel que fa 
al joc online. Així, a partir d’aquest moment, ens trobem 
que s’afegeix un nou actor en la regulació i possibles 
sancions del joc en el context espanyol.

Aquest context normatiu es va mantenir relativament 
estable fins l’arribada del Reial Decret 958/2020, de 3 
de novembre, de Comunicacions Comercials de les Acti-
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cions normatives de la Llei 15/1984, a fi d’aconseguir una 
regulació global dels diversos aspectes que incideixen 
en l’àmbit del joc.

Particularment, en l’article 20 de la Llei s’estableix 
que el control i la inspecció de les activitats relacio-
nades amb el joc en el territori de Catalunya recauen 
en els funcionaris de l’Administració de la Generalitat, 
els quals tenen la consideració d’agents de l’autoritat i 
tenen atribuïda, com a tals, la protecció que els atorga 
la legislació vigent, amb les facultats determinades per 
reglament. La regulació del joc privat presencial a Ca-
talunya es deriva de l’article 4 de la Llei 15/1984, de 20 
de març, del joc, que estableix que la planificació dels 
jocs i les apostes correspon al Govern, i de la previsió 
legal desenvolupada mitjançant el Decret 240/2004, de 
30 de març, d’aprovació del catàleg de jocs i apostes 
autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva 
planificació, i llurs modificacions. Més tard es van anar 
aprovant decrets específics per desplegar el contingut 
d’aquestes dues lleis i donar especificitat legal a la 
regulació de cadascun dels jocs. Així, successivament, 
es va aprovar el Decret 386/2000, de 5 de desembre, pel 
qual s’aprovava el catàleg de jocs que es poden practicar 
exclusivament als casinos de joc; el Decret 204/2001, de 
24 de juliol, pel qual s’aprovava el Reglament de casinos 
de joc; el Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació 
del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i 
dels criteris aplicables a la seva planificació. 

Aquest últim és especialment important, ja que limita 
el nombre total de llicències que es poden concedir de 
bingo, salons de joc i casinos. En concret, es limita a 75 
el nombre d’autoritzacions de sales de bingo per a tot el 
territori de Catalunya, a 4 el nombre de casinos de joc 
autoritzats a tot el territori de Catalunya(1) i s’estableix en 
126 el nombre d’autoritzacions de salons de joc o tipus B 
per a tot el territori de Catalunya. Actualment, però, hi ha 
127 salons de joc o tipus B, en compliment de la sentèn-
cia 804/2015, del 18 de desembre, del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. Les últimes dades oficials ens 
diuen que a 23 d’abril de 2021 hi havia a Catalunya 63 
autoritzacions a sales de bingo, de les quals 55 estaven 
obertes i 8 pendents d’obertura. Pel que fa als casinos, 
els 4 casinos autoritzats i operatius són els de Barcelo-
na, Tarragona, Castell de Peralada i el Gran casino de la 
Costa Brava. Pel que fa a les llicències de salons de joc i 
tipus B, les 127 estaven operatives a data 31/12/2021, tot 
i que alguns d’aquests salons podien estar tancats degut 
a les restriccions derivades de la pandèmia.

Alguns altres decrets importants en el context català 
són el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es 
regulaven determinades prohibicions d’accés a establi-
ments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit 
l’accés a salons de joc, casinos i sales de bingo; el De-
cret 37/2010, de 16 de març, d’aprovació del Reglament 
de salons recreatius i de joc; el Decret 397/2011, d’11 
d’octubre, pel qual s’aprovava el Reglament de rifes, tóm-
boles i combinacions aleatòries amb finalitats publici-
tàries o promocionals; el Decret 86/2012, de 31 de juliol, 
d’aprovació del Reglament dels jocs del bingo i el Decret 
27/2014, de 4 de març, pel qual s’aprovava el Reglament 
d’apostes. Respecte a aquest últim, val a dir que la nor-
mativa catalana preveia aquesta modalitat de joc, però 
la seva pràctica no era possible, llevat de les apostes 
hípiques, mentre no es dictés una normativa específica 
que la regulés. Així, aquest Reglament regulava les diver-
ses variants que l’activitat podia presentar, sempre que 
l’activitat s’acomplís exclusivament a Catalunya.

Tornant a un pla més general i amb la finalitat 
d’aconseguir una millor coordinació i col·laboració entre 
l’Estat i les Comunitats Autònomes, l’any 2011 es crea el 
Consell de Polítiques del Joc, un òrgan de coordinació 
que assegura la participació de totes aquelles adminis-
tracions amb competències en el joc, com són la fixació 
dels principis de la normativa dels jocs i de les mesures 
de protecció als menors i persones dependents, així com 
d’aquelles que es prohibeixen l’entrada a establiments 
de joc a si mateixes.

Tot i que les competències en joc presencial recauen 
en les comunitats autònomes, alguns municipis han 
regulat recentment la obertura d’establiments de joc i 
apostes per la via urbanística. En aquest sentit, hi ha 
un debat intens sobre si això envaeix les competències 
pròpies de les comunitats autònomes. Algunes expertes 
apunten que als Ajuntaments els hi pertoca atorgar les 
llicències d’obertura, però fonts de la DGOJ defensen 
que les competències són plenament autonòmiques. La 
Junta d’Andalusia, per exemple, va fer un requeriment 
a l’Ajuntament de Sevilla, que pretenia regular aquesta 
qüestió, al·legant que les competències són de la comu-
nitat autònoma.

En el context de l’àrea metropolitana també s’han 
produït regulacions en aquest sentit. Tot i que una de 
les que ha suscitat més ressò mediàtic ha estat l’apro-
vació del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels 
jocs d’atzar a la ciutat de Barcelona, val a dir que aquest 

(1) Excepcionalment però, en el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, es poden autoritzar fins a un màxim de sis casinos de joc més,
d’acord i amb els termes de la Llei que reguli aquest centre.
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es concep dins una estratègia global iniciada amb 
l’aprovació del «Pla per la prevenció de l’addicció al joc 
2019-2023. Amb la Salut no s’hi juga», que pretén «fer 
front a les addiccions a les xarxes, a les pantalles i el joc 
patològic tenint en compte l’impacte negatiu i les con-
seqüències socials que tenen en la població, i molt es-
pecialment vetllar per la salut de les persones més joves 
de la ciutat». Així, en referència a aquest últim i després 
de presentar certs estadístics epidemiològics relacionats 
amb la temàtica, s’expliciten els objectius específics, a 
saber: 1) Treballar pel decreixement de les cases d’apos-
tes, bingos i casinos de la ciutat de Barcelona; 2) Ampliar 
les mesures que prohibeixen l’accés al joc online a 
l’Ajuntament de Barcelona i la publicitat i patrocini 
d’aquests negocis; 3) Construir programes de prevenció 
destinats especialment als col·lectius de població més 
vulnerable; 4) Avançar en el coneixement de l’impacte 
en la salut i els determinants de la salut de l’addicció al 
joc i 5) Sensibilitzar el conjunt de la població sobre els 
impactes en la salut del joc problemàtic.

Per tal de donar compliment a aquests objectius, les 
accions proposades, de forma resumida, són:

• (1) Limitar i ordenar els establiments de joc on es 
realitzen apostes a la ciutat. 

• (2) Introducció als contractes i les convocatòries 
de subvencions anuals clàusules específiques 
perquè les entitats i les empreses que hi parti-
cipin disposin de plans o mesures per combatre 
les addicions que poden comportar riscos per 
a la salut i pèrdua de professionalització dels 
treballadors i treballadores. 

• (3) Limitar l’accés i la connexió a les pàgines 
de joc online des de totes les dependències 
municipals i en aquelles en què el consistori té 
un pes específic compartit amb d’altres adminis-
tracions. 

• (4) Inclusió a la convocatòria anual de subven-
cions criteris de valoració relatius a la exigència 
a que les entitats que es presenten a la convoca-
tòria disposin de plans o mesures per a comba-
tre el joc patològic i l’addicció als videojocs. 

• (5) Realització d’estratègies de prevenció univer-
sal en el camp educatiu. 

• (6) Desenvolupar accions que millorin la xarxa 
d’atenció actual, millorant els mecanismes de 
coordinació entre els diferents recursos de la 
xarxa de salut mental i addiccions de Barcelo-
na per detectar possibles persones de risc que 

puguin utilitzar.
• (7) Generar sistemes d’informació pròpies per 

l’anàlisi dels impactes en la salut amb l’objectiu 
de tenir més i millor coneixement pel que fa al 
joc patològic i l’addicció a les pantalles. 

• (8) Elaborar una campanya de sensibilització es-
pecífica que permetrà dotar d’eines a la població 
per a la prevenció de l’addicció al joc i que ampliï 
pràctiques exemplificadores. I, treballar per res-
tringir la publicitat i/o patrocini d’aquest tipus de 
publicitat a la xarxa de Transport, la via pública i 
altres activitats que es puguin produir a la ciutat.

Així, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels 
jocs d’atzar a la ciutat de Barcelona, que va ser aprovat 
durant la comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestruc-
tures i Mobilitat el 20 d’abril de 2021 es configura com 
l’articulació per donar resposta al primer dels objectius 
específics i l’acció associada al mateix. Aquest pla es 
va configurar, en part, mitjançant un procés participa-
tiu. A part d’altres mesures es va realitzar una sessió de 
presentació de l’esborrany de la mesurar de govern, per 
tal de debatre’l amb agents concernits. Aquesta va tenir 
lloc en 25 de novembre de 2020 i va comptar amb la 
participació de 25 persones representants de diferents 
entitats i organitzacions: PATROJOC Patronal del Joc 
Privat a Catalunya, ACENCAS Associació Centre Català 
d’Addiccions Socials, GRECOJOC Gremi Català de Sales 
d’Oci i Noves Tecnologies del Joc, Gremi Català de Bin-
gos, eduCAC, SOD Servei d’Orientació sobre Drogues, 
Unitat de recerca trastorn psicològic del joc de l’Hospital 
de Bellvitge, a més de personal municipal i de l’ASPB, 
així com la Regidora de Salut, Envelliment i Cures, la Sra. 
Gemma Tarafa.

Finalment, el Pla Urbanístic per a la regulació dels 
jocs d’atzar a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa munici-
pal, va ser aprovat el 20 d’abril de 2021 durant la comis-
sió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
Aquesta va ser una mesura de govern especialment me-
diàtica i controvertida, ja que s’argumentava que envaïa 
competències autonòmiques i estatals. Per això creiem 
oportú donar compte de les argumentacions que es van 
exposar durant la sessió d’aprovació. 

Així, la mesura es va aprovar amb el posicionament 
favorable de Barcelona en Comú, del Partit dels Socia-
listes de Catalunya, d’Esquerra Republicana, de Junts 
per Catalunya i de Barcelona pel Canvi. Ciutadans es va 
abstenir i el Partit Popular va votar en contra(2). Durant 
la seva aprovació van intervenir les Senyores i Sen-
yors: Grau, Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls i 
Sanz. En primer lloc es va recordar que aquest pla s’ha 
treballat conjuntament amb la regidoria de salut i que 
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la norma estava enfocada a casinos, bingos i sales de 
joc. Es va establir que no es pot obrir cap nou equipa-
ment d’aquestes característiques a un radi de vuit-cents 
metres respecte els centres educatius i quatre-cents cin-
quanta respecte biblioteques, centres esportius munici-
pals, centres oberts, centres internament menors, casals 
de joves i de barri, centres cívics, centres de salut, 
centres de serveis socials i els centres del servei d’ocu-
pació de Catalunya. Això comporta que, a la pràctica, no 
es podrà obrir cap establiment d’aquestes característi-
ques. Des d’Esquerra Republicana es va explicar que a 
Barcelona hi ha actualment un casino, quinze bingos i 
trenta-cinc salons de joc, molts dels quals ja quedaven 
regulats pel pla d’usos, però quedaven fora aquelles zo-
nes amb major índex de vulnerabilitat de la ciutat i es va 
fer èmfasis en que durant la pandèmia els beneficis de 
les cases d’apostes online havien crescut un 25%. També 
va remarcar que moltes de les normes regulatòries estan 
dictaminades per l’Estat i que es considera que haurien 
de ser més restrictives. Junts per Catalunya va coincidir 
amb l’argumentació del grup d’Esquerra Republicana 
i per això també van a favor, tot i que no van entendre 
perquè aquesta regulació no s’aplica de la mateixa forma 
en relació a clubs cannàbics. També es va recordar que 
moltes de les regulacions ja estan promulgades des de la 
Generalitat i van demanar més implicació “del govern de 
l’Estat”. Ciutadans va dir que es pot extreure conclusions 
errònies del plantejament i va remarcar que el problema 
es troba en el joc online i en la publicitat. «A què espera 
el ministre de consum en fer una llei? Perquè això és el 
que s’ha de fer». Per això van explicar que s’abstindrien. 
Des del PP no van considerar que un pla urbanístic 
sigui l’eina més adequada per lluitar contra els trastorns 
derivats del joc. «Estem a favor de regular, però la forma 
de treball del govern municipal és la prohibició de tot 
allò que no pot controlar». Van dir que no podien estar a 
favor de la criminalització d’aquesta activitat econòmica. 
Es van mostrar a favor d’alguns aspectes, però com que 
estaven a favor de la regulació i no de la prohibició, van 
comunicar que s’abstindrien. Barcelona pel Canvi va 
explicar que compartien molts dels punts de la norma, 
per això votarien a favor. Finalment, des del Govern es 
van agrair els vots favorables i van remarcar que coinci-
dien en que feia falta una regulació estatal més estricta. 
També es va recordar que es tractava d’una proposta a 
la que no es va presentar cap al·legació i que es va parlar 
amb tot el sector.

