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RESUM 
 
 

 
Durant els últims anys, la proliferació de salons de joc s’ha incrementar de manera 

exponencial a moltes de les principals ciutats de l’Estat espanyol. Degut al caràcter recent 

que comporta aquesta problemàtica, pocs són els estudis dins l’àmbit nacional que vagin 

destinats a analitzar les conseqüències que està tenint per i en la nostra societat. 

 

Aquest estudi es centra en analitzar com ha afectat aquest fenomen a la delinqüència de 

la ciutat d’Inca durant els últims anys i comprovar si existeix algun tipus de relació real 

entre els salons de joc i la criminalitat. Per aconseguir-ho es treballarà amb els registres 

oficials de denuncies rebudes per la Policia local entre el 2009 i el 2019.  

 

Paraules clau: Delinqüència, salons de joc, heat maps, denuncies, anàlisis espacial. 
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INTRODUCCIÓ 
 

La història de les apostes de manera legalitzada dins l’estat espanyol té el seus inicis en 

el mes de desembre de l’any 1763, de la mà de la producció de la primera jornada de la 

Loteria Nacional. A partir d’aquí començaren a sorgir altres tipus de sorteigs, tots ells 

regulats per l’estat. No fou fins al 1977 que es va produir la legalització dels jocs d’atzar 

basats en la destresa i habilitats, com poden ser el Poker o el Blackjack. Quatre anys 

després també es legalitzà les màquines escurabutxaques i altres tipus de jocs semblants. 

És en aquest moment on es va començar a produir una proliferació dels casinos i les cases 

d’apostes gestionades per empreses privades.  

 

La proliferació d’aquests tipus d’establiments s’ha produït de manera escalonada durant 

les darreres dècades, no obstant, ha estat en la darrera que, juntament amb la legalització 

de les apostes mitjançant internet al 2011, s’ha produït una massificació dels salons de 

joc i d’apostes als carrers de les ciutats. 

 

Un dels exemples més clars que hi podem trobar sobre els efectes de la proliferació dels 

establiments d’apostes ho trobem a la ciutat de Madrid, on en els darrers mesos s’han 

produït nombroses manifestacions veïnals en contra de la inserció d’aquests establiments 

dins els seus barris, els quals reclamen que les empreses s’estan aprofitant de les 

condicions econòmiques dels barris més pobres de la ciutat per a establir de forma 

indiscriminada nombrosos locals de joc. A més aquests es queixen de la proximitat 

d’aquests locals a les escoles i com està afectant aquest fet en l’augment de les ludopaties 

a edats molt primerenques dels seus joves.  

 

La delinqüència és un fenomen que té vida pròpia, i com a tal evoluciona en el temps i 

sofreix canvis, aquests canvis es produeixen en harmonia amb la realitat social del 

moment i són sensibles als factors que envolten la realitat social.  

 

És per això que el present treball té la missió d’estudiar i analitzar com la proliferació de 

les cases d’apostes dins l’entorn de les ciutats afecta a la delinqüència d’aquestes zones, 

amb la finalitat que els governs locals puguin buscar mesures per tal de frenar l’impacte 

d’aquesta problemàtica, establir una millor regulació legislativa per tal de protegir els 
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seus ciutadans i donar visibilitat als problemes derivats d’aquestes activitats tant per a les 

persones que hi participen com en l’impacte social que tenen damunt la població. 

 
 
 

MARC TEÒRIC 
 
 

1. Efectes positius i negatius de la proliferació de les cases d’apostes 
 
Alhora de tractar els possibles problemes que deriven de la proliferació dels establiments 

d’apostes, no hem de caure en la tendència de centrar-nos únicament en aquells aspectes 

negatius que se’n deriven d’aquests tipus d’activitats, ja que evidentment, la presència 

d’aquests llocs també pot arribar a comportar beneficis, tant a nivell social com personal. 

 

Possibles beneficis 

Parlant dels beneficis derivats dels establiments d’apostes, els principals són els que es 

deriven de  l’activitat econòmica; inversions, construcció i obres de infraestructura que 

modernitzen les ciutats i generen una despesa econòmica dins la ciutat (Tirado, 2010).  

