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Un casino al telèfon mòbil: 
l’epidèmia del joc online

vista prèvia >
Cada cop més, la societat està lligada a les noves 
tecnologies. La disponibilitat dels dispositius mòbils 
i la facilitat en dur a terme pràcticament qualsevol acció 
a través d’aquests dispositius té elements positius, 
evidentment, però alhora obre les portes a grans perills. 
El joc per internet, especialment les apostes esportives, 
són la principal causa de ludopatia entre els joves. 
Una addicció que no para de créixer. 

variables

És més fàcil que mai. Només cal 
disposar d’un telèfon intel·ligent 
amb accés a internet. El joc online 
té un potencial més addictiu que 
el presencial i els professionals 
sanitaris alerten que estem davant 
d’una nova addicció que està gua-
nyant terreny, especialment, entre 
els més joves. Les apostes espor-
tives acaparen el joc per internet, 
la principal causa de ludopatia 
dels menors de 26 anys. Però no 
és l’única. Amb un smartphone a 
la butxaca es pot jugar al pòquer, 
al blackjack o a la ruleta i apos-
tar grans quantitats de diners. En 
definitiva, tots portem un casino en 
potència a la butxaca en forma de 
telèfon mòbil.

A la unitat de Joc Patològic de l’Hos-
pital de Bellvitge han vist com en els 
últims anys el perfi l de les persones 
que atenen ha anat canviant. Han 
augmentat les consultes per addic-
ció als jocs d’atzar online, sobretot a 
les apostes esportives, mentre que 
han anat disminuint els jugadors de 
màquines escurabutxaques. «En la 
franja d’edat entre 18 i 30 anys les 
apostes esportives, ja siguin presen-
cials o online, són el joc número 1», 
constata la cap de la unitat, Susa-

na Jiménez-murcia.1 I el que més 
preocupa als professionals sanitaris 
és que parlem de gent molt jove. 
«Hi ha certa preocupació per l’in-
crement de l’interès pel joc, sobretot 
per les apostes esportives, en gent 
molt jove, fi ns i tot menors d’edat», 
afegeix Jiménez-murcia. Segons 
dades d’aquest centre hospitalari, 
el percentatge de pacients que han 
consultat per addicció al joc mit-
jançant apostes per internet durant 
el 2019 s’ha multiplicat per 69 en 
comparació a les consultes que es 
van registrar durant el 2005.

Però, què entenem per addicció al 
joc? Es considera una addicció quan 
el joc passa de ser un entreteniment 
a una necessitat i domina totes les 
facetes de la vida d’una persona. 
Quan el joc és una eina d’evasió dels 
problemes quotidians, s’abandonen 
les obligacions, es demanen diners, 
es menteix per aconseguir-los i quan 
s’augmenta la freqüència, podem 
parlar d’una addicció.

I la publicitat no hi ajuda. Esportistes 
famosos que són, a més, ídols per a 

1 Les cites que apareixen en el text són a partir de 
converses dutes a terme amb l’autora de l’article. 

molts joves, anuncien o han anunciat 
cases d’apostes online venent així 
una falsa imatge de luxe i glamur. 
Segons un informe del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC),2 els 
anuncis de joc online van copar el 
45% de la publicitat d’una retrans-
missió esportiva de ràdio i el 20% 
de la publicitat d’un partit de futbol. 
Davant d’aquestes xifres, el CAC s’ha 
posicionat a favor de regular la pub-
licitat d’apostes a la xarxa i de prohi-
bir els anuncis de joc durant l’horari 
protegit, que va de les 6 del matí a 
les 10 de la nit, ja que la publicitat 
impacta negativament en els joves, 
que poden arribar a percebre les 
apostes com una activitat lúdica que 
complementa a l’esport. De fet, s’ha 
venut com un complement a un par-
tit que dona un extra d’emoció. «La 
publicitat fa un mal terrible perquè 
normalitza el joc», apuntava Cristina 
martínez, psicòloga de la unitat de 
Joc Patològic del Consorci Sanitari 
del maresme, en un article recent al 
diari Ara.3 I el que és més greu, no 
es percep com una ludopatia per-

2 CONSELL DE L’AuDIOVISuAL DE CAtALuNYA, «El 
CAC urgeix que la regulació del joc en línia inclogui la 
prohibició d’anuncis durant l’horari protegit».

