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En Josep Candela i Muñoz, Portaveu del Grup Municipal de 
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al s

L'any 1992 l'Organització Mundial de la Salut va
Classificació Mundial de Malalties. Als últims anys, estem veient als nostres carrers un augment d'establim
comercials i d'espais on-line d'apostes al mateix temps que
present a la societat, especialment als més joves.

 
Una activitat, la de les apostes, que intenta presentar

nombroses i agressives campanyes de publicitat que ens inunden cada dia però que, malgrat això, cada vegada causa 
més problemes d'addicció als nostres veïns. A més a més, cal apuntar que el grup d'edat en el qual més està creixe
la ludopatia és en el dels joves d'entre 18 i 24 anys (segons un estudi de percepció social sobre el joc d'atzar a l'Estat 
de la Universitat Carlos II de Madrid). 

 
Per altra banda, és evident que la normalització mitjançant la publicitat i el patrocini 

del joc en general, són un factor determinant en el creixement de la ludopatia. Açò, posa de manifest la necessitat 
de què comencem a realitzar campanyes de sensibilització i prevenció, principalment amb els més joves, per tal 
d'allunyar d'ells la imatge d'èxit i riquesa que associen a les cases d'apostes i conscienciar dels riscos que porta el joc 
i el greu problema de salut pública que suposa la ludopatia.

 
A Crevillent, l'Ajuntament, a pesar

aquest com molts ajuntaments conductes addictives com la ludopatia, a pesar
sí que la reconeix com una malaltia. És per això que les corporacions municipals amb el suport de les Unitats 
Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (
necessitats actuals, ja que resulta evident que s'ha convertit en un problema de salut pública que ataca especialment 
als grups més vulnerables de la nostra societat com són els joves i les persones amb pocs ingressos.

 
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

1. Declarar, com a Ajuntament de Crevillent, el nostre rebuig a la proliferació descontrolada de cases 
d'apostes i de les campanyes publicitàries que tracten de promoure
 

2. L'Ajuntament de Crevillent elaborarà un pla específic de mesures contra la ludopatia i la inclourà 
com a conducta addictiva al Pla Municipal de Drogodependència.

 
3. L'Ajuntament de Crevillent implementarà el programa

aules, establirà la col·laboració
necessari per a dur-lo a terme.

 

 

MOCIÓ “Per a combatre la ludopatia
 

del Grup Municipal de L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

L'any 1992 l'Organització Mundial de la Salut va reconéixer la ludopatia com un trastorn ficant
Classificació Mundial de Malalties. Als últims anys, estem veient als nostres carrers un augment d'establim

d'apostes al mateix temps que esta activitat cada vegada està més normalitzada i més 
present a la societat, especialment als més joves. 

Una activitat, la de les apostes, que intenta presentar-se com a inofensiva, innòcua
nombroses i agressives campanyes de publicitat que ens inunden cada dia però que, malgrat això, cada vegada causa 
més problemes d'addicció als nostres veïns. A més a més, cal apuntar que el grup d'edat en el qual més està creixe
la ludopatia és en el dels joves d'entre 18 i 24 anys (segons un estudi de percepció social sobre el joc d'atzar a l'Estat 

Per altra banda, és evident que la normalització mitjançant la publicitat i el patrocini 
del joc en general, són un factor determinant en el creixement de la ludopatia. Açò, posa de manifest la necessitat 
de què comencem a realitzar campanyes de sensibilització i prevenció, principalment amb els més joves, per tal 

llunyar d'ells la imatge d'èxit i riquesa que associen a les cases d'apostes i conscienciar dels riscos que porta el joc 
i el greu problema de salut pública que suposa la ludopatia. 

A Crevillent, l'Ajuntament, a pesar que compta amb un Pla Municipal de Drogodependència, no inclou en 
aquest com molts ajuntaments conductes addictives com la ludopatia, a pesar que l'Organització Mundial de la Salut 
sí que la reconeix com una malaltia. És per això que les corporacions municipals amb el suport de les Unitats 
Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) estan modificant els nous plans per a adequar

resulta evident que s'ha convertit en un problema de salut pública que ataca especialment 
de la nostra societat com són els joves i les persones amb pocs ingressos.

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:

Declarar, com a Ajuntament de Crevillent, el nostre rebuig a la proliferació descontrolada de cases 
d'apostes i de les campanyes publicitàries que tracten de promoure-les i normalitzar

L'Ajuntament de Crevillent elaborarà un pla específic de mesures contra la ludopatia i la inclourà 
com a conducta addictiva al Pla Municipal de Drogodependència. 