A Badalona hi va haver una controvèrsia similar a la 
exposada quan unes veïnes del barri de Llefià es van 

mobilitzar aquest mateix abril contra la futura obertura 
d’un bingo i una sala d’apostes, al creure que no era 
un lloc apropiat per la seva obertura ja que «fomenta la 
ludopatia i s’instal·la a un barri amb moltes famílies en 
situació precària o de pobresa», a més de situar-se molt 
pròxim a un centre de salut mental. Per això, i a través 
d’una instància a l’Ajuntament, demanaven una mora-
tòria de la llicència de com a mínim un any. L’alcalde 
Xavier Garcia Albiol va argumentar que «l’Ajuntament no 
té cap competència en aquesta matèria» i que qui va au-
toritzar la llicència va ser la Direcció General de Tributs 
i Joc, organisme de la Generalitat de Catalunya, el 14 de 
gener d’aquest mateix any. Tot i això es va comprometre a 
estudiar la possibilitat d’aprovar una moratòria per poder 
regular urbanísticament aquest tipus de negocis.

En canvi, l’Hospitalet de Llobregat sí que va apro-
var a finals d’abril de 2021 una suspensió d’un any de 
les llicències relatives activitats relacionades amb jocs 
d’atzar. Aquesta ve motivada per la por de que la sus-
pensió de llicències a Barcelona es pogués traduir amb 
un augment de les llicències a l’Hospitalet. La mesura va 
comptar amb el recolzament de tots els partits polítics. 
Actualment, L’Hospitalet de Llobregat té registrats tres 
bingos i dos salons de joc.

(2)  Es pot consultar la sessió a https://www.youtube.com/watch?v=h6iWn1EaXJg
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4. L’ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL 
DE LA INDÚSTRIA 
DEL JOC PRIVAT

L’arquitectura empresarial de la indústria del joc és 
un tema important a considerar a nivell de transparència, 
degut, sobretot, a que la majoria d’operadores operen 
de forma global. Aquest fet fa que augmenti la capacitat 
de situar les seves seus fiscals als països on la pressió 
tributària és menys exigent. Tot i això, si operen a Espan-
ya, la seu fiscal ha d’estar obligatòriament situada dins 
l’espai europeu. Això ho podem constatar especialment 
amb les operadores de joc online.

En el cas de Bet365, que com hem apuntat és més 
que probable que sigui la responsable de més de 70 
% del volum de negoci en apostes online a Espanya, el 
titular de les llicències d’apostes generals i llicències 
singulars per «apostes esportives de contrapartida», 
«apostes hípiques de contrapartida» i «altres apostes 
de contrapartida» és «Hillside (New Media Malta) Plc». 
Com es desprèn del nom, la companyia està constituïda 
a Malta (amb registre mercantil nº c.66039) i l’oficina 
registrada en aquest país. Pel que fa referencia a la 
llicència general «d’altres jocs» i les llicències singulars 
Blackjack, Ruleta, Pòquer i Màquines d’atzar, el titular és 
«Hillside España Leisure, SA.», una empresa situada a 
España. La informació relativa a aquesta seu no és clara 
i a Google apareix que està «tancada permanentment».

Aquest és també el cas d’altres empreses molt relle-
vants del sector. Així, William Hill té les llicències de joc 
incloses sota l’empresa «Whg Spain, PLC». Tot i incloure 
Espanya dins el nom de l’empresa, la seu es troba situa-
da també a Malta, com Bwin, que apareix registrada sota 
l’empresa «Electraworks Malta, PLC», o Betfair, registra-
da sota l’empresa «Betfair International PLC». Per altra 
banda, trobem empreses que, tot i que la seves seus es 
troben registrades dins l’Estat Espanyol, les mateixes 
es troben a Ceuta o Melilla. Això és degut a que des 
del 2018, amb l’aprovació dels pressupostos del govern 
espanyol per part del Partit Popular, les taxes referents 
al joc en aquestes ciutats autònomes s’han reduït, un 
acció que pretén atraure aquest sector. En el transcurs 
del present estudi hem pogut accedir inclús a un dossier 
informatiu dissenyat per tal de convèncer les empreses 
per moure la seva seu fiscal a Ceuta, la portada del qual 
es pot observar a la Il·lustració 1.

Il·lustració 1: Dossier informatiu avantatges fiscals Ceuta

El dossier conté tota la informació de la fiscalitat 
aplicada a les operadores de joc i inclús una comparació 
amb altres regions on les operadores solen establir les 
seves seus fiscals (Il·lustració 2). També s’inclou exem-
ples de quant capital s’estalviaria una empresa que es 
traslladés a Ceuta, informació sobre els costos laborals, 
i inclús informacions relacionades amb el clima i la 
geografia. A més, el govern de la ciutat de Ceuta i una 
empresa consultora anomenada EY Advocats van firmar 
una acord pel qual les empreses de joc en línia que vul-
guin analitzar la viabilitat del seu trasllat a Ceuta poden 
comptar amb un assessorament preliminar per part de 
EY Advocats.

En concret, segons la DGOJ, uns 20 operadors han 
traslladar la seva seu a Ceuta o Melilla des de 2018 per 
aprofitar els incentius fiscals que aquestes ofereixen. 
Val a dir, però, que les operadores tenen l’obligació de 
demostrar que operen de facto en aquestes ciutats autò-
nomes. Tot i això, el concepte de radicació no és clar, si 
bé, d’acord amb una interpretació finalista, la disponibi-
litat d’un local i el trasllat de recursos propis suficients a 
la ciutat autònoma, tant a efectes quantitatius (treballa-
dors) com a qualitatius (cost de personal), seria sufi-
cient per a complir amb el requisit exigit. Algunes fonts 
apunten a que s’haurien de fixar almenys un 50% dels 
seus recursos humans allà.
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Il·lustració 2: Impostos sobre les activitats de joc a Ceuta

Així, Botemania apareix registrada sota l’empresa 
«Gamesys Spain, SA», amb seu a Ceuta. De la mateixa 
forma, 888, registrada sota l’empresa «888 Online Ga-
mes España, SA», també té la seu situada a Ceuta, igual 
que l’empresa Casino Barcelona Interactivo, SA. En can-
vi, Luckia Games S.A. Orenes, registrada sota la marca 
«Orenes Apuestas Melilla SL», té la seu situada a Melilla. 

Un cas rellevant és el de l’empresa Cirsa, que, tot i 
que l’empresa va ser creada per l’empresari Manuel Lao 
el 1978 amb el propòsit d’administrar el negoci de les 
màquines recreatives tipus B, el 2018 aquest va arribar 
a un acord amb el fons nord-americà Blackstone, que 
va comprar el 97% de l’empresa. En l’actualitat, CIRSA 
ENTERPRISES, S.L.U. recull un conglomerat de fins a 
sis societats. Tot i que la seu corporativa està situada 
a Madrid, la seu fiscal es troba situada a Luxemburg. 
Això fa, per exemple, que no estigui obligada a publicar 
la informació no fiscal i de diversitat, com veurem en 
apartats següents. Sportium Apuestas Deportivas, S.A és 
una altra de les societats que integra Cirsa Enterprises, 
S.L.U., de la que depèn la gestió dels salons de joc al 
conjunt de l’Estat espanyol i té la seu social a Ceuta. 

El cas de Codere també es complex. L’empresa va 
obrir el 2019 filials a Malta i Gibraltar per a la seva divisió 
d’apostes en línia. La més recent és la radicada Gibral-
tar, sota el nom de «Codere Gibraltar Marketing Services 
Limited». L’activitat d’aquesta filial és la de «prestació de 
serveis». Segons fonts de Codere (Vélez, 2020a) es tracta 

de «una compañía creada para la coordinación, dentro 
del negocio online, de los servicios de marketing del gru-
po a nivel internacional, especialmente concebida para 
asegurar esta coordinación en el caso que hubiese un 
desarrollo de licencias que nos permitan operar en mer-
cados exteriores donde Codere no tiene presencia». Tres 
mesos abans de la creació de la nova filial gibraltarenya, 
el 20 de setembre de 2018, la multinacional espanyola 
va constituir altres dues filials dedicades al a Malta, 
«Codere Online Operator LTD» i «Codere Online Manage-
ment Services LTD». Totes dues filials es dediquen al joc 
remot de qualsevol tipus i a permetre, facilitar i ajudar 
en relació a aquests jocs. El 100% de les seves accions 
pertany, igual que la nova filial domiciliada a Gibraltar, a 
l’empresa «Codere Online, SAU», amb seu a Melilla.

Així mateix, Playtech també segueix l’estela de les 
anteriors i no dubta en traslladar la seva seu quan es 
tracta de buscar globalment les millors condicions fis-
cals. L’empresa, que es defineix com «el mayor proveedor 
mundial de software de juegos en línea » (Vélez, 2019c), 
realitzava les activitats a Espanya fins al 2019 a través de 
dos filials a Bulgària. No obstant, a partir del 19 de juliol 
de 2019 va iniciar les seves operacions a través d’un viver 
d’empreses situades a la Cambra de Comerç de Ceuta. 
En concret, apareix al Registre Mercantil sota el nom de 
«Playtech Services (Ceuta) Sociedad Limitada» i detalla 
que les seves activitats estan dedicades al «disseny, 
desenvolupament i comercialització de software per a 
pàgines Web de jocs en línia, i dispositius mòbils per a 
casinos, sales de pòquer, jocs de bingo, apostes espor-
tives, jocs de rasca i guanya, jocs de mòbils, jocs de cru-
pier, i jocs d’ arcade de probabilitats fixes». Aquesta té 
com a únic soci a una firma situada en el paradís fiscal 
de Xipre, «Playtech Services (Cyprus) LTD». Aquesta últi-
ma pertany a un grup amb seu física i fiscal a Illa de Man 
(on no es paga Impost de Societats) i que, com explica 
Playtech en la seva última memòria anual (en la qual 
presumeix de la importància de la «planificació fiscal» 
per al desenvolupament de la seva activitat), realitza «la 
majoria dels seus desenvolupaments i operacions tècni-
ques a Ucraïna, Estònia, Letònia, Bulgària i Gibraltar».
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DEL JOC PRIVAT 
COM A GRUP 
D’INTERÈS 

5.1. EL SECTOR DEL JOC PRIVAT 
COM A GRUP D’INTERÈS

Les empreses de joc privat, com qualsevol altre grup 
d’interès, teixeix aliances sectorials per tal de defensar 
els seus interessos. Això no és cap secret ni constitueix 
cap delicte. Malgrat això, el cert és que l’imaginari social 
cap aquest sector està marcat per la falta de trans-
parència davant d’aquests contactes, i per les possibles 
pràctiques d’influència i pressió cap a l’Administració 
en forma de lobby per aconseguir un marc normatiu fa-
vorable. Se’ns dubte, hi ha notícies que reforcen aquest 
imaginari. Per exemple, la que afirmava que la indústria 
del joc pagà a Juan Espinosa, ex director general d’Orde-
nament del Joc (Ministeri d’Hisenda), 10 viatges interna-
cionals entre desembre de 2016 a maig de 2020 (Cayota, 
2019); o que Rafael Català, qui va ser secretari del conse-
ll d’administració de Codere fins a 2011, es convertís en 
Ministre de Justícia en el dos últims governs de Mariano 
Rajoy, entre setembre de 2014 i maig de 2018, i tornés 
després a recuperar un càrrec en el consell d’adminis-
tració de l’empresa el maig de 2019, quan abandonà de 
la política (ElDiario.es, 2019). O que l’exministre portaveu 
de José María Aznar, Pío Cabanillas, rebés entre gener 
i setembre de 2020 150.000 euros com a conseller de 
Codere, la mateixa xifra que durant tot el 2019, especial-
ment quan l’empresa d’apostes va multiplicar les seves 
pèrdues (178 milions d’euros) després d’enfonsar-se 
els seus ingressos per la pandèmia (Vélez, 2021). O que 
Cirsa comprés el 2011 la fàbrica en la que operava Sharp, 
a Sant Cugat, en una operació industrial emparada per 
la Generalitat que li va reportar 30 milions d’euros i que 
només 4 dies després comencés a realitzar donacions 
a Convergència Democràtica de Catalunya fins a assolir 
aquestes un valor de 300.000 euros -un 3% dels benefi-
cis de la operació- (Güell, 2017). O que Aena adjudiqués 
una concessió de més de dos milions i mig d’euros a 
una empresa de bingos vinculada al llavors portaveu 
de Foment del PP al Congrés Andrés Ayala, abans del 
contracte era accionista minoritari d’almenys cinc filials 
d’Orenés i després fos nomenat conseller de tres d’elles 
(Vélez, 2017). O que en el context anglosaxó Peter Coa-
tes, l’exdirector de Bet365 i seguidor de tota la vida del 
partit Laborista britànic, donés centenars de milers de 
lliures al partit i més quan una donació particularment 
gran va coincidir amb la relaxació de la legislació de joc i 

l’aixecament de la prohibició de la publicitat en televisió 
per part del govern laborista, en el seu Gambling Act, el 
2005 (Drury, 2009).