3 BONILLA, «El joc online, la moda que converteix 
els joves en ludòpates».
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El joc online té un potencial més addictiu que el presencial 
i els professionals sanitaris alerten que estem davant 
d’una nova addicció que està guanyant terreny

De les escurabutxaques 
a les apostes esportives

El perfi l del jugador ha canviat dràs-
ticament. A la unitat de Joc Patològic 
de l’Hospital de Bellvitge reben 359 
nous casos a l’any i la majoria ho són 
per addicció al joc online, especial-
ment apostes esportives. «Si a les 
teràpies de grup abans teníem vuit 
pacients que jugaven a màquines 
escurabutxaques i dos a joc online, 
ara vuit o nou són jugadors online 
i només un juga a les màquines 
escurabutxaques. El perfi l ha canviat 
i cada cop són més joves», constata 
Susana Jiménez-murcia. també hi ha 
joves que juguen al casino, la ruleta 
o a slots però, amb diferència, el més 
prevalent són les apostes esportives. 
El mateix han notat al Consorci Sani-
tari del maresme, on un de cada qua-
tre pacients ja hi acut per problemes 
relacionats amb el joc online. un 40% 
fa apostes esportives, un 24% juga al 
pòquer, i un altre 24%, al casino. La 
resta juguen al bingo o a la borsa. 

Els jocs d’atzar online són més addic-
tius que els presencials perquè s’hi 
pot jugar des de casa, a qualsevol 
hora, des de qualsevol dispositiu de 
forma anònima. Només cal tenir con-

què les apostes esportives estan 
socialment més acceptades. Opina 
el mateix Francesc Perendreu, 
president de l’Associació Centre 
Català d’Addiccions Socials (ACEN-
CAS): «S’ha venut com un esport i 
aquest és el problema bàsic perquè 
els joves es pensen que hi entenen 

i els anuncis publicitaris han fet 
molt de mal». És per això que el 
CAC demana prohibir la presència 
de famosos en els anuncis, limitar 
l’accés dels menors a les aplica-
cions de joc gratuït i no permetre 
bons ni bonificacions que incentivin 
el joc. 

Font: Hospital de Bellvitge. Nota: La prevalència de consultes al 2019 per addicció al joc a la modalitat 

d’apostes  via internet ha sigut pràcticament 69 vegades major que la prevalència al 2005. Dit d’una altra 

manera: el percentatge de pacients que consulten per addicció al joc mitjançant apostes per internet durant 

el 2019 es multiplica per 69 en comparació a les consultes que es van registrar durant el 2005. Si s’agafa com 

a referència les consultes per addicció al joc en la modalitat d’apostes via internet al 2010, la prevalència que 

s’ha registrat el 2019 és 6 vegades major.  

Gràfi c 1. Prevalència de consultes sobre joc online 
—del total de consultes sobre el joc—, 2005-2019 (%)
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nexió a internet. I els jugadors s’hi 
enganxen a edats més precoces: 28 
anys de mitjana. mentre que els ju-
gadors presencials s’hi enganxen, de 
mitjana, als 33 anys. també atrauen 
joves amb estudis secundaris i uni-
versitaris i amb un poder adquisitiu 
més elevat.

«La majoria de pacients ens ex-
pliquen que van començar a jugar 
presencialment amb els amics i des-
prés van passar a fer-ho sols amb 
el mòbil», observa Jiménez-murcia. 
L’addicció es desenvolupa més ràpid 
que en el cas del joc presencial —
entre dos i quatre anys des que el 
jugador s’inicia en el joc comparat 
amb els nou anys dels jugadors de 
les màquines escurabutxaques— i 
els deutes que contrauen també són 
més elevats.

El focus de preocupació: 
els menors d’edat

A l’Hospital de Bellvitge s’han fi xat en 
la població més jove —menors d’edat 
i primera joventut— i les caracterís-
tiques d’aquest perfi l de jugadors 
són lleugerament diferents. En una 
mostra de 110 pacients de 16 a 21 

anys han observat que el 98,2% són 
homes, amb estudis primaris i se-
cundaris, el 90% són de classe social 
econòmica mitjana-baixa o baixa i el 
41% han sigut diagnosticats amb una 
addicció greu. El pacient més jove 
que han atès té 16 anys, però l’edat 
mínima d’inici està en els 12 anys. 
«Des que comencen a jugar fi ns que 
tenen problemes passa un temps: un 
any i mig aproximadament», sosté 
Jiménez-murcia.