Ajuntament de Crevillent implementarà el programa LUDENS per a tractar
laboració amb els IES i incrementarà el pressupost de la

lo a terme. 

Per a combatre la ludopatia

 

’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
la següent: 

la ludopatia com un trastorn ficant-lo en la 
Classificació Mundial de Malalties. Als últims anys, estem veient als nostres carrers un augment d'establiments 

activitat cada vegada està més normalitzada i més 

se com a inofensiva, innòcua i associada a l'èxit a les 
nombroses i agressives campanyes de publicitat que ens inunden cada dia però que, malgrat això, cada vegada causa 
més problemes d'addicció als nostres veïns. A més a més, cal apuntar que el grup d'edat en el qual més està creixent 
la ludopatia és en el dels joves d'entre 18 i 24 anys (segons un estudi de percepció social sobre el joc d'atzar a l'Estat 

Per altra banda, és evident que la normalització mitjançant la publicitat i el patrocini de les cases d'apostes, i 
del joc en general, són un factor determinant en el creixement de la ludopatia. Açò, posa de manifest la necessitat 
de què comencem a realitzar campanyes de sensibilització i prevenció, principalment amb els més joves, per tal 

llunyar d'ells la imatge d'èxit i riquesa que associen a les cases d'apostes i conscienciar dels riscos que porta el joc 

Drogodependència, no inclou en 
l'Organització Mundial de la Salut 

sí que la reconeix com una malaltia. És per això que les corporacions municipals amb el suport de les Unitats de 
) estan modificant els nous plans per a adequar-se a les 

resulta evident que s'ha convertit en un problema de salut pública que ataca especialment 
de la nostra societat com són els joves i les persones amb pocs ingressos. 

ACORDS: 

Declarar, com a Ajuntament de Crevillent, el nostre rebuig a la proliferació descontrolada de cases 
les i normalitzar-les. 

L'Ajuntament de Crevillent elaborarà un pla específic de mesures contra la ludopatia i la inclourà 

per a tractar esta temàtica a les 
amb els IES i incrementarà el pressupost de la UPCCA que siga 

Per a combatre la ludopatia” 



   
  Ajuntament 
 de Crevillent 

 
4. L'Ajuntament de Crevillent 

sensibilització, conscienciació i formació per prevenir els problemes d'addicció i 
ludopatia. Estes campanyes es dirigiran a joves, famílies, comunitat educativa, personal tècnic 
municipal i població en general.

 
5. La Regidoria de Seguretat Ciutadana reforçarà la formació dels agents de la Policia Local amb la 

finalitat d'augmentar el reconeixement de les infraccions més

 
6. L'Ajuntament de Crevillent combatrà, en el 

negocis i publicitat d'apostes en els espais que depenguen de l'Ajuntament.

 
7. Els grups polítics que aproven

suport a canvis legals per tal de combatre

 
 
 

 

Vots A FAVOR   21 (PSOE - COMPROMÍS 

 
L'Ajuntament de Crevillent realitzarà, especialment en l'àmbit dels més joves, campanyes de 
sensibilització, conscienciació i formació per prevenir els problemes d'addicció i 

campanyes es dirigiran a joves, famílies, comunitat educativa, personal tècnic 
població en general. 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana reforçarà la formació dels agents de la Policia Local amb la 
finalitat d'augmentar el reconeixement de les infraccions més noves relacionades amb el joc.

L'Ajuntament de Crevillent combatrà, en el marc de les seues competències, la proliferació de 
negocis i publicitat d'apostes en els espais que depenguen de l'Ajuntament.

Els grups polítics que aproven esta moció traslladaran als seus grups en
l de combatre este fenomen. 

Crevillent, 19 de novembre

COMPROMÍS - L’ESQUERRA – PP – C’S – NO 

 

realitzarà, especialment en l'àmbit dels més joves, campanyes de 
sensibilització, conscienciació i formació per prevenir els problemes d'addicció i 

campanyes es dirigiran a joves, famílies, comunitat educativa, personal tècnic 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana reforçarà la formació dels agents de la Policia Local amb la 
relacionades amb el joc. 

marc de les seues competències, la proliferació de 
negocis i publicitat d'apostes en els espais que depenguen de l'Ajuntament. 

moció traslladaran als seus grups en les Corts i el Congrés el 

19 de novembre de 2018 

 

 

NO ADSCRITA)  

 


