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La Generalitat i l’Hospital Universitari de Bellvitge col·laboraran en la 
prevenció de les malalties relacionades amb el joc  
 

 La Direcció General de Tributs i Joc facilitarà al Servei de Psiquiatria de 

l’HUB les dades del Registre de prohibits per impulsar la investigació 

relacionada amb els problemes del joc d’atzar a Catalunya  

 

 Es crearà una comissió de seguiment per determinar els tipus d’estudis 

que es realitzaran 

 
El departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat i l’Hospital 
Universitari de Bellvitge (HUB) han signat un conveni de col·laboració per compartir 
sinèrgies i impulsar la investigació a Catalunya en l’àmbit de la prevenció de les 
conductes i dels hàbits no saludables relacionats amb el joc d’atzar, i la seva prevenció. 
  
D’acord amb el text signat aquest dijous pel secretari general del Departament de la 
Vicepresidència, Albert Castellanos, i la responsable de la Gerència Territorial 
Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut (ICS), Montserrat Figuerola, la Direcció 
General de Tributs i Joc de la Generalitat facilitarà la informació estadística, tant històrica 
com actual, del Registre de persones que tenen prohibit l’accés a salons de joc, bingos 
i casinos (Registre de Prohibits) a l’equip d’investigació de la Unitat del Joc Patològic, 
del Servei de Psiquiatria de l’HUB. La finalitat és elaborar estudis o realitzar altres 
accions d’investigació que tinguin per objecte la valoració dels canvis que s’estan 
produint en l’oferta i les modalitats de joc i els efectes que aquestes poden tenir en les 
conductes de les persones jugadores, especialment entre les més joves i en altres grups 
vulnerables.  
 
Tota aquesta informació es traslladarà de forma absolutament ‘anonimitzada’, és a dir, 
tindrà caràcter confidencial i d’acord amb el que preveu la legislació en matèria de 
protecció de dades.  
 
El conveni, que estarà en vigor fins al 31 de desembre del 2024, també preveu la creació 
d’una comissió de seguiment per determinar els tipus d’estudis que es realitzaran. 
Estarà formada per dos representants del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, i dos representants de l’ICS. 
 
“Facilitar que les dades del Registre de prohibits s’investiguin des de l’àmbit de la 
salut pública és un fet innovador i pioner, que posa de manifest, un cop més, que 
els jocs d’atzar i els seus efectes perniciosos sobre les persones és un tema 
prioritari a encarar per al Govern de la Generalitat” ha assegurat el secretari general 
del Departament de la Vicepresidència i Hisenda, Albert Castellanos. 
 
Per la seva banda, la responsable de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de 
l’Institut Català de la Salut (ICS), Montserrat Figuerola, ha subratllat que “es tracta 
d’una iniciativa important que permetrà identificar factors de risc associats a 
conductes de joc problemàtiques, així com elaborar programes de prevenció 
orientats a la població general, però, molt especialment a les persones amb perfils 
de més vulnerabilitat”. 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament de la Vicepresidència  
i d’Economia i Hisenda  
Gabinet de Comunicació 

 
 

29 d’abril del 2021 
 

 

Finalment, la coordinadora de la Unitat de Joc Patològic del Servei de Psiquiatria de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, Susana Jiménez, ha afirmat que la col·laboració amb 
la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat permetrà dissenyar altres projectes 
de recerca d’interès conjunt, sobre l’eficàcia de l’auto-prohibició com a mesura 
preventiva a partir de  de les dades clíniques de les quals disposa la Unitat de Joc 
Patològic. 
 
El Registre de prohibits 
 
El registre de persones que tenen prohibit l’accés a salons de joc, bingos i casino 
(Registre de Prohibits) és una base de dades on consten les persones que no poden 
entrar als establiments de joc –bingos, casinos i salons de joc- per diferents motius: 
perquè així ho han decidit voluntàriament; per ordre d’un jutge mitjançant una resolució 
judicial; per una prohibició de l’Administració, a través d’una sanció administrativa.  
 
A Catalunya existeixen dues vies d’autoprohibició: la simple, quan la persona ho sol·licita 
voluntàriament de manera individual; o la reforçada, quan ho fa acompanyada d’una 
persona major d’edat que designa la mateixa persona interessada.  
 
Les autoprohibicions es poden fer de manera presencial a la seu del Districte 
Administratiu de la Generalitat a Barcelona o a qualsevol de les 6 oficines dels serveis 
territorials de Joc ubicats a les delegacions territorials del Govern a: les Terres de l’Ebre, 
la Catalunya Central, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Les autoprohibicions tenen 
una durada de mínim un any i un màxim de cinc, segons determini la mateixa persona 
que fa la sol·licitud. Passat aquest període es poden cancel·lar o deixar que continuïn 
actives indefinidament, fins que l’interessat consideri oportú. En el cas de les 
autoprohibicions reforçades, la cancel·lació s’ha de demanar de manera conjunt amb la 
persona que va subscriure la prohibició. 
 
La Unitat de Joc Patològic del Servei de Psiquiatria 
 
La Unitat de Joc Patològic del Servei de Psiquiatria de l’HUB és un dispositiu assistencial 
que atén una mitjana de 350 casos nous cada any, que consulten per addiccions 
comportamentals, majoritàriament per joc patològic. En els darrers anys, s’ha observat 
un canvi de perfil en les característiques dels pacients, sent més joves i presentant 
evolucions del trastorn més ràpides. Per altra banda, la unitat també te una activitat de 
recerca significativa, sent un dels centres de referència a nivell internacional.   