En general, el jugador online té més 
poder adquisitiu però, en canvi, en 

aquesta franja d’edat més jove, a 
l’Hospital de Bellvitge han obser-
vat que el nivell socioeconòmic és 
mitjà-baix o baix. «Sovint els estudis 
apunten que la fantasia de guanyar 
diners de forma ràpida i portar un 
determinat tipus de vida pot ser un 
factor social associat al risc», diu 
Jiménez-murcia.

Francesc Perendreu explica que hi ha 
una «entrada bastant massiva» al joc 
online a partir dels 18-20 anys. «tam-
bé hi ha menors que juguen, evident-
ment, i usen el DNI d’un amic o d’un 

Els jocs d’atzar online són més addictius que els presencials 
perquè s’hi pot jugar des de casa, a qualsevol hora, des de 

qualsevol dispositiu de forma anònima

Gràfi c 2. Perfi l sociodemogràfi c de joves amb problemes de ludopatia, 
16-21 anys (%)
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familiar o altres sistemes. tenim un 
problema seriós», sosté. I avisa que 
la ludopatia juvenil és «cada cop més 
greu» perquè afecta un col·lectiu cada 
vegada més jove. «I em preocupa com 
estaran d’aquí deu anys. O posem ara 
els mitjans o tindrem un problema», 
pronostica.

La quantitat mitjana per aposta és de 
60 euros amb un màxim, de mitjana, 
de 850 euros en un sol episodi, tot i 
que la quantitat màxima que un paci-

En general, el jugador online té més poder adquisitiu 
però, en canvi, en la franja d’edat més jove, el nivell 
socioeconòmic és mitjà-baix o baix

ent ha apostat són 10.000 euros.4 Són 
dades extretes dels pacients atesos 
a la unitat de joc patològic de l’Hospi-
tal de Bellvitge. La mitjana de deute 
acumulat és de 2.162 euros amb un 
màxim observat de 45.000 euros. Les 
apostes online són «més arriscades» 
—és a dir, generen deutes més aviat 
perquè les quantitats que s’aposten 
també són més elevades— i per això 
també consulten abans l’especialista. 

4 HOSPItAL DE BELLVItGE, unitat de Joc Patològic.

Alguns dels pacients demanen mi-
crocrèdits per seguir jugant i n’hi ha 
que «cometen actes delictius quan 
es troben apurats i no saben com 
sortir-ne», explica Jiménez-murcia.

El Joan —nom fi ctici— que ara té 
29 anys era un d’aquests joves. Va 
ser addicte al joc durant cinc anys 
i jugava, sobretot, al pòquer i a les 
apostes esportives. Segons ell, 
està bastant normalitzat tenir una 
aplicació d’apostes al telèfon mò-
bil. «I els Sportium —popular casa 
d’apostes esportives— està plena de 
joves», explica. «La pregunta que ens 
hem de fer és per què interessen les 
apostes esportives a nois tan joves», 
diu Jiménez-murcia, qui constata 
que aquest tema ja no és només 
focus d’interès dels professionals de 
la psiquiatria i les addiccions sinó 
també dels professionals de la salut 
pública. El joc en menors és un motiu 
de preocupació, com va quedar de 
manifest en l’últim congrés de la So-
cietat Europea de Psiquiatria Infantil 
i Adolescent (ESCAP), celebrat aquest 
2019 a Viena, perquè «té conseqüèn-
cies en la vida adulta», afegeix aques-
ta psiquiatra. Durant l’etapa adulta, 
el problema del joc es pot cronifi car 
i es poden desenvolupar patologies 
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Gràfi c 3. Nivell socioeconòmic dels joves addictes al joc online (%)

Font: Hospital de Bellvitge.

l’alimentació i un 7% als videojocs. 
Aquestes xifres preocupen a l’entitat 
perquè la coexistència d’addiccions 
agreuja la problemàtica i difi culta 
l’abordatge terapèutic.