No obstant això, el que pretenem analitzar en aquest 
apartat són les dades contrastades sobre les reunions 
oficials que ha mantingut aquest sector amb represen-
tants de l’Administració Pública i la forma de donar 
compte de les mateixes. En aquest sentit, Antonio M. 
Vélez publicava un article a ElDiario.es on subscrivia que 
la patronal CeJuego havia mantingut, durant l’any 2018, 
96 contactes amb persones dedicades a la política. La 
informació s’extreia de la memòria de comptes anuals 
de Codere, tramitada a la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors (CNMV) (Vélez, 2019a). El motiu que esgrimí 
Codere per a mantenir contactes amb polítics fou el 
«risc de manca de reputació» que afronta el sector del 
joc d’atzar, però el fet de que al menys el 70% de les re-
unions corresponien a parlamentaris autonòmics, en un 
moment de canvis reguladors en diverses regions, deixa 
entreveure que el què es busca va més enllà del risc de 
la manca de reputació. Davant d’aquesta publicació, el 
director general de CeJuego, Alejandro Landaluce, va 
concedir una entrevista el dia següent (Vélez, 2019b) on 
remarcava que:

Nos hemos visto con todos los partidos, muchas ve-
ces en la misma sala. (...) Evidentemente, les intentamos 
convencer de lo que nosotros entendemos que es bueno 
para la ciudadanía y el sector, que es una actividad eco-
nómica permitida en todas las comunidades, que está 
regulada, y en la que hay cosas que están bien y otras 
que están mal. 

Centrant-nos específicament amb el context de Cata-
lunya, hem de dir que la màxima responsable en relació 
a la indústria del joc és la senyora Natàlia Caba i Serra, 
la qual ocupa el càrrec de Directora general de Tributs i 
Joc del Departament de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda des de la seu nomenament, el 7 de juny de 
2018. Des d’aquell moment fins el 21 de juliol de 2021 ha 
realitzat un total de 95 reunions amb 46 grups d’interès, 
68 reunions de les quals relacionades directament amb 
la indústria del joc.

Il·lustració 3: Il·lustració 3 Estructura administrativa Direcció General
de Tributs i Joc
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En concret, la senyora Cava s’ha reunit: en 17 
ocasions amb Asociación Europer 2000 (Associació 
Independent d’Empreses Operadores de Màquines Re-
creatives de Catalunya). En 13 ocasions amb l’Associació 
Catalana d’Operadores Recreatives del Joc (ACORDJOC). 
En 6 ocasions amb Cirsa Gaming Corporation, S.A.(3) En 
4 ocasions amb l’Associació d’empresaris de Bingo de 
Catalunya (AEJEA) i amb Patrojoc (Associació empresa-
rial integrada per les principals empreses de joc privat de 
Catalunya). En 3 ocasions amb el Gremi Catala de sales 
d’Oci i Noves Tecnologies (GRECOJOC); amb la Confede-
ración Española de Organizaciones de Empresarios de 
Bingo (CEJ) i amb l’Associació Nacional d’Empresaris de 
Maquines Recreatives (Andemar Catalunya). En 2 oca-
sions amb el Gremi Catala de Bingos, amb Ascabin, amb 
la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). 
I en 1 ocasió amb Vision Innovation Diversion SL, amb 
l’Asociacion Española de Fabricantes de Maquinas 
Recreativas y de Juego (ASESFAM), amb la Confedera-
ción Española de Empresarios del Juego Recreativo en 
Hostelería (COFAR), amb Gigames S.L., amb Gestión de 
Apuestas Catalanas S.L., amb Invergaming Grup, S.L.U., 
amb la Asociación Española Da Fabricantes de Máqui-
nas recreativas y de Juego, amb la Asociación Española 
Club de Convergentes i amb Codere.

Si ens fixem en la descripció del propòsit de les reu-
nions que apareix en el portal de transparència de grups 
d’interès que estableixen contactes amb la Generalitat 
de Catalunya, quasi la totalitat d’aquestes reunions 
tenen a veure amb la les mesures restrictives aplicades 
al sector com a conseqüència de la COVID 19. Aquestes 
reunions van ser parcialment responsables de l’aprova-
ció del Decret Llei 11/2020, de 7 d’abril (DOGC, 8.107, de 
9 d’abril), amb el que s’adoptava mesures econòmiques, 
socials i administratives per a pal·liar els efectes de la 
COVID-19, i entre altres, bonificar la taxa aplicable a 
les màquines recreatives. Anteriorment, el Decret Llei 
7/2020, de 17 de març, publicat el 19 de març, havia 
adoptat la decisió de «suspendre» els terminis de pre-
sentació i ingrés dels tributs de competència catalana 
fins a alçar-se l’estat d’alarma. L’art. 5.1. va determinar 
que aquesta bonificació era «percentualment equivalent 
al nombre de dies que hagi estat vigent l’estat d’alarma». 
Però l’art. 5, que desenvolupava a continuació la gestió 
de la bonificació, va generar alguns dubtes sobre l’import 
exacte de la bonificació i sobre quan havia de fer-se 
efectiva. Així, va ser necessari un altre Decret Llei, el 
23/2020. La resolució final va ser no modificar la del pri-
mer trimestre de 2020, bonificar el 100% de la quota del 
segon trimestre i un 10% de la quota del tercer trimestre. 

També es van retardar els pagaments corresponents a 
les taxes sobre el joc de bingo i els jocs de taula en els 
casinos. La norma va entrar en vigor l’11 de juliol de 2020. 
A part de les reunions destinades a tractar les com-
pensacions derivades de la situació pandèmica, moltes 
de les entitats van sol·licitar reunions amb la Directora 
general de Tributs i Joc quan aquesta va arribar al càrrec 
amb el propòsit de donar a conèixer la existència de la 
seva entitat.

Altres informacions que explicita la web de trans-
parència són, per exemple, que la senyora Natalia Caba 
va realitzar 1 viatge oficial al «XVI Congreso de Juego de 
Castilla y León - Aranda de Duero», on va participar a la 
taula col·loqui «Estrategias de Juego responsable en el 
sector privado», exercint el rol de moderadora. També 
apareixen al registre que se li han fet dues invitacions 
oficials. La primera, que no és comptabilitzada com a 
viatge oficial, té relació amb una ponència sobre el joc 
que va realitzar el 18 de setembre de 2019 en el context 
del «VIII Expocongreso Andaluz sobre el Juego». En ella 
va destacar que durant el temps que portava ostentat 
càrrec (1 any i 3 mesos), havia pogut constatar la impor-
tància del sector del joc com a potent impulsor industrial 
i de serveis. Així, va remarcar que el sector «és una acti-
vitat econòmica més, que ha de ser escoltada per a do-
nar resposta a la demandes que té, per a oferir un servei 
de qualitat als usuaris». La segona invitació fa referència 
a la edició anterior d’aquest mateix congrés. Finalment, a 
la web consten 13 obsequis rebuts, 4 dels quals prove-
nen d’organitzacions relacionades directament amb el 
sector del joc. En concret, un humidificador, de Novo-
matic-Gi Games, una maleta de viatge de cabina, del 
«Congreso Juego de Castilla y León», un reposa llibres, 
de part dels organitzadors de l’Expocongrés Andaluz 
sobre el Juego, un gos de peluix representatiu de l’ONCE, 
de part de l’ONCE. Val a dir que hi ha dos obsequis dels 
quals no queda clara la procedència. Algunes de les 
persones que més recurrentment s’han reunit amb la 
senyora Natàlia Cava són les següents:

Isaac Lahuerta Barbero. Director General Corpora-
tiu de CIRSA. Actualment ocupa vint-i-un càrrecs actius 
en un total de quaranta dues societats diferents. A més, 
ha ocupat fins a quaranta nou càrrecs anteriorment. 

Carlos Duelo Riu. Director Corporatiu de Relacions 
Institucionals de CIRSA des de la dimissió de Manuel 
Lao. Actualment és també president de PATROJOC i, 
segons el diari «Expansión», ostenta càrrecs executius 
en vuit societats en les següents províncies: Alacant, 

(3) A més, aquesta empresa s’ha reunit 4 cops amb Marta Espasa Queralt, 3 en qualitat de secretària d’Hisenda i una quan exercia el càrrec de Directora 
General de Tributs i joc, el 2016. Finalment, Cirsa Gaming Corporation, S.A es va reunir amb la llavors consellera de la Presidència i portaveu del Govern, 
Meritxell Budó i Pla, el 5/3/21, per tractar “temes diversos de l’entitat”.
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Almeria, Barcelona, Madrid, Màlaga, Sevilla, Valladolid 
i Saragossa. Val a dir que va ser president de la Confe-
deració Espanyola d’Empresaris del Joc Recreatiu en 
Hostaleria.

Enric Sanahuja Amat. Vicepresident del grup MGA 
i president de GRECOJOC. Segons el Butlletí Oficial del 
Registre Mercantil ocupa actualment nou càrrecs actius 
en tretze societats diferents. Va ocupar sis càrrecs més 
en el passat. 

Josep Maria Martínez Vivancos. Vicepresident 
primer de GRECOJOC i que, segons el Butlletí Oficial del 
Registre Mercantil, ocupa actualment deu càrrecs actius 
en deu societats diferents. Històricament n’ha ocupat 
dos més. 

Miguel Suqué. Un dels propietaris del Grup Perala-
da, juntament amb la seva germana Isabel i el seu germà 
Javier. El grup Peralada són propietaris de tres dels 
quatre casinos catalans (l’altre està gestionat per CIRSA) 
i en tenen cinc més repartits per Amèrica Llatina. Fills 
d’Artur Suqué Puig i María del Carmen Mateu Quintana, 
que conjuntament van crear un dels grups empresarials 
més rellevants de Catalunya (segons Forbes el 2013 era 
la vint-i-unena fortuna de Catalunya). El matrimoni va 
tenir la complicitat del règim franquista des del moment 
del seu casament. Miguel Mateu, pare de María del Car-
men, fou alcalde de Barcelona entre el dia de l’ocupació 
franquista i fins 18 d’abril de 1945. Artur Suqué va estar 
vinculat a Convergència Democràtica de Catalunya als 
anys de Jordi Pujol. De fet, va rebre una denúncia on 
se l’acusava de desviar presumptament divuit milions 
d’euros (tres mil milions de pessetes), sis dels quals es 
sospitava que s’havien destinat a finançar CDC. Després 
de set anys de litigis i una comissió d’Investigació al 
Parlament de Catalunya, la denúncia mai va prosperar i 
va ser arxivada el 30 de juny de 1997. Més tard, Francesc 
Gordó, un dels fundadors de CDC, va admetre haver 
rebut 1,2 milions d’euros, amb els que s’havia pagat 
publicitat per promocionar el Casino de Barcelona, la 
Vanguàrdia i el Correu Català. Artur Suqué també va ser 
president del Cercle d’Economia, president del Port de 
Barcelona i conseller de la Caixa i del Banc d’Espanya. 
També fou directiu de la Cambra de Comerç, de Foment 
del Treball i del Futbol Club Barcelona abans de restau-
ració democràtica.

Bernhard Teuchmann. Director General de Novo-
matic Gaming Spain SA., filial espanyola de l’empresa 
anglesa NOVOMATIC, la més gran del context europeu 
(tot i no estar actualment dins la Unió Europea) i una de 
les líders mundials en el mercat dels Jocs d’Atzar. El grup 
Novomatic disposa d’uns vint-i-un mil empleats a nivell 
mundial, opera en quaranta cinc països diferents, té 

1,7 milions de volum de vendes i mil nou-cents establi-
ments de joc a nivell mundial. A més a més, Bernhard 
Teuchmann és el president del «Club de Convergentes», 
l’Associació espanyola de fabricants i desenvolupadors 
de màquines i sistemes de joc amb presència a noranta 
països, un volum de negoci de set mil milions d’euros, 
més de trenta sis mil empleats, més de tres milions de 
màquines i que forma part de la CEOE.

Finalment volem comentar que de la Direcció General 
de Tributs i Joc se’n desprenen 3 subdireccions. En pri-
mer lloc, la subdirecció General d’Estudis i Relacions 
Institucionals. El responsable d’aquesta subdirecció 
és el senyor Jordi Teruel i Boladeras. En segon lloc, la 
subdirecció General de Gestió i Control de Joc i Apos-
tes. El responsable d’aquesta subdirecció és el senyor 
Amadeu Farré i Morell. La tercera lloc, la subdirecció 
General de Règim Jurídic. La responsable d’aquesta 
subdirecció és la senyora Sílvia Pedro Pérez. Finalment, 
val a dir que de la Direcció General de Tributs i Joc 
també se’n desprèn l’Àrea de Política Fiscal Corporativa, 
la responsable de la qual és la senyora Montserrat Galí 
Massó.

L’activitat d’aquestes subdireccions es desvinculava 
de les exigències de transparència dels càrrecs públics 
fins a l’aprovació del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre 
la transparència i el dret d’accés a la informació pública. 
Aquesta obligarà la publicació de les agendes públiques 
del personal amb rang de subdirecció general o assimi-
lat. És en virtut de l’article 27 d’aquest Decret que vam 
consultar les reunions mantingudes per Amadeu Farré i 
Morell amb els principals grups d’interès identificats. En 
aquest sentit, a data 28 de juny de 2021, se’ns transmet 
que des del 3 de març de 2021, el senyor Farré no es 
reunir amb cap grup d’interès.

Per altra banda, en el context municipal, com hem 
explicat anteriorment, una de les mesures de govern més 
significatives en relació amb el joc privat i les apostes, 
ha estat el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels 
jocs d’atzar a la ciutat de Barcelona. És per això que vam 
creure que una hipòtesis plausible era que haguessin 
tingut lloc reunions entre representants de la indústria 
del joc i representants polítics. En aplicació de l’article 
34.8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern, vam 
sol·licitar si la Tinenta d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, 
la Senyora Janet Sanz, s’havia reunit amb representants 
de la industria. La resposta fou que no s’hi havia reunit. 
Val a dir que el pla es va configurar, en part, mitjançant 
un procés participatiu que va comptar amb la participa-
ció de l’Associació d’Empresaris de Bingo de Catalunya, 
Patronal del Joc Privat a Catalunya (PATROJOC) i el 
Gremi Català de Bingos, que van intervenir mitjançant un 
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torn obert de paraula en una sessió que va tenir lloc el 
25 de novembre de 2020. Però més enllà d’aquesta par-
ticipació esporàdica sembla que la implicació del sector 
del joc en la política municipal és inapreciable, al menys 
en el pla formal.