L’activitat econòmica derivada de les apostes suposa un moviment d’increïbles quantitats 

de diners. Segons Tirado (2010) “Hi ha tres indicadors que reflecteixen als Estats Units 

la importància d’aquest negoci: en primer lloc, al 2005 la indústria va representar un 

mercat de 60 milions de dolar, en segon lloc, el ciutadà estatunidenc  gasta de mitjana 

més en el joc que en activitats com anar al cinema, parcs temàtics, i compra i lloguer de 

pel·lícules, activitats que fins fa uns anys representaven les principals formes d’oci a 

nivell social; finalment, el nombre de viatges als casinos ha superat en un 33% als que es 

fan per anar a partits de bàsquet professional, en un 50% les visites a zoològics, aquaris i 

parcs de vida salvatges , i en tres i cinc vegades més les visites a cinemes i museus”. 

Aquests traspàs de l’oci cap a activitats relacionades amb el joc plasma la importància 

del fenomen que estem estudiant,  ja que veiem com en una societat tan gran i de 

referència en molts aspectes, sobretot en l’àmbit econòmic per a les societats europees, el 

gambling1 i  la presència abundant de salons de joc s’han tornat un factor fonamental per 

a la vida de les persones.  

 

Dins els beneficis que genera la despesa econòmica dins les zones properes als casinos, 

hi trobem aquelles que recauen sobretot sobre la activitat hotelera, i restauració, davant 
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el creixement que proporciona en l’activitat turística. No obstant en aquest treball, ens 

interessa centrar-nos en el desenvolupament dels salons de joc a nivell petit, que tot i que 

té una activitat semblant als grans casinos, aquests no actuen de igual manera pel que fa 

a la atracció turística, aquests són visitats més be per la pròpia ciutadania de la ciutat o 

els seus voltants. 

 

Deixant de banda els beneficis econòmics que comporta la proliferació dels salons de joc,  

també cap mencionar aquells que aporta a nivell personal a les persones que els 

freqüenten. Tirado (2010)  en aquest apartat fa referència en gran  mesura als beneficis 

que atorga sobretot en l’oci, la diversió i el plaer de les persones, sent jocs de socialització 

on l’emoció de jugar i apostar en grup afavoreix la creació de vincles i afinitat entre les 

persones. A més aquests serveixen com una forma d’escapar temporalment de la realitat 

i com a forma d’evasió de situacions adverses que s’estiguin experimentant en aquells 

moments. També l’existència de més locals afavoreix la proximitat al domicili per als 

jugadors, evitant despeses en el transport a centres de joc  i aporten seguretat i legalitat a 

l’activitat, impedint així la comissió d’estafes. 

 

A aquests avantatges que proposa Tirado cap afegir-li també aquelles que poden suposar 

un augment del patrimoni de les persones, ja que analitzant-ho de forma general, el joc 

d’atzar suposa sempre una pèrdua de diners pel que fa als seus clients, però sempre hi ha 

una petita part que es lucra d’aquest i guanya diners de veritat.  

 

 

Efectes negatius  

Les conseqüències negatives que se’n deriven de l’activitat dels salons d’apostes són: 

A)  El consum desmesurat d’alcohol. Una de les desavantatges socials que suposen els 

salons de joc és el consum d’alcohol que es fa en el seu interior. El fet de que  es relacioni 

amb activitats d’oci i nocturnes, juntament amb la freqüència d’ofertes especials i els 

serveis de copes gratuïtes dins ells fan que el consum d’alcohol s’incrementi 

dràsticament. No es troben estudis sobre el consum d’alcohol que es fa dins aquests, no 

obstant aquest s’estima que es bastant alt i pot comportar conflictes posteriors a la sortida 

dels salons de joc. 
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B) Drogues. A més de l’alcohol també és freqüent el consum d’altres tipus de substàncies, 

tot i que no es distribueixen dins el propi establiment de manera oficial.  

 

C) Delinqüència. Segons Tirado (2010), la presència d’aquests establiments genera i 

alhora atreu els delinqüents, ja que pot actuar de dues maneres: en primer lloc, ajuntar el 

consum de drogues i alcohol, amb la pèrdua i moviment de diners afavoreix els factors 

de risc de que la persona cometi delictes com furts, robatoris, agressions derivades de 

possibles conflictes en les apostes, delictes relacionats amb el desordre públic, com 

destrossa de mobiliari urbà derivat de la frustració. 