«Hem vist joves que aposten a par-
tits de bàsquet de l’NBA —que són 
apostes de nit a causa de la dife-
rència horària— i que per aguantar, 
perquè l’endemà a les set del matí 

Durant l’etapa adulta, el problema del joc es pot cronifi car 
i es poden desenvolupar patologies mentals i emocionals 

associades, com ara depressió o ansietat

mentals i emocionals associades, 
com ara depressió o ansietat. «també 
pot portar a altres comportaments 
addictius i a problemes familiars a 
edats molt joves», afegeix.
De fet, Projecte Home, ONG de 
prevenció i tractament de diverses 
addiccions, ha detectat cada cop 
més l’aparició d’addiccions sense 
substància associades al consum 
de drogues, segons un estudi fet 

amb persones en tractament al seu 
centre de Barcelona.5 En casos on la 
substància principal era la cocaïna 
o l’alcohol, un 63% han manifes-
tat també addicció a les compres, 
un 27% addicció al joc, ja sigui al 
casino o a les apostes, un 25% a les 
pantalles, un 13% al sexe, un 11% a 

5 BARRERO, Observació epidemiològica d’addiccions 
sense substància. 
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familiar o altres sistemes. tenim un 
problema seriós», sosté. I avisa que 
la ludopatia juvenil és «cada cop més 
greu» perquè afecta un col·lectiu cada 
vegada més jove. «I em preocupa com 
estaran d’aquí deu anys. O posem ara 
els mitjans o tindrem un problema», 
pronostica.

La quantitat mitjana per aposta és de 
60 euros amb un màxim, de mitjana, 
de 850 euros en un sol episodi, tot i 
que la quantitat màxima que un paci-

En general, el jugador online té més poder adquisitiu 
però, en canvi, en la franja d’edat més jove, el nivell 
socioeconòmic és mitjà-baix o baix

ent ha apostat són 10.000 euros.4 Són 
dades extretes dels pacients atesos 
a la unitat de joc patològic de l’Hospi-
tal de Bellvitge. La mitjana de deute 
acumulat és de 2.162 euros amb un 
màxim observat de 45.000 euros. Les 
apostes online són «més arriscades» 
—és a dir, generen deutes més aviat 
perquè les quantitats que s’aposten 
també són més elevades— i per això 
també consulten abans l’especialista. 

4 HOSPItAL DE BELLVItGE, unitat de Joc Patològic.

Alguns dels pacients demanen mi-
crocrèdits per seguir jugant i n’hi ha 
que «cometen actes delictius quan 
es troben apurats i no saben com 
sortir-ne», explica Jiménez-murcia.

El Joan —nom fi ctici— que ara té 
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han d’anar a treballar o estudiar, 
consumeixen cocaïna. I això és un 
problema afegit», sosté Francesc 
Perendreu, qui explica que la meitat 
de ludopaties presencials, per exem-
ple, tenen un problema associat amb 
l’alcohol.

Posar límits a la publicitat 
i al joc online
 
La publicitat d’aquesta modalitat 
de joc online és un ganxo per a 
molts joves com també ho són els 
jocs gratuïts al mòbil. El fet que els 
anuncis publicitaris venguin les 
apostes esportives com una experi-
ència complementària a veure un 
partit esportiu fa que es percebi com 
una activitat innòcua, quan no ho és. 
«La percepció de risc és molt baixa 
i sembla que gaudeixi d’acceptació 
social», argumenta Jiménez-murcia. 
La publicitat i el màrqueting han 
venut les apostes esportives com 
una forma d’entreteniment i han 
atret així a jovent que són seguidors 
d’algun equip esportiu, tenen els 
seus ídols i veuen partits de futbol o 
de qualsevol altre esport. Segons un 
estudi fet el 2018 al Regne unit per 
la Gambling Comission [Comissió de 

Jocs], el regulador de la indústria 
de les apostes en aquell país, un 
14% dels adolescents d’entre 11 
i 16 anys havien apostat durant 
l’última setmana, comparat amb 
el 12% de l’any anterior.6 «És una 
activitat que, com que està tan 
acceptada socialment i molt vincu-
lada a l’esport, fa que la gent molt 
jove, sense edat legal per jugar, 
estigui jugant», denuncia Susanna 
Jiménez-murcia. «Està tan acceptat 
i tan relacionat amb l’esport que es 
pensa que és una activitat d’entre-
teniment i no un joc d’apostes com 
qualsevol altre», afegeix. El mateix 
informe de la Gambling Comission7 
assenyala que 55.000 joves d’entre 
11 i 16 anys —un 1,7%—, la majoria 
nois, són jugadors problemàtics, el 
que vol dir que poden desenvolupar 
una addicció i 70.000 són jugadors 
de risc. Es calcula que 450.000 
adolescents entre els 11 i els 16 
anys aposten regularment, és a 
dir, un de cada set. Les autoritats 
sanitàries i els mitjans del país an-
glosaxó ja ho anomenen «escàndol 
generacional».