5.2. LES RELACIONS ENTRE 
LA INDÚSTRIA DEL JOC PRIVAT 
I LES ASSOCIACIONS 
DE JUGADORES D’ATZAR 
REHABILITADES

Una de les altres temàtiques controvertides en rela-
ció a les estratègies d’influència del sector són els con-
tactes i les col·laboracions que les empreses realitzen 
amb les associacions d’afectades per joc problemàtic i/o 
patològic. Val a dir que diferents representats d’empre-
ses del sector ens han comentat durant les entrevistes 
que tot i que aquestes col·laboracions existeixen, i són 
relativament habituals, prefereixen no fer-les públiques, 
ja que es podria pensar que aquestes es donen amb 
l’únic objectiu de blanquejar la seva imatge davant l’opi-
nió pública. En aquest sentit, és important remarcar que 
el context mediterrani és molt més reticent a informar 
sobre aquest tipus de col·laboracions que en contextos 
com l’anglo-saxó o el nord-americà, on es considera 
habitual que les empreses de joc recolzin econòmica-
ment associacions d’afectades. Per això creiem que és 
interessant incorporar algunes de les col·laboracions en 
aquest sentit. 

William Hill, per exemple, contribueix econòmica-
ment a programes d’educació i conscienciació específics 
sobre l’impacte dels danys relacionats amb el joc en les 
persones i famílies que viuen en les comunitats on la 
operadora té presència. El principal destinatari de fons 
per part de William Hill és Responsible Gambling Trust 
(RGT), una fundació benèfica present al Regne Unit que 
finança projectes d’educació i de tractament de l’addic-
ció al joc. Als EUA, William Hill potencia la recerca sobre 
els efectes de les apostes esportives entre els consumi-

dors i ofereix programes d’educació i conscienciació per 
a prevenir el joc entre els menors d’edat. En la següent 
il·lustració podem apreciar les quantitats que l’empresa 
destina a aquest tipus d’iniciatives.

Entain, antigament GVC Holdings, es va comprome-
tre el 14 de desembre de 2020 a invertir cent milions 
de lliures durant els següents cinc anys en la Fundació 
Entain per a finançar iniciatives de joc responsable i per 
a donar suports a les persones i comunitats de tot el 
món. Algunes de les causes amb les que està compro-
mesa l’empresa són: la Unitat d’Addicció de la Cambri-
dge Health Alliance, Harvard Medical School; el fons 
d’inversió d’esport base (al Regne Unit); l’SportsAid, una 
charity de suport a atletes; l’Inter Milan Football Club, 
promocionant el futbol femení i la Fundació US que fa 
recerca sobre addicció i joc responsable.

Bet365 va crear una fundació benèfica el 2014 a 
la qual va dotar amb cent milions de lliures amb l’ob-
jectiu de contribuir a molt diverses causes. Des del 
moment del seu naixement, la Bet365 Foundation ha 
donat importants sumes de diners a Oxfam, a Cafod, a 
un centre hospitalari per a malalts de càncer a Stoke, 
ciutat d’origen de Bet365, així com a programes d’ajuda 
per a les víctimes del tifó de Haiyan a les illes Filipines. 
Addicionalment, dona suport a programes de beques 
universitàries per a estudiants d’alt rendiment acadèmic 
sense recursos i fa donacions a fundacions artístiques i 
culturals. Segons Philantropies, al juliol de 2015 la Bet35 
Foundation s’havia convertit ja en la major fundació 
benèfica de la regió dels Midlands de l’Oest, una de les 
nou regions d’Anglaterra. Actualment, només tres anys 
després de la seva creació, la fundació s’ha convertit en 
una de les que més contribucions econòmiques realitza 
a associacions del Regne Unit.

Betfair dinamitza un programa al Regne Unit, actiu 
des de 2008, anomenat Cash4clubs. És un programa 
d’ajudes a esportistes, clubs i entitats. Durant l’últi-
ma dècada ha concedit més de tres cents mil lliures. 
Recentment hem sabut que el projecte s’ampliarà per 
primera vegada més enllà del Regne Unit. Segons sembla 
l’Estat espanyol també es beneficiarà del programa. En 
aquest sentit, es preveu que l’acord suposi la renovació 
o tramitació d’aproximadament cent llicències federati-
ves de dones esportistes. A més, el programa contempla 
altres mesures de suport a diversos projectes en l’àmbit 
de l’esport. En concret, «Betfair x el deporte», concedirà 
ajudes a esportistes i entitats que acreditin mèrits sigui 
quina sigui la seva disciplina i especialitat.

Botemanía manté una col·laboració amb GamCare, 
una de les fundacions benèfiques britàniques líders de 
suport a la indústria i foment de l’autoajuda. De manera Il·lustració 4: Xifres referents a la RSC de William Hill
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addicional, el grup fa costat a Responsible Gambling 
Trust (RGT), de la mateixa forma que William Hill, amb 
una donació anual. Aquesta fundació coordina i finança 
treballs de recerca per a la prevenció de conductes de 
joc patològiques i ofereix ajuda a jugadors amb proble-
mes.

Bwin ha estat durant anys el principal sponsor de 
The Transparency Project, una iniciativa de recerca de la 
Cambridg Health Alliance i Harvard Medical School que 
s’ha proposat convertir-se en una de les principals fonts 
de consulta en el camp de les addiccions i la salut pú-
blica. En aquesta plataforma web es publiquen tots els 
informes i dades obtingudes a través d’estudis mèdics 
finançats per empreses privades sobre addiccions en el 
que constitueix una iniciativa sense precedents a favor 
de la transparència. De manera addicional, Bwin també 
fa costat a fundacions benèfiques que treballen en el 
sector i amb les comunitats on té presència. Codere 
realitza accions solidàries i donacions principalment al 
continent llatinoamericà i Itàlia. A la memòria integra-
da de 2020 apareix que s’han dedicat fins a 1,1 milions 
d’euros a causes socials, però no queda clar si la xifra és 
acumulativa o fa referència només a l’últim any.

Com veiem, aquest tipus de col·laboracions són una 
pràctica habitual en molts països i, de fet, creiem que 
això, en certa mesura, també és així en el context espan-
yol, tot i la falta de transparència per tal de reconèixer 
explícitament que així sigui. Sustentem aquesta hipòtesi, 
com hem dit, pel contingut de les entrevistes realitzades 
però també per la constatació que va realitzar Francesc 
Perendreu, president de l’Associació Centre Català 
d’Adiccions Socials (ACENCAS), un dels referents de 
l’associacionisme dedicat al joc patològic a Catalunya. 
Concretament, les declaracions van ser realitzades en 
el context d’una entrevista realitzada al diari Catalun-
yaPress (González, 2020). En ella, Perendreu reconeixia 
que «les empreses del joc privat contribueixen amb 
aportacions al funcionament de la nostra associació» i 
que això «és el més normal del món”. En aquest sentit, 
apuntava que:

Nosaltres fem un congrés cada any, on les empre-
ses col·laboren i donen ajudes per a les famílies que no 
poden pagar un tractament. Agafem aquestes col·labo-
racions econòmiques per a atendre aquest màxim de fa-
mílies que no poden assumir el cost, que tot i sent barat, 
són 80 euros al mes. Hi ha famílies que no poden pagar 
aquests diners. D’aquí ve la relació amb les empreses del 
joc privat que contribueixen a l’Associació. Aquest tipus 
de col·laboració amb les empreses del joc s’estan fent ja 
a Anglaterra i els EUA s’està fent així. És el més normal 
del món i no li veig el problema per cap part. 

En particular, les empreses amb les que l’espai web 
apunta que s’ha establert col·laboració són: Anesar, 
Asociación Europer, CeJuego, R. Franco, Grecojoc, Gremi 
Català de Bingos, Conei Corporación, Club de Conver-
gentes, Grvp Rodríguez Villar, Associació d’Empresaris 
del Bingo de Catalunya, Orenes Grupo, Acordjoc, Ande-
mar Catalunya, Novomatic, Merkur Dosniha, Sportium, 
Casinos Grup Peralada i Assessfam. Respecte a la perio-
dicitat amb la que es realitzaven aquestes contribucions, 
Perendreu indicava que:

Les contribucions d’aquestes empreses són aporta-
cions que rep l’Associació quan sol·licita o ho necessita. 
Quan entren tres o quatre famílies que no poden assumir 
el cost d’un tractament. Perquè si són quatre famílies 
són 400 euros al mes, són 5.000 euros a l’any, nosal-
tres demanem aquesta col·laboració a les empreses del 
sector.

Tot i això, el pressupost de l’entitat pel 2020 va ser 
de 37.500 €, segons recull la seva memòria, en la que 
s’especifica que el 75% d’aquest pressupost depèn de 
l’esponsorització d’empreses privades -el que supo-
sa una xifra bastant més elevada que la que apunta 
Perendreu-, mentre que un 25% s’obté a través de les 
quotes que paguen les persones ateses. La postura de 
Perendreu és que seria hipòcrita demanar subvencions a 
les Administracions públiques, ja que són «les principals 
proveïdores de joc d’aquest país».

Com discutirem en l’apartat de conclusions es-
tratègiques, no pretenem valorar si aquestes accions 
constitueixen un blanquejament de les empreses de 
cara a la opinió pública. Però sí que queda constatada 
la manca de transparència en la relació entre algunes 
associacions d’afectats pel joc patològic i les empreses 
del sector. 

5.3. LES RELACIONS ENTRE 
LA INDÚSTRIA DEL JOC PRIVAT 
I ELS PRONOSTICADORS 
D’APOSTES

L’augment dels beneficis de les cases d’apostes dels 
darrers anys (multiplicant-los per quatre des de 2013) 
s’explica, al menys en part, per la popularització de la 
figura del tipster, en català, pronosticador. Tot i que 
podem establir, al menys, quatre categories diferents de 
tipsters en funció de la gestió de la comunicació de les 
estratègies que utilitzen per fer les prediccions, hi ha 
certes característiques que són comunes en la majoria 
d’ells: 1) el compromís de dur a terme prediccions acu-
rades del resultat i desenvolupament d’esdeveniments 
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esportius a canvi d’una retribució econòmica i 2) l’ús de 
Telegram com a plataforma de referència per establir la 
relació amb els clients.

No obstant això, la majoria de tipsters, a part 
d’obtenir beneficis pels serveis prestats en concepte 
de pronòstics, compten amb una altra font de finança-
ment provinent directament de les cases d’apostes: 
els programes d’afiliats. Aquesta pràctica publicitària, 
és comú també en altres tipus de negocis, consisteix a 
pagar pel nombre de persones que el tipster aconsegueix 
que s’obrin un compte a la casa d’apostes, o segons el 
volum de diners que aquests nous usuaris es gastin en la 
plataforma. En relació al programa d’afiliats, la indústria 
del joc invertí l’any 2020 38.566.316 d’euros en aquest 
tipus de màrqueting (DGOJ, 2021). Això suposa gairebé el 
doble del que la indústria va invertir en aquest concepte 
el 2016, el que indica clarament que aquest és una estra-
tègia publicitària efectiva per l’empresa.

La primera de les estratègies rep el nom de cost per 
adquisició, CPA (Cost Per Acquisition, en anglès). La 
quantitat de diners que les empreses del joc paguen al 
tipster depèn del nombre de persones que aquest acon-
segueix que es donin d’alta. Els barems en aquest sentit 
solen rondar els deu euros per persona, si capten entre 
una i deu persones, o fins a cinquanta euros si conven-
cen més de vint nous usuaris. A més a més, es solen 
pagar quotes més altes si són per jugar al casino virtual, 
perquè els beneficis per la indústria son més elevats.

L’altra estratègia, la de pagar als tipsters un percen-
tatge del que els nous usuaris gastin a la plataforma, rep 
el nom de revenue share. Aquesta estratègia és espe-
cialment controvertida quan és practicada per un tipster, 
ja que està oferint uns serveis relacionats amb l’encert 
de pronòstics, però a la vegada se li promet un tant per 
cent de les pèrdues que tindran els seus seguidors. Una 
estratègia perversa i poc transparent que requereix ser 
coneguda per a prevenir els danys associats al joc d’atzar 
i sobretot el joc patològic. Aquesta estratègia es practica 
regularment en el cas d’empreses de nova creació, ja 
que aconsegueixen una gran quantitat de clients sense 
requerir d’una inversió inicial.

Bet365, per exemple, ofereix un 30% de comissió de 
les pèrdues de cada usuària que es registri a la platafor-
ma referenciant a l’afiliada -la persona mediadora de la 
connexió. A més a més, ofereix a l’afiliada una «galeria 
de dissenys» que conté una gran diversitat de material 
creatiu que les afiliades podran utilitzar en les seves pà-
gines web i a l’hora d’enviar e-mails a les seves usuàries 
o persones que vulgui convèncer. S’inclouen eines 
com ara botons o cartells electrònics —banners— que 
s’actualitzen de manera automàtica quan la operadora 

canvia les promocions o vol promocionar un esdeveni-
ment específic. L’afiliat començarà a rebre comissió un 
cop la usuària de nou ingrés hagi fet clic a un d’aquests 
enllaços -el que la connectarà amb la corresponent pà-
gina de Bet365-, s’hagi registrat i hagi realitzat el primer 
ingrés.

Sportium, en aquest sentit, ofereix un 40% de co-
missió. A més a més, ofereix un gestor personal al servei 
de l’afiliada. Com podem observar a la següent imatge, 
l’esforç per tal de conquistar aquest node de relació amb 
nous usuàries és majúscul, el que ens dóna una idea 
dels resultats d’aquest tipus de pràctiques:

Il·lustració 5: Condicions programa afiliats Sportium

Il·lustració 5: Condicions programa afiliats William Hill

Gairebé la totalitat de contractes en aquest sentit 
especifiquen que l’empresa pot cancel·lar el contracte 
en qualsevol moment per qualsevol raó sense haver de 
pagar una comissió per aquest fet. Tot i que les empreses 
justifiquen que inclouen aquesta clàusula per evitar que 
un afiliat pugui posar en risc la reputació de l’empresa o 
pugui realitzar pràctiques de dubtosa legalitat —com ara 
arribar a acords amb les persones que perden els diners 
per, després de cobrar la comissió, retornar-los-hi— el 
cert és que s’ha demostrat que molts cops es donen 
terminacions de contractes quan un afiliat que havia 
aportat nombrosos clients en el passat deixa de fer-ho, 
el que ja no surt rentable a l’empresa (Small, 2017). Així, 
algunes empreses com ara PokerStars, el 2015, han 
realitzat canvis en aquest sentit, limitant el temps pel 
quan l’afiliat rep beneficis després de que l’usuari referit 
s’hagi obert el compte. De la mateixa forma, William Hill 
també ha incorporat clàusules en aquest sentit, com 
podem observar a continuació:
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5.4. LES RELACIONS ENTRE 
LA INDÚSTRIA DEL JOC PRIVAT 
I LA INDÚSTRIA DELS VIDEOJOCS

L’analista Tom Wijman estima que la indústria del 
videojoc va generar amb uns ingressos de 181,95 mil 
milions d’euros el 2020 (Newzoo ,2020). Un dels models 
de negoci més importants en relació amb als videojocs 
actualment és aquell en què els ingressos s’obtenen 
a través de l’adquisició de continguts que es poden 
descarregar dins del joc a canvi de transaccions econò-
miques, més conegudes com a «microtransaccions». 
Si bé als anys noranta i dos mil apareixen els primers 
videojocs contemporanis gratuïts en els quals s’anima a 
les usuàries a realitzar microtransaccions, l’amplificació 
de les crítiques respecte a aquest model de negoci apa-
reix especialment davant la popularització i globalització 
del sector, el 2007, quan Facebook obre un espai perquè 
desenvolupadors externs puguin emplaçar aquest tipus 
de jocs com FarmVille, CityVille i, sobretot, Candy Crush 
Saga (Mäyrä, 2011). Com detalla Alexander (2013), el 
disseny amigable i gairebé infantil d’aquest tipus de jocs 
amaga riscos importants. Podia semblar que aquestes 
formes de joc obrien simplement una nova forma de 
socialització amb els contactes més pròxims, però els 
primers riscos van començar a albirar-se quan es va 
constatar que la participació en aquests jocs permetia 
als dissenyadors la recol·lecció de multitud de dades so-
bre les persones usuàries. Malgrat això, el que realment 
preocupa l’autor és que el veritable propòsit d’aquests 
jocs podia ser «enganxar als jugadors a cicles mundans 
de clics orientats a la recompensa i que els dissenyadors 
poden utilitzar la informació sobre l’engagement (4) per a 
assegurar-se que els jugadors gastin diners».

Tot i que hi ha una multiplicitat de formes i estratè-
gies per encoratjar a les usuàries a realitzar transaccions 
econòmiques dins d’un videojoc, sens dubte, l’estratè-
gia que més crítiques ha rebut, i que fins i tot ha estat 
prohibida en alguns països, són les denominades caixes 
botí, loot boxes o transaccions sobre ítems aleatoris. 
Segons un estudi recent (Zendle et al., 2020a), un 35% 
dels videojocs més importants d’ordinador i més de 
la meitat dels principals jocs disponibles en telèfons 
mòbils compten amb mecanismes d’aquest tipus. El 
particular d’aquesta estratègia és que la usuària realitza 
una transacció amb el propòsit d’activar un objecte o 
procés virtual integrat en la dinàmica del videojoc que 
ofereix l’oportunitat d’obtenir, amb caràcter aleatori, 
recompenses o premis virtuals que poden utilitzar-se en 

(4) Argumentem que no existeix cap paraula en català per explicar el significat complet de «engagement», ja que compromís, la paraula que sol
utilitzar-se, no recull la dinàmica d’interconnectivitat entre el joc i la usuària.

l’entorn virtual (Nielsen i Grabarczyk, 2019). És a dir, que 
la usuària desconeix el producte específic que obtindrà 
pels seus diners. En lloc d’això, la transacció dona lloc a 
un mecanisme aleatori en el qual la recompensa obtin-
guda pot situar-se dins d’un ampli rang de variabilitat en 
relació amb el que es considera «de valor» en la lògica 
específica de cada videojoc.

Com pot apreciar-se ja des d’aquesta petita con-
ceptualització, existeixen nombroses similituds entre 
la configuració de les loot boxes i els tradicionals jocs 
d’atzar com les slots o la ruleta. Així, Griffiths (2018: 53) 
constata almenys cinc similituds entre els jocs d’atzar i 
les loot boxes presents en videojocs, a saber: «(1) l’inter-
canvi està determinat per un esdeveniment futur del 
qual, en el moment d’apostar els diners [o el valor finan-
cer], es desconeix el resultat; (2) el resultat es determina 
(almenys en part o íntegrament) per l’atzar; (3) hi ha una 
reassignació de la riquesa (és a dir, intercanvi de diners 
[o del valor financer] normalment sense la realització de 
treball productiu per totes dues parts); i (4) les pèrdues 
sofertes poden evitar-se simplement no participant en 
l’activitat». 

Un dels interrogants principals que ha estat subjecte 
de més discussions, i que de fet ha suscitat la implicació 
de diversos estats per a regular el seu ús: l’ús de loot 
boxes pot facilitar el trànsit de les microtransaccions 
als jocs d’atzar com les sloots o la ruleta? Existeixen 
diversos treballs que així ho suggereixen (Sztainert, 2018; 
Zendle i Cairns, 2018; Zentle i Cairns, 2019a; Zendle et 
al., 2019b; Li et al., 2019; Zendle et al., 2020). És per això 
que alguns països han començat ja a legislar en aquest 
sentit (Teichert et al., 2017). Així, en el context del Regne 
Unit, la Gambling Comission va establir el 2017 que, mal-
grat les similituds entre les loot boxes i els jocs d’atzar, i 
els estudis sobre la forta prevalença de menors que han 
realitzat microtransaccions, les loot boxes no podrien ser 
considerades jocs d’atzar. Malgrat això, aquesta posició 
està sent revisada a partir de l’anàlisi de més evidència 
en referència a la relació entre loot boxes i jocs d’atzar. 
A l’abril de 2021 es va presentar un nou informe i no es 
descarta que hi hagi canvis legals en els pròxims mesos.

El Senat d’Austràlia també va publicar el novembre 
de 2018 un informe molt complet que donava compte 
dels efectes psicològics que podrien ser perjudicials i els 
marcs legals que podrien aplicar-se per a prevenir-los. 
No obstant, el document no tenia caràcter vinculant i 
instava el govern australià a «una revisió exhaustiva de 
les caixes de botí en els videojocs» a través de:
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• Noves recerques sobre la possibilitat que es 
produeixin danys relacionats amb el joc com a 
resultat de la interacció amb les caixes de botí; 
identificar les llacunes normatives o polítiques 
que puguin existir en els marcs reguladors 
d’Austràlia; examinar la idoneïtat de l’Esquema 
de classificació pel que fa als videojocs que 
contenen caixes botí; considerar si els marcs 
de protecció del consumidor existents aborden 
adequadament les qüestions exclusives de les 
caixes de botí; i garantir que l’enfocament d’Aus-
tràlia sobre la qüestió sigui coherent amb els 
seus homòlegs internacionals. 

Dinamarca va establir en 2017 els criteris específics 
pels quals uns certs ítems havien de regular-se dins 
del Gambling Act danès (llei referent als jocs d’atzar), 
per la qual, per a comercialitzar-se, aquests havien de 
registrar-se sota la llicència oportuna, és a dir, la de jocs 
d’atzar. L’argument que es va esgrimir va ser que existien 
webs externes als desenvolupadors dels jocs que per-
metien obtenir un benefici econòmic derivat de la venda 
dels ítems continguts en les loot boxes.

A Bèlgica, país amb una extensa tradició de vi-
deojocs, la controvèrsia va començar al novembre de 
2017, quan es van alçar veus que apuntaven que un 
videojoc anomenat Star Wars Battlefront podria estar 
incomplint la llei nacional referent als videojocs, la qual 
cosa va suscitar una recerca per part del Parlament. 
Així, a l’abril de 2018, el ministre de justícia de Bèlgica 
va dictaminar que 3 dels 4 videojocs investigats (FIFA18, 
Overwatch i CS:GO) passaven a ser considerats il·legals 
sota la llei belga. El quart, Battlefront II es va ometre, 
ja que van modificar les transaccions que es podien 
realitzar per a adaptar-se a la llei. Al novembre de 2018, 
Square Onix (empresa desenvolupadora de videojocs) 
anunciava que suspenia els serveis de tres dels seus 
jocs en el context belga. Més tard, el gener de 2019, EA 
Sports anunciava que deixava de vendre «punts FIFA» 
(la moneda virtual amb al qual funciona el videojoc), per 
a adaptar-se a la llei belga. El maig i a l’agost d’aquell 
mateix any, Nintendo també suspenia alguns serveis de 
dos dels seus jocs. Bona part d’aquestes accions van 
ser degudes a que la llei contempla condemnes de fins 
a 5 anys de presó i multes de fins a 800.000 euros si les 
desenvolupadores de videojocs incompleixen la llei, que 
poden duplicar-se si infringeixen la protecció a menors 
d’edat. 

Països Baixos, després d’un estudi detallat sobre els 
mecanismes subjacents a les loot boxes, anuncien el 
2018 que les caixes de botí que contenen recompenses 
que poden canviar-se per diners reals són una forma de 
joc d’atzar i violen la seva llei d’apostes i joc. Per això 

decideixen prohibir-les. Tot i això, les companyies de 
jocs van acatar la normativa eliminant únicament les 
característiques de transferència de les recompenses 
de les caixes de botí de pagament (garantint així que les 
recompenses de les caixes de botí no tinguin valor en el 
món real), sense eliminar les pròpies loot boxes (Xiao, 
2019).

ARJEL, l’autoritat francesa del joc en línia, ha des-
cartat que les caixes de botí siguin jocs d’atzar, ja que 
les recompenses que es poden obtenir en les caixes de 
botí no tenen valor econòmic. Un fet rellevant va ser la 
redacció i signatura conjunta de la que va ser denomina-
da «Declaració dels reguladors del joc sobre la frontera 
entre els jocs d’atzar i altres jocs», un document en el 
qual els reguladors del joc de divuit Estats i territoris 
europeus i americans (entre us que s’incloïa la DGOJ, a 
Espanya) donaven compte de la seva preocupació pel 
risc associat a aquest tipus de mecanismes. Així, es 
comprometien a treballar conjuntament per a analitzar 
amb profunditat el fenomen i a establir contactes amb la 
indústria dels videojocs en nom de la prevenció. Potser 
arran d’això, la Direcció General d’Ordenació del Joc va 
obrir un procés participatiu, per a reunir argumentacions 
i evidències que facilitessin la regulació de la temàtica. 
Aquest va acabar el 31 de març de 2021 i encara no se’n 
coneixen els resultats i/o conseqüències.
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6. RESPONSABILITAT 
SOCIAL CORPORATIVA 
I POLÍTIQUES DE JOC 
RESPONSABLE

Un tema que ha despertat bastanta discussió en 
relació amb la indústria del joc són les accions focalit-
zades a reduir els danys potencials que aquesta activi-
tat pot causar a la societat en general, i als grups més 
vulnerables en particular. Les primeres referències a la 
obligació que té la indústria de contemplar accions en 
aquest sentit apareixen al Decret Llei 16/1977, de 25 de 
febrer, que regulava el joc privat. En aquest text, l’Estat 
es responsabilitzava «d’assegurar amb més eficàcia el 
compliment dels objectius ineludibles de tutela i protec-
ció social». Tot i això, s’especificava que el rendiment de 
les taxes imposades per l’Estat a la indústria del joc:

Quedaran afectades a accions de assistència, recu-
peració i integració social de minusvàlids físics i senso-
rials i de subnormals, amb especial atenció als nivells 
més alts de deficiència; prevenció de la subnormalitat, 
educació especial, prevenció i tractament de la delin-
qüència juvenil i assistència social de la tercera edat. 

A partir d’aquest moment s’han anat desenvolupant 
diferents normatives per tal de protegir als grups vulne-
rables, la majoria de les quals establien obligacions a les 
empreses de la indústria del joc privat. Així, en primer 
lloc, presentarem els diferents marcs legals vigents 
a Catalunya en relació a la temàtica. A continuació 
presentarem la Llei espanyola més important en aquest 
sentit fins el moment, i certes consideracions derivades 
de la mateixa. Més tard presentarem alguns exemples de 
certes polítiques de responsabilitat social corporativa 
i joc responsables dutes a terme per certes empreses i 
agrupacions d’empreses, tant a nivell internacional com 
nacional. Finalment, detallarem els punts més rellevants 
del Projecte de Reial Decret pel que es pretenen regular 
el desenvolupament d’entorns més segurs de joc.