6 GAmBLING COmISSION. Young people & gambling 
2018.

7 Ibídem.

també hi ha videojocs que inciten 
al joc. Són els nous e-sports on hi 
ha equips, competicions i els jo-
ves s’ajunten en poliesportius per 
animar els seus equips preferits i 
apostar. un altre ganxo d’entrada són 
les aplicacions de jocs gratuïts com 
a element promocional. «Durant una 
xerrada en una escola un noi de 15 
anys em va explicar que ell era ju-
gador de pòquer i que havia guanyat 
tres milions en punts però que quan 
tingués 18 anys jugaria de debò i 
guanyaria tres milions d’euros», ex-
plica Francesc Perendreu, que també 
fa xerrades a escoles i a instituts per 
prevenir dels riscos de la ludopatia. 
«El joc gratuït genera futurs clients 
per a les empreses i futures addicci-
ons», afegeix el president de ACEN-
CAS. El CAC també considera que les 
aplicacions de joc gratuït poden ser 
la porta d’entrada al joc i les apostes 
i generar un hàbit que, en arribar a 
la majoria d’edat, podria comportar, 
entre altres efectes, una addicció al 
joc. 

Fins al 2012 no es va començar a re-
gular el joc online a l’Estat espanyol, 
i en cinc anys el nombre de jugadors 
actius s’ha incrementat més d’un 
130%, segons dades de la Direcció 

El fet que els anuncis publicitaris venguin les apostes esportives 
com una experiència complementària a veure un partit esportiu fa 
que es percebi com una activitat innòcua, quan no ho és

General d’Ordenació del Joc, que 
depèn del ministeri d’Hisenda. La llei 
prohibeix l’accés als menors però es 
calcula que un 10% dels adolescents 
ha jugat alguna vegada. El joc online 
mou més de 10.000 milions d’euros 
anuals a tot l’Estat espanyol —dades 
del 2016— i és una competència 
estatal que no està transferida a les 
autonomies. Els professionals de 
la salut demanen més control. «No 
hi ha cap control. O bé juguen en 
grup en una sala on no es controla 
l’edat o si ho fan online juguen amb 
la targeta de crèdit d’algun amic o 
germà de 18 anys i en suplanten la 
identitat», observa aquesta experta 
en addiccions. Per evitar pràctiques 
com aquesta, el govern espanyol ha 
activat durant el juliol del 2019 un 
nou servei d’alerta per evitar intents 
de suplantació d’identitat en els jocs 
d’atzar online. És l’anomenat «phis-
hing alert»,8 dissenyat per evitar que 
puguin jugar els menors així com les 
persones que s’ho hagin autoprohi-
bit. Aquest servei de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació del Joc, depenent 
del ministeri d’Hisenda, permetrà als 
ciutadans inscrits saber si algú in-

8 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL 
JuEGO, «Phishing alert».

tenta registrar-se en un operador de 
joc utilitzant les seves dades d’iden-
titat. Qualsevol persona pot inscriu-
re’s i rebrà una notifi cació quan es 
detecti que algú altre està intentant 
utilitzar les seves dades per regis-
trar-se en un operador de joc. Aquest 
servei, però, no serà encara obligato-
ri per part dels operadors de joc amb 
llicència estatal i en una primera 
fase només es contemplen adhesi-
ons voluntàries. El principal risc de 
frau en les plataformes de joc és la 
suplantació d’identitat, consentida 
o no, i sobretot en el cas de menors 
que utilitzen la identitat dels seus 
pares o de familiars o amics majors 
de 18 anys. 