6.1. LA PROTECCIÓ DE GRUPS 
VULNERABLES A CATALUNYA

La primera referència a la protecció de grups vulne-
rables en el marc regulatori català, apareix ja en la Llei 
15/1984, de 20 de març. Així, en el seu article 5, estableix 
que li corresponia a la persona titular del departament 
competent en matèria de joc regular, mitjançant una 
ordre, els aspectes generals de la loteria, que havia 
d’establir, entre d’altres, les mesures de joc responsable, 
de protecció als menors i persones dependents i per a 
la prevenció del frau i del blanqueig de capitals. A més, 
també li corresponia la funció d’autoritzar la comercia-
lització dels jocs de loteries o modificar l’autorització de 
jocs en funcionament. En aquest sentit, l’autorització 
havia de contenir, entre d’altres, les mesures de joc res-
ponsable associades. A més, establia que la sol·licitud 
d’autorització o de modificació d’autorització d’un joc 
de loteria en funcionament havia d’anar acompanyada 
d’una memòria justificativa i econòmica que inclogués 
un estudi de viabilitat econòmica, el pla de negoci, el pla 
de comercialització, l’impacte en els jocs de loteries en 
funcionament i una proposta de mesures de joc respon-
sable.

Després d’aquestes primeres referències al joc res-
ponsable contingudes en la Llei 15/1984, de 20 de març, 
es van anar desenvolupant els diferents marcs normatius 
per cadascuna de les activitats específiques. Val a dir 
que el 2010 es va aprovar un projecte de llei força ambi-
ciós que pretenia regular el joc online i que contenia fins 
a vuit referències al joc responsable. L’aprovació d’una 
llei de caràcter estatal l’any següent atorgava les compe-
tències de joc online majoritàriament a l’Estat va impedir 
la materialització de la llei catalana.

En relació al bingo, regulat a partir del Decret 
86/2012, de 31 de juliol, les qüestions referents al joc 
responsable apareixen en el seu capítol 2, específi-
cament en el punt 4. Així, s’obliga a les entitats auto-
ritzades per l’emissió de cartons o per la gestió de les 
diferents modalitats de jocs del bingo a establir respecte 
d’aquests jocs les directrius sobre mesures, procedi-
ments i sistemes tècnics que afavoreixin la pràctica 
responsable que fixi el Departament competent, així com 
a preveure aspectes com el de la comunicació i publica-
ció de missatges d’advertiment sobre joc responsable 
adreçats a les persones jugadores, el de l’habilitació 
d’espais o funcions amb informació d’interès als destina-
taris i destinatàries esmentats. En cas de que aquestes 
directrius impliquin qüestions relacionades amb el joc 
patològic i amb l’atenció sanitària, s’indica que s’hauran 
d’elaborar amb l’assessorament del departament compe-
tent en matèria de salut.

↑ inici Pàg. 26EpistemeSocial.org  ↗

https://www.epistemesocial.org/


Les activitats dels casinos són regulades pel Decret 
166/2013, de 21 de maig, de modificació del Reglament 
de casinos de joc, aprovat pel Decret 204/2001, de 24 de 
juliol, i del Catàleg de jocs que es poden practicar exclu-
sivament als casinos, aprovat pel Decret 386/2000, de 5 
de desembre. Així, en el seu títol 5 apareixen tres articles 
que en regulen la publicitat i el joc responsable. Con-
cretament, en l’article 56.1 s’estableix que les empreses 
titulars de casinos de joc poden dur a terme publicitat i 
promoció de les sales pròpies i de les activitats de jocs 
i apostes que es desenvolupin en aquestes sales, i que 
s’han de respectar, en tot cas, les normes generals sobre 
publicitat. A més, en l’activitat promocional s’ha de fer 
constar expressament que està prohibit el joc a menors 
d’edat, així com els efectes perjudicials que pot com-
portar el joc no responsable. L’article estableix també 
que la realització d’activitats de publicitat o de promoció 
en el interior de les sales no pot alterar la dinàmica de 
joc corresponent que s’estigui desenvolupant en cada 
moment. Pel que fa a l’article 56.2, s’estableix que les 
empreses titulars d’autoritzacions de casinos de joc han 
d’establir respecte d’aquests jocs les directrius sobre 
mesures, procediments i sistemes tècnics que afavo-
reixin la pràctica responsable que fixi el departament 
competent, i han de preveure aspectes com el de la 
comunicació i publicació de missatges d’advertiment 
sobre joc responsable adreçats a les persones jugadores, 
el de l’habilitació d’espais o funcions amb informació 
d’interès als destinataris i destinatàries esmentats. A 
més a més, de la mateix forma que en el cas del bingo, 
quan aquestes directrius impliquin qüestions relacio-
nades amb el joc patològic i amb l’atenció sanitària, 
s’han d’elaborar amb l’assessorament del departament 
competent en matèria de salut. Finalment, l’article 56.3 
estableix que les empreses poden aprovar codis d’auto-
regulació en matèria de publicitat i joc responsable en el 
marc de la normativa aplicable i d’acord amb els criteris 
que estableix aquesta normativa.

Pel que fa a la regulació d’apostes, que es deriva 
de l’aprovació del Decret 27/2014, de 4 de març, les 
consideracions respecte al joc responsable es deriven 
de l’article 41. Aquest especifica que la unitat directi-
va competent en matèria de joc i apostes ha d’establir 
les directrius sobre mesures, procediments i sistemes 
tècnics que n’afavoreixin la pràctica responsable i ha de 
preveure aspectes com el de la comunicació i publica-
ció de missatges d’advertiment sobre joc responsable, 
adreçats als jugadors i el de l’habilitació d’espais o 
funcions amb informació d’interès per les persones 
destinatàries. De la mateixa forma que en els casos del 
bingo i els casinos, quan aquestes directrius impliquin 
qüestions relacionades amb el joc patològic i amb l’aten-
ció sanitària s’han d’elaborar amb l’assessorament del 
departament competent en matèria de salut.

Val a dir que en relació a la regulació de salons de 
joc, derivades del Decret 37/2010, de 16 de març, no hem 
trobat cap referència directa al concepte de joc respon-
sable. Finalment, pel que fa al context català, conside-
rem interessant incloure una valoració de les polítiques 
de joc responsable implementades per algunes em-
preses del sector, que va ser realitzada per la Directora 
general de Tributs i Joc, Natàlia Caba i Serra. Aquesta va 
tenir lloc durant la taula col·loqui “Estrategias de Juego 
responsable en el sector privado” del “XVI Congreso de 
Juego de Castilla y León - Aranda de Duero”, en l’únic 
dels viatges oficials que consten fins el moment a l’apar-
tat de transparència de la pàgina web de la Generalitat. 
En aquest sentit, va comentar (INFOPLAY, 2019): 

Debemos evolucionar hacia una más amplia y verda-
dera Responsabilidad Social Corporativa. La ciudadanía 
no es ajena a los problemas actuales y reclamas reaccio-
nes contundentes, tanto a los políticos como también a 
los actores económicos. Yo esto lo interpreto como que 
se necesita un avance firme hacia la Responsabilidad 
Social Corporativa y en lo que toca nuestro ámbito, en 
lo que se refiere a Juego Responsable. Y lo cierto es que, 
en los últimos tiempos ha habido iniciativas del sector, 
como la de COFAR, la de ANESAR, en las que el sector 
se está involucrando de una manera muy firme con el 
Juego Responsable.

Com podem observar, s’incorpora un nou concepte 
al tractament del joc responsable, la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), que l’inclou, juntament amb 
altres accions. Tot i que desenvoluparem el concepte 
amb més detall al següent apartat, val a dir que les 
accions de Responsabilitat Social que depenen de la 
Generalitat de Catalunya poden ser consultades a través 
del portal: https://treball.gencat.cat/ca/rscat/. Com 
podrem observar, l’abordatge que se’n va és bàsicament 
des de la vessant del departament de treball i té a veure 
majoritàriament amb assegurar el benestar de les perso-
nes treballadores a partir, per exemple, del «Consell de 
Relacions Laborals». Més enllà de la protecció específi-
ca de grups vulnerables en relació al joc, el Departament 
de Treball, que persegueix l’objectiu de consolidar un 
marc de relacions laborals a Catalunya que es caracte-
ritzi per una ocupació de qualitat i la millora permanent 
de les condicions laborals, així com per l’augment de la 
competitivitat i la sostenibilitat de les empreses. En un 
dels documents publicats pel Consell, es defineix la Res-
ponsabilitat Social com:

El compromís que assumeixen les empreses i orga-
nitzacions per fer-se responsables dels seus impactes, 
fomentar un desenvolupament sostenible i crear valor 
econòmic i social. La responsabilitat social és un model 
innovador de gestió i de millora contínua de les empre-
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ses i organitzacions, que incorpora criteris responsables 
en els cinc grans vectors d’impacte empresarial: bon 
govern, econòmic, laboral, ambiental i social. La respon-
sabilitat social s’ha d’incorporar de forma voluntària, 
amb la consulta prèvia, i donant resposta a les de-
mandes dels diferents grups d’interès de l’organització 
(accionistes, persones treballadores, clientela, ciutada-
nia, proveïdors, finançadors, reguladors, agents socials, 
organitzacions socials...).

Dins el portal també s’inclouen altres accions 
impulsades des del Consell, com ara un mapa d’expe-
riències destacades en responsabilitat social que permet 
la localització geogràfica i la territorialització de certes 
experiències rellevants en aquest sentit.

6.2. LA PROTECCIÓ 
DE GRUPS VULNERABLES 
A L’ESTAT ESPANYOL

Tal i com hem apuntat, el govern de l’Estat és el res-
ponsable de la regulació i control del joc online d’abast 
estatal des de l’aprovació de la Llei 13/2011, de Regulació 
del Joc. En concret, les referències més explícites en 
relació a la protecció dels consumidors i les polítiques 
de joc responsable es descriuen el seu article 8. Sent 
que l’article és particularment rellevant, creiem oportú 
reproduir-lo íntegrament:

Article 8. La protecció dels consumidors i polítiques de joc responsable.

1. Les polítiques de joc responsable suposen que l’exercici de les activitats de joc s’abordarà des d’una política 
integral de responsabilitat social corporativa que contempli el joc com un fenomen complex on s’han de combi-
nar accions preventives, de sensibilització, intervenció i de control, així com de reparació dels efectes negatius 
produïts. Les accions preventives es dirigiran a la sensibilització, informació i difusió de les bones pràctiques del 
joc, així com dels possibles efectes que una pràctica no adequada del joc pot produir. Els operadors de joc hauran 
d’elaborar un pla de mesures en relació amb la mitigació dels possibles efectes perjudicials que pugui produir el 
joc sobre les persones i incorporaran les regles bàsiques de política del joc responsable. Pel que fa a la protecció 
dels consumidors:

a) Prestar la deguda atenció als grups en risc.
b) Proporcionar al públic la informació necessària perquè pugui fer una selecció conscient de les seves
 activitats de joc, promocionant actituds de joc moderat, no compulsiu i responsable.
c) Informar d’acord amb la naturalesa i mitjans utilitzats en cada joc de la prohibició de participar
 als menors d’edat o a les persones incloses en el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc
 o en el Registre de Persones Vinculades a Operadors de Joc.

2. Els operadors no podran concedir préstecs ni qualsevol altra modalitat de crèdit o assistència financera als 
participants.
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Com podem comprovar, el desenvolupament d’ac-
cions parteix del concepte de Responsabilitat Social 
Corporativa. És per això que creiem oportú oferir una 
perspectiva general del terme, així com un anàlisi 
històric contrastat de les diferents aproximacions a la 
Responsabilitat Social i de l’evolució del concepte de 
Responsabilitat Social Corporativa -i les crítiques al ma-
teix. Per tal propòsit ens basarem en la tesi doctoral de 
Montserrat Llobet Abizanda (2014). Com ens diu l’autora, 
quasi la totalitat dels enfocaments que ella presenta 
en relació a la Responsabilitat Social poden arribar a 
combinar-se (Llobet, 2014: 21; Morrós, 2001), a excep-
ció de l’enfocament clàssic, que considera que «l’única 
responsabilitat social d’una empresa en un sistema de 
lliure mercat és la maximització del beneficis, si això 
s’assoleix, l’empresa ha maximitzat la seva contribució a 
la societat» (Friedman, 1970). No obstant, el propòsit del 
nostre estudi no és tant analitzar què hi ha de comú i/o 
com han evolucionat les definicions genèriques de RSC, 
sinó, en la línia que apunta Dahlsrud (2006) entendre 
com es construeix socialment, què implica i quines 
accions se’n deriven, per tenir-ho en compte quan es 
desenvolupen estratègies de negoci. Per tal d’assolir 
aquest propòsit, un objectiu primordial serà donar comp-
te d’aquelles accions d’obligat compliment per part de la 
indústria del joc, la omissió de les quals pot derivar en 
sancions, i d’aquelles que realitzen per compte propi.

Un pas important en aquest sentit és el tractament 
i obligatorietat en la publicació de la informació no 
financera, així com els mecanisme de relació amb els 
anomenats grups d’interès o steakholders. És en aquest 
sentit en el que s’expressa la Directiva 2014/95/UE, en 
vigor des del 6 de desembre de 2014, però aplicable a 
partir de 2018, en relació amb la informació no finan-
cera corresponent a l’exercici 2017. Per tal d’acabar de 
concretar el la Directiva generalista que acabem de 
mencionar, la Comissió Europea va publicar, al juliol de 
2017, les Directrius sobre la presentació d’informes no 
financers (metodologia per a la presentació d’informació 
no financera). Aquestes directrius no són vinculants, 
però pretenen ajudar les societats a divulgar informació 
no financera d’alta qualitat, útil, coherent i més compa-
rable.

Per tal de donar compliment a aquestes directrius en 
el context espanyol, al desembre de 2018 es va publicar 
al Boletín Oficial del Estado la Llei 11/2018, de 28 de 
desembre, la qual modificava el Codi de Comerç, el text 
refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, 
de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, en matèria d’in-
formació no financera i diversitat. L’objectiu d’aquesta 
llei va ser adaptar la normativa espanyola a les Directives 
de la Unió Europea i deixar constància de que «la divul-
gació d’informació no financera o relacionada amb la 

responsabilitat social corporativa contribueix a mesurar, 
supervisar i gestionar el rendiment de les empreses i el 
seu impacte en la societat». 

Concretament, en relació a la informació no finance-
ra, s’establia l’obligació d’informar a través d’un informe 
independent de «l’evolució, els resultats i la situació del 
grup, i l’impacte de la seva activitat respecte, almenys, 
a qüestions mediambientals i socials, al respecte dels 
drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn». 
La informació, a partir de llavors, havia de ser verificada 
per un auditor independent i havia de ser accessible de 
manera gratuïta en la pàgina web de la corporació en els 
sis mesos següents al tancament de l’exercici i durant 
cinc anys. Així, s’exigia a les empreses que oferissin 
informació sobre desenvolupament sostenible i que 
expliquessin l’impacte de la companyia en l’ocupació i el 
desenvolupament local. A més, va començar a ser neces-
sari aportar informació sobre les relacions mantingudes 
amb les comunitats locals i els canals pels quals es va 
donar aquest diàleg. També es marca l’inici de l’obligació 
de les empreses a oferir informació fidedigna i detallada 
de les seves campanyes de publicitat. 

D’aquesta forma, l’àmbit d’aplicació dels requisits 
sobre divulgació d’informació no financera s’ampliava 
significativament més enllà de l’Administració, este-
nent-se a les societats anònimes, a les de responsa-
bilitat limitada i a les comanditàries per accions que, 
de manera simultània, tinguin la condició d’entitats 
d’interès públic el nombre mitjà del qual de treballadors 
emprats durant l’exercici sigui superior a 500 i addicio-
nalment es considerin empreses grans en els termes 
definits per la Directiva 2013/34.

Des de la seva entrada en vigor, el 30 de desembre 
de 2018, estan obligades a presentar l’estat d’informació 
no financera, individual o consolidat, les societats en les 
quals concorrin els següents requisits:

a) El nombre mitjà de treballadors emprats per les 
 societats del grup durant l’exercici sigui
 superior a 500.
b) Durant dos exercicis consecutius reuneixin,
 a la data de tancament de cadascun d’ells,
 almenys dos de les circumstàncies següents: 
  1. Que el total de les partides de l’actiu
  consolidat sigui superior a vint milions
  d’euros.
  2. Que l’import net de la xifra anual de
  negocis consolidada superi els
  quaranta milions d’euros.
  3. Que el nombre mitjà de treballadors
  emprats durant l’exercici sigui superior
  a dos-cents cinquanta.
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En la llei s’especificava també, per una part, que 
s’havia d’aplicar aquests requisits pels exercicis econò-
mics que s’iniciessin a partir de l’1 de gener de 2018 i, en 
relació amb els dos exercicis consecutius computables, 
eren els que s’iniciaven a partir de l’1 de gener de 2018 i 
l’immediat anterior. A més, es va incloure una disposició 
a la llei que establia que a partir de 2021, aquesta infor-
mació no financera y referent a la diversitat l’haurien de 
presentar totes aquelles empreses de més de 250 treba-
lladors i aquelles que declarin partides d’actius supe-
riors a vint milions d’euros o amb imports nets anuals de 
quaranta milions d’euros.

En aquest sentit, hem indagat si era possible accedir 
a aquesta informació en relació a les principals empre-
ses de joc que operen a Espanya. Sent que quasi cap 
d’elles té la informació accessible a la pàgina web. Vam 
escriure alguns e-mail requerint-la. Val a dir que la majo-
ria d’elles no ens han contestat. Les que sí ho van fer van 
ser Cirsa i Codere. En el cas de Cirsa ens van respondre 
que: «En el cas de Grup Cirsa Enterprises no es d’aplica-
ció la llei 11/2018 de 28 de Desembre, ja que la societat 
matriu del Grup es troba radicada a Luxemburg i, d’acord 
amb la legislació de tal país, no és obligatori l’informe 
d’informació no financera». En canvi, Codere sí que com-
pleix amb la normativa i la seva informació tant financera 
com no financera pot ser consultada a través del següent 
enllaç: https://www.grupocodere.com/accionistas-inver-
sores/memoria-anual/.

Per altra banda, com hem exposat anteriorment, la 
Llei 13/2011, de Regulació del Joc, obligava a les opera-
dores a dur a terme un Pla operatiu que tingui en compte 
els principis del joc responsable, la formació d’empleats, 
els canals de distribució, el disseny de jocs i els altres 
aspectes de la seva activitat que reglamentàriament s’es-
tableixin. Però si bé l’article esbossa les línies general de 
les accions a desenvolupar, com apunten algunes auto-
res, la falta de concreció i reglamentació és força patent 
(Buil et al., 2015; García et al., 2016). Més tard, les suc-
cessives convocatòries d’atorgament de llicències gene-
rals del joc van ampliar el contingut d’aquest article amb 
concrecions addicionals per articular plans operatius 
per tal de a desenvolupar l’activitat del joc en línia d’una 
manera socialment sostenible (Orden EHA/3124/2011; 
Or- den HAP/1995/2014; Orden HFP/1227/2017). Algunes 
d’aquestes mesures feien referència als límits de temps i 
dipòsit, i els mecanismes d’autoexclusió, entre altres.

Així mateix la DGOJ, juntament amb el suport del 
Consell Assessor de Joc Responsable, va aprovar al juliol 
de 2013 la denominada «Estratègia de Joc Responsable». 
Aquesta s’articulava a través de tres eixos principals 
d’actuació: (1) sensibilització; (2) prevenció; (3) suport als 
afectats. Aquesta defineix el joc responsable com:

L’elecció racional i assenyada de les opcions de joc, 

que tingui en compte la situació i circumstàncies perso-
nals del jugador, impedint que el joc es pugui convertir 
en un problema. El Joc Responsable implica una decisió 
informada i educada per part dels consumidors amb 
l’únic objectiu de l’entreteniment, la distracció i en el 
qual el valor de les apostes no supera mai el que l’indivi-
du es pot permetre. 

Aquesta estratègia va donar lloc a la creació de la 
pàgina web www.jugarbien.es i a l’elaboració de l’ «Es-
tudi sobre prevalença, comportament i característiques 
dels usuaris de jocs d’atzar a Espanya», accions que han 
estat profunditzades amb diverses iniciatives orientades 
a completar l’escenari de treball inicial com poden ser la 
difusió de continguts multimèdia, l’estudi i anàlisi dels 
factors de risc del trastorn de joc en població clínica 
espanyola o al primer «Fòrum de Joc Responsable».

Aquestes accions es van consolidar cinc anys des-
prés amb el programa eLUDO (2018-2021), en el marc de 
l’Estratègia Nacional d’Addiccions, un ambiciós progra-
ma que pretenia dinamitzar accions en tres eixos: anàlisi 
i diagnòstic, protecció del participant i iniciatives de 
divulgació. El programa pretén relacionar les accions a 
través de la implicació de diferents agents socials i insti-
tucionals i la construcció d’aliances amb aquests.

Com ens explica en un magnífic article Hernández 
(2019) en un context acadèmic, els estudis que analitzen 
la responsabilitat social corporativa de les operadores 
online presents a l’Estat Espanyol són, al menys fins 
a l’estudi que duu a terme ella, inexistents. L’autora, a 
partir d’analitzar un nombre considerable de treballs en 
aquest sentit en el context internacional i de les regu-
lacions vigents en aquell moment a Espanya, avalua el 
nivell d’implicació de les operadores de joc online en 
les línies d’articulació de joc responsable que acabem 
d’apuntar. És per això que creiem interessant incorpo-
rar les conclusions de l’estudi realitzat per Hernández. 
Així, després d’analitzar el contingut de les pàgines web 
actives d’operadores de joc amb llicència de la DGOJ, es 
comprova que (220):

• Els operadors de joc en línia permetien de forma 
gairebé completa accedir per mitjans electrònics, 
de manera permanent, fàcil, directa i gratuïta a 
les dades de l’empresa amb la finalitat d’identifi-
car a l’operador i entrar en contacte amb ell.

• La totalitat dels dominis sobre el joc especifica-
va la prohibició de l’accés a menors de 18 anys 
i un 95% s’incloïa al final de la pàgina principal 
el logotip +18 . En el 39,5% dels casos aquest 
logotip permetia accedir al domini web dedicat al 
joc responsable.
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• El 95% dels operadors incloïa al final de la 
pàgina d’inici un enllaç a la web «Jugar Bien» de 
la DGOJ, que contenia recomanacions i eines per 
fomentar el joc com una activitat d’oci positiu i el 
97,5% dels operadors advertien sobre el risc que 
representa el joc excessiu o compulsiu.

• El 97,5% oferia un qüestionari per a mesurar si 
l’usuari estava experimentant algun problema 
amb el joc i gairebé la meitat oferien el test de 
joc responsable i prevenció de conductes addic-
tives del joc publicat per la DGOJ. 

• El 90% dels dominis de joc incloïa l’enllaç, al-
menys, a una organització que ofereix informació 
sobre els trastorns associats al joc i l’assistència 
necessària per a reparar els efectes negatius 
produïts.

• A excepció d’un lloc web, la resta dels operadors 
requerien l’activació del registre d’usuari per a 
accedir als seus serveis i, per tant, la utilització 
d’un sistema de verificació que comprovava, en 
temps real, la identitat del jugador. No obstant, 
només 10 operadors indicaven que es reservaven 
el dret de requerir documentació addicional (com 
podria ser la còpia del document d’identitat amb 
fotografia) per a acreditar la majoria d’edat dels 
jugadors, la qual cosa suposava el 25% de la 
mostra objecte d’estudi.

• El 87,5% dels operadors informava de l’obligació 
d’establir límits econòmics per als dipòsits que, 
amb caràcter diari, setmanal o mensual puguin 
rebre dels usuaris de joc en línia en les dife-
rents activitats lúdiques i un 55% explicitaven la 
possibilitat d’informar sobre quan es va realitzar 
l’últim inici de sessió o d’habilitar un rellotge a la 
pantalla per prendre consciència de la freqüèn-
cia i el temps de joc real. 

• El 75% informaven sobre la possibilitat d’habilitar 
períodes de bloqueig del compte i un 80% sobre 
la possibilitat d’autoexcluir-se permanentment 
del joc online.

Com podem observar, els resultats d’aquest estu-
di van resultar força positius i en un percentatge molt 
elevat dels casos es complia la normativa establerta 
en aquell moment. Però l’aprovació del Reial Decret 
958/2020, de 3 de novembre, de comunicacions comer-
cials de les activitats de joc, va clarificar i endurir algu-
nes de les qüestions que s’havien anat establint prèvia-
ment. Així, en primer lloc, el Reial Decret estableix que:

Les comunicacions comercials dels operadors de joc 

es faran amb sentit de la responsabilitat social, sense 
menyscabar ni banalitzar la complexitat de l’activitat de 
joc ni els seus potencials efectes perjudicials sobre les 
persones, havent de respectar la dignitat humana i els 
drets i llibertats constitucionalment reconeguts.

A més a més, el disseny i difusió de les comunica-
cions comercials dels operadors de joc haurà de perse-
guir l’equilibri entre la promoció de l’activitat de joc i la 
necessària protecció de les persones consumidores en-
front dels riscos d’aquesta activitat. Així, es consideren 
contràries al principi de joc segur i queden prohibides, 
en particular, les comunicacions comercials que:

a) Incitin a la pràctica irreflexiva o compulsiva del 
joc, o bé presentin els anteriors patrons de joc com a 
pràctiques estimulants o atractives. b) Presentin ofertes 
de préstecs a les persones participants en el joc o qual-
sevol altra modalitat de crèdit o bé, derivin a enllaços o 
altres llocs en els quals s’ofereixin préstecs o crèdits de 
manera ràpida i instantània. c) Suggereixin que el joc pot 
ser una solució o una alternativa a problemes perso-
nals, educatius, professionals o financers. d) Associïn, 
vinculin o relacionin les activitats de joc amb idees o 
comportaments que expressin èxit personal, familiar, 
social, esportiu o professional. e) Indueixin a error sobre 
la possibilitat de resultar premiat o suggereixin que la 
repetició del joc augmenta la probabilitat de guanyar. f) 
Suggereixin que l’habilitat o l’experiència de la perso-
na participant en el joc eliminarà l’atzar de què depèn 
el guany, o apel·lin als coneixements, perseverança, 
competitivitat o instint d’aquella, o al seu domini de 
la plataforma d’apostes de l’operador, com a elements 
determinants de l’èxit en l’activitat de joc. g) Es dirigeixin 
específicament a persones autoprohibides o autoexclo-
ses. h) Presentin o assimilin l’activitat de joc com una 
activitat econòmica o d’inversió financera, o una alterna-
tiva a l’ocupació, o una manera de recuperar les pèrdues 
econòmiques de qualsevol tipus.