Però el joc online també és un risc 
per a aquelles persones que han 
sigut addictes al joc en el passat. 
És el cas del Pep —nom fals—, que 
es va iniciar en el joc amb només 
17 anys. Primer jugava a les mà-
quines escurabutxaques i d’aquí va 
passar al bingo, primer, i al casino, 
després. Es va jugar els seus diners 
i els de la seva família i, fi ns i tot, va 
delinquir per aconseguir-ne. «Em 
vaig convertir en una màquina de 
treure diners d’on no n’hi havia per 
poder jugar», admet. Després de 

passar quatre mesos a la presó es va 
prohibir l’entrada a bingos i casinos 
però amb l’auge del joc online s’hi 
va tornar a enganxar. Jugava a la 
ruleta, al pòquer i al blackjack per 
internet. «Hi jugava moltes hores. És 
més addictiu perquè ho tens més a 
l’abast. No és com agafar el cotxe i 
anar al casino, on corres el risc de 
trobar-te algú conegut a la sortida. 
El joc online està a l’abast de tothom 
i és anònim. Hi pots jugar des de 
casa», explica el Pep sobre la seva 
addicció. tenia una feina normal de 
comercial però quan acabava el seu 
horari laboral es transformava en 
jugador. «Podia estar jugant des de 
les tres de la tarda fi ns a les quatre 
de la matinada. Em pensava que era 
un jugador professional. Jugava sis 
o vuit partides simultànies amb gent 
que no coneixia». En una setmana 
podia guanyar 30.000 euros i al cap 
de dos dies, perdre’ls. Va arribar a 
acumular un deute d’entre 250.000 i 
300.000 euros.

El joc online i les apostes esportives 
s’anuncien a la televisió i a la ràdio 
i esportistes i famosos ho promoci-
onen. «No són conscients del dany 
que ocasionen als joves perquè tots 
tenen un smartphone al seu abast 

Fins al 2012 no es va començar a regular el joc online 
a l’Estat espanyol, i en cinc anys el nombre de jugadors 

actius s’ha incrementat més d’un 130%
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i cada cop veig més joves que hi 
juguen», diu el Pep. En el mateix 
sentit s’expressa Jiménez-mur-
cia. «El tema de la regulació de la 
publicitat i el màrqueting en aquest 
àmbit és urgentíssim», diu. I proposa 
inspirar-se en la regulació del tabac. 
«Lluitem perquè així com no es pot 
fer publicitat del tabac, tampoc es 
pugui anunciar el joc», diu el Pep, qui 
fa xerrades a escoles i instituts per a 
explicar als joves les conseqüències 
i el risc del joc. A més, demana fer 
prevenció des de petits a les esco-
les tant pel que fa als riscos de l’ús 
de les pantalles, com del joc i les 
apostes esportives. «també els pedi-
atres poden preguntar a la consulta 
sobre l’ús de les noves tecnologies 
com un aspecte més de la salut», 
diu Susanna Jiménez-murcia. Per a 
Francesc Perendreu la recepta per 
combatre la ludopatia juvenil passa 
per més «educació», per prohibir la 
publicitat del joc i per una regulació 
global del joc a tot l’Estat espanyol. 
«Necessitem unifi car criteris. Hi ha 
molt terreny encara per recórrer i 
ara ja és urgent», avisa.

No obstant, un cop detectat el pro-
blema, la resposta al tractament dels 
addictes al joc online és bona i la taxa 

de recaiguda d’aquests ludòpates 
és més baixa que a la resta de jocs. 
«Responen millor perquè no aban-
donen. molts també són esportistes i 
es prenen la frustració com un repte 
i són capaços de mantenir l’esforç», 
observa Jiménez-murcia.

Un negoci que mou 
més de 10.000 milions d’euros

És un negoci a l’alça tot i que encara 
representa una part petita de tots 
els jocs d’atzar. Segons dades de la 
Direcció General d’Ordenació del Joc, 
el joc tradicional encara suposa un 
94% de tot el negoci a l’Estat espan-
yol i el joc online només arriba al 6%. 
Però la tendència, tant en volum de 
negoci com de jugadors, és que va 
en augment. El sector del joc online 
ha mogut a l’Estat —en quantitats ju-
gades— 4.634 milions d’euros només 
durant el primer trimestre del 2019, 
segons dades del primer informe 
trimestral sobre l’evolució del mercat 
del joc online elaborat per la Direcció 
General d’Ordenació del Joc.9 Només 

9 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL 
JuEGO. «mercado de juego online estatal, primer 
informe trimestral 2019».

durant el 2016 va superar els 10.000 
milions d’euros. I la previsió és que 
continuarà creixent perquè cada any 
suma nous adeptes i cada cop més 
joves. p

No obstant, un cop detectat el problema, la resposta al tractament 
dels addictes al joc online és bona i la taxa de recaiguda d’aquests 
ludòpates és més baixa que a la resta de jocs
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