També s’estableixen mesures de protecció de les 
persones menors d’edat, en el seu article 11. En relació la 
RSC, a part de clarificar algunes de les mesures apun-
tades en regulacions específiques, s’estableix que els 
operadors hauran de designar una persona responsable 
del joc segur que actuarà com a punt de contacte amb 
l’autoritat encarregada de la regulació del joc. A més, 
es clarifica la informació que ha d’aparèixer visible en 
relació al joc responsable i s’obliga a les operadores a 
habilitar un servei telefònic gratuït d’atenció al client a 
través del qual es prestarà informació i assistència en 
matèria de joc segur.

Una de les mesures més innovadores incloses en el 
Reial Decret és l’obligació d’establir mecanismes i proto-
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cols que permetin detectar els comportaments de risc de 
les persones usuàries registrades. Així, s’apunta a que es 
tindran en compte a aquest efecte criteris o indicadors 
objectius que revelin patrons d’activitat com, per exem-
ple, el volum, la freqüència i la variabilitat de les partici-
pacions o els dipòsits, sense perjudici d’altres elements 
quantitatius o qualitatius que puguin així mateix resultar 
rellevants d’acord amb la mecànica dels diferents jocs 
o amb l’experiència de l’operador. Finalment, es clari-
fiquen els mecanismes d’autoprohició i autoexclusió 
(article 35) i es fa menció a l’obligació de les operadores 
de joc online d’establir límits econòmics en els dipòsits 
i de l’obligació d’informar als seus clients que poden 
rebaixar-los sempre que vulguin, o incrementar-los, amb 
unes condicions concretes (article 36).

Val a dir que ara mateix està a punt de ser publicat 
un Reial Decret que pretén harmonitzar tota la norma-
tiva referent, entre d’altres, a la Responsabilitat Social 
Corporativa i el joc responsable i segur. En aquest sentit, 
des del Ministeri de Consum es justifica la necessitat de 
la mateixa degut a que:

Sense perjudici de la constatació de l’adopció de les 
mesures adoptades en els últims anys pels operadors en 
el marc de les seves polítiques de responsabilitat social 
corporativa, l’experiència adquirida pel regulador en 
aquest àmbit tan sensible de l’activitat de joc ha permès 
apreciar l’existència d’una gran disparitat tant en les 
mesures adoptades com en el desenvolupament efectiu 
les mateixes en les diferents entitats autoritzades per a 
l’oferta de joc d’àmbit estatal.

No obstant, el 9 d’agost de 2020 va tancar el període 
per realitzar aportacions i el document final es calcula 
que encara tardarà uns mesos en veure la llum, tot i que 
ja hi ha un esborrany publicat. Passarem ara a analit-
zar propostes concretes de programes duts a termes 
des d’empreses de joc o agrupacions d’empreses que 
promouen la responsabilitat social corporativa i el joc 
responsable.

6.3. EXEMPLES PARTICULAR 
D’INICIATIVES DE PROMOCIÓ DE 
LA RSC I EL JOC RESPONSABLE

En primer lloc, i encara en relació amb el context 
online, volem ficar de relleu una iniciativa duta a termes 
per cinc companyies que operen en el context espanyol 
(Betfair, Botemanía, Bet365, William Hill y Bwin), amb el 
recolzament de la patronal del sector (JDigital). Deno-
minada «JuegoESresponsable» pretén donar a conèixer, 
entre altres qüestions, les iniciatives de responsabilitat 

social del sector. Així, també es comprometen a aplicar 
un codi de principis de responsabilitat que anomenen 
«Compromisos responsables del joc en línia», entre els 
quals s’inclouen, entre d’altres, la protecció de persones 
menors d’edat, la lluita contra el frau i la promoció de 
la integritat en l’esport. Val a dir que per la seva part, 
JDigital va firmar, el 23 de febrer de 2021, un conveni de 
col·laboració amb FEJAR, l’associació més gran d’afec-
tats pel joc patològic de l’Estat espanyol. Una de les 
primeres accions del conveni va ser el compromís de 
8 operadores de joc online d’incloure el telèfon gratuït 
d’assistència i teràpia al jugador gestionat per FEJAR 
(900533025) en un espai clarament visible dins les 
seves pàgines web.

Més enllà del context online, creiem interessant 
recollir la iniciativa de COFAR, la Confederació Espan-
yola d’Empresaris del Joc Recreatiu en Hosteleria, un 
dels actors més rellevants en quan al joc presencial amb 
màquines tipus B. A part de defensar els drets del sector 
davant les diferents administracions, una de les accions 
que realitza la federació en relació al joc responsable 
és l’acreditació del locals que compleixen les mesures 
considerades adients per promoure un joc conscient i 
allunyat de dinàmiques de risc. En aquest sentit, la con-
federació defineix aquesta acreditació com un «instru-
ment de referència per a la certificació dels establiments 
d’hostaleria pel seu compromís amb la responsabilitat 
social i, en concret, amb el joc responsable». Així, per tal 
de rebre aquesta acreditació, els establiments s’ha de 
comprometre a:

• Evitar que juguin persones menors de divuit 
anys.

• Garantir un entorn net i segur, en el qual totes 
les persones se sentin còmodes.

• Resoldre adequadament els incidents produïts 
per intents de frau o comportaments antisocials.

• Ajudar la clientela que desitgi jugar a fer-ho de 
manera conscient, d’acord amb les seves pròpies 
possibilitats i limitacions.

• Anotar en un manual específic les incidències 
que es produeixin i la solució adoptada. Aquest 
ha de ser omplert pel responsable de l’establi-
ment un cop l’incident hagi estat resolt i mai 
amb la presència de les persones implicades. 
A més, es demana que no es facin constar els 
noms de les mateixes.
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Així, a mode d’infografia, s’exposen els 10 punts que 
consideren imprescindibles per fomentar el joc respon-
sable.

Il·lustració 6: Consells COFAR per jugar responsablement

Així mateix, també es contempla una formació de 
les persones que treballen a l’establiment i un posterior 
qüestionari per donar compte de que les treballadores 
han assolit els coneixements necessaris per promoure el 
joc responsable. A més a més, s’estableix una comissió 
de seguiment formada per reconeguts professionals de 
la indústria, el món acadèmic, l’àmbit sanitari i diferents 
moviments associatius. Aquesta comissió es reuneix 
periòdicament, com a mínim una vegada a l’any, amb els 
responsables de COFAR i els seus associats. Un de les 
seves comeses és la revisió dels procediments d’Acre-
ditació i del Pla de Formació, adaptant-los a les noves 
tendències socials i tecnològiques, per a garantir la seva 
màxima efectivitat.

Una altra iniciativa important en relació a la temàti-
ca és la «plataforma per al joc sostenible», que agrupa 
subsectors d’hostaleria, salons, bingos, casinos, apostes 
i fabricació com ara: ARISTOCRAT, COCAMATIC, GRUP 
BALLESTEROS, GRUP BINELDE, GRUP PADRÓ, GRUP 
RANK, GRUP RETAbet, MERKUR DOSNIHA, NOVOMA-
TIC o ZITRO.

Des de la plataforma asseguren que s’han realitzat 
actuacions de diversa índole encaminades a l’àmbit 
estratègic, de comunicació, social, polític, científic, infor-
matiu, formatiu i preventiu. Així, el seu decàleg d’àmbits 

d’actuació inclou: menors i autoprohibits; publicitat; pla-
nificació; menor visibilitat; joc en hostaleria; col·labora-
ció sense fissures amb Administracions, Forces i Cossos 
de Seguretat de l’Estat i resta de Poders Públics; foment 
de l’assistència professional a persones amb problemes 
de ludopatia; contextualització de l’activitat com a part 
del món d’oci tecnològic; informació i formació; i actitud 
integradora.

Un dels projectes més importants que s’està co-
mençant a desenvolupar des de la plataforma és el 
projecte FES (Formació + Educació + Sensibilització), 
que consta, entre d’altres accions, de tallers a menors 
i famílies per fomentar la prevenció primària, informant 
i educant als joves sobre el risc de desenvolupar una 
addicció davant qualsevol mena d’oferta d’oci o joc. Les 
primeres comunitats on s’està aplicant són Andalusia 
i Cantàbria, en col·laboració amb les Administracions 
locals.

Una altra empresa que ha dut a terme accions rela-
cionades amb la RSC és NOVOMATIC. La seva estratè-
gia de RSC es fonamenta en cinc punts: entreteniment 
responsable, complir sempre, que les treballadores 
gaudeixin treballant a l’empresa, compromís amb l’ecolo-
gisme, i pro activitat en termes comunitaris. Així, també 
s’assegura que s’està treballant en l’expansió de respon-
sabilitats, estructures i processos en l’àrea de Govern 
Social Ambiental. A part, en relació específicament amb 
les polítiques de joc responsable, s’apunta que es tre-
balla en dos eixos: protecció dels jugadors i màrqueting 
responsable. Per tal d’aconseguir-ho, es potencia, entre 
d’altre accions, que els empleats estiguin ben capacitats 
en la protecció dels jugadors i que siguin especialment 
focalitzats a la identificació de comportaments pro-
blemàtics i actuïn en conseqüència.

En el cas de CIRSA, es realitza formacions tant a 
nivell online com presencialment. Existeix una formació 
en joc responsable per totes les persones que s’incor-
poren a l’empresa, però també es forma específicament 
a les persones que estan atenent presencialment en els 
salons de joc i apostes. A més, en consonància amb el 
que hem vist amb anterioritat, en el cas del joc online 
estan habilitades algunes eines que permeten el control 
de temps i límits de despesa. 

A la memòria anual de Codere també es recull que 
l’empresa realitza formacions als seus empleats en joc 
responsable. William Hill no realitza programes espe-
cífics a Espanya ni hi té establiments físics on realitzar 
apostes i participar a jocs d’atzar. Així, tota la informa-
ció relacionada amb el joc responsable té a veure amb 
les directrius marcades per la DGOJ. Botemanía manté 
una col·laboració amb GamCare, una de les fundacions 
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benèfiques britàniques líders de suport a la indústria i 
foment de l’autoajuda. D’aquesta manera, la fundació 
acredita que els llocs web de Gamesys compleixen al 
més alt nivell amb els estàndards de joc responsable. La 
«Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Reha-
bilitación (Azajer)» i la «Asociación de empresarios de 
salones de juego de Aragón (EASA)» també han tancat 
recentment una col·laboració per fomentar el joc res-
ponsable que inclou la formació per treballadores de les 
sales de joc per saber com reaccionar davant de certes 
actituds dels clients i un decàleg de joc responsable que 
haurà d’estar disponible als establiments per detectar y 
solucionar problemes relacionats amb l’addicció al joc. 
Aquest inclou preguntes i missatges, com per exemple: 
“Si jugar ja no és divertit, pregunta’t: per què?”; “Juga 
només en llocs autoritzats”, “No juguis a crèdit” o “No 
juguis per evitar els teus problemes”, entre d’altres.
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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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9. ANNEX 1: 
CARTA D’INVITACIÓ FORMAL 
A PARTICIPAR A L’ESTUDI

Benvolgut/da, 

Em dirigeixo a vostè amb la finalitat de sol·licitar-li una entrevista individual en el marc de la recerca sociològica 
titulada «Transparència, comunicació i influencia de la indústria del joc d’atzar a les administracions públiques i 
a la societat civil», impulsada per l’associació Episteme Recerca i Intervenció social i finançada per l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona. 

L’objectiu principal de la recerca és conèixer amb profunditat les relacions de la indústria del joc d’atzar amb 
administracions públiques i amb la societat civil per a convertir-les en més transparents. En aquest sentit, s’ha do-
cumentat que la indústria del joc d’atzar privat és un grup d’interès que pot exercir pressió a l’Administració Pública 
per a obtenir una marc normatiu favorable. A més, algunes de les normatives que estan sent aprovades, com el Reial 
Decret 958/2020, de 3 de novembre, de Comunicacions Comercials de les Activitats de Joc, la mesura de govern de 
l’Ajuntament de Barcelona que regula les llicències dels salons de joc, o les restriccions derivades de la irrupció de la 
Covid-19, poden haver propiciat que aquestes relacions s’hagin intensificat recentment o que les estratègies per exercir 
influència s’hagin transformat. 

Som conscients que tal vegada pot considerar que des del seu lloc de treball només coneix una part de la realitat. 
Això no és inconvenient, és més, és una fortalesa, perquè precisem de mirades que dominin en profunditat realitats 
concretes. El nostre treball és buscar els diferents angles i integrar les diferents posicions. Si així ho desitja rebrà els 
resultats de la recerca i els articles científics que d’ella es derivin.

La durada de l’entrevista oscil·larà entre els trenta minuts i l’hora. Les preguntes abordaran temes com ara les ini-
ciatives legislatives relacionades amb la indústria del joc d’atzar, el paper dels agents polítics com a agents de media-
ció entre les diferents parts implicades o els efectes que s’han derivat de la situació pandèmica, entre altres. És a dir, 
preguntes sobre la seva activitat laboral quotidiana que només requereixen d’una mínima reflexió en clau contextual. 
En cap cas precisarà de cap mena de preparació.

Considerem que la seva participació és fonamental per aconseguir els objectius de la recerca i per proposar 
recomanacions estratègiques per a convertir la indústria del joc en més transparent. Necessitem la seva opinió per a 
enriquir tot el procés.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment i si així ho desitja concertar dia i l’hora de l’entrevista.

Atentament,

Dr. David Pere Martínez Oró. 
Director executiu i director de recerca.
Episteme Recerca i Intervenció Social.
davidpere@epistemesocial.org
622 367 904
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