A més es diu que aquests llocs atreuen delinqüència, ja que el fet que les persones hagin 

de portar diners per a poder jugar o surtin amb diners en metàl·lic del local comporta un 

focus d’atracció per a delinqüents. 

 

D) Generen ludòpates. Els locals de joc i d’apostes generen ludopaties en moltes de les 

persones que els freqüenten. La ludopatia consisteix en la incapacitat progressiva d’una 

persona per resistir l’impuls de jugar, sent una incontrolable necessitat, el que ocasiona 

grans perjudicis personals, familiars i professionals (Garrido Palacios, 2006). En el camp 

de la ludopatia sorgeixen dos temes importants a tractar a conseqüència de la proliferació 

de les cases d’apostes: el primer es la relació entre la proliferació i l’increment en els 

jugadors addictes, i l’altre és l’estimació de joves addictes que genera, degut a la seva 

major vulnerabilitat (Tirado, 2010). 

 

A tot això li hem de afegir l’estreta relació que tenen tots aquests factors entre si, ja que 

com a qualsevol addicció, aquestes es relacionen amb l’aparició freqüent de més d’una 

alhora i, al ser la ludopatia definida com a un trastorn mental per la OMS. A més les 

addiccions tenen el component de tenir prevalença sobre els impulsos de les persones, 

sent aquestes incapaces de controlar els seus comportaments, el que facilita la comissió 

de delictes.  
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2. Estudis sobre criminalitat 

 

Alhora de tractar aquesta temàtica, la gran majoria d’estudis i investigacions les trobem 

dins l’entorn dels Estats Units, ja que tradicionalment és uns dels països pioners en la 

construcció de casinos i sales de joc físiques. Estats Units compta dins el seu territori amb 

ciutats construïdes i únicament dedicades a acollir turisme destinat al joc com ho són Las 

Vegas i Atlantic City, fins al punt de ser les apostes una de les principals fonts d’ingressos 

de les que disposa el país.  Segons la American Gaming Association (2019) la industria 

dels casinos va suposar 9.71 mil milions de dòlars en ingressos per imposts directes per 

als governs estatals i locals, per altra banda s’estima que la despesa realitzada dins aquests 

locals al 2019 va ser de 41,58 mil milions de dòlars, sent la major xifra de la història per 

al país. 

 

A pesar dels grans beneficis econòmics que comporta també cal tenir en compte com 

afecten aquestes infraestructures en l’evolució de la delinqüència. 

 

Segons Wilson (2001), la incorporació dels casinos i els salons de joc a les ciutats 

estudiades de l’Estat d’Indiana, no pareix mostrar un increment general de la 

delinqüència. No obstant, si hi ha certes tipologies, les quals veuen un augment 

substancial: assalt agreujat, furts, desordre públic i conducció baix els efectes de 

l’alcohol. Aquestes tipologies es relacionen directament amb l’augment del turisme a les 

zones a partir de la incorporació dels casinos, de manera que al presentar un augment 

substancial del volum de persones, això suposa també una major oportunitat al delicte, i 

per tant un augment natural d’aquests. No obstant, també cal analitzar com ha evolucionat 

les víctimes de la zona, fent que al ser majoritàriament turistes i no residents els afectats, 

pot comportar que la denuncia dels successos sigui encara menor i per tant no es registri 

adequadament els delictes.  

 

Un altre estudi realitzat per Albanese (1985) ens mostra la producció d’un brusc 

creixement de la criminalitat entre 1978 i 1982, en el període en que es comencen a obrir 

els casinos a EE. UU. En concret, a la ciutat d’Atlantic City hi va haver un augment de 

3.996 crims registrats al 1978 a 12.952 crims registrats al 1982. No obstant, es justifica 

que aquest augment es correlaciona també amb un augment de la seva població i del 

nombre de policies, la qual cosa podria haver provocat un augment de la detecció dels 



Andreu A. Pol Martínez 
 
2020 

10 

delictes més que un augment de la producció, ja que hi ha una gran part de aquests que 

no es denuncien. A més les taxes de delictes de tot el país també van sofrir un augment 

durant aquest període, per tant és difícil atribuir aquest creixement als casinos.  

Al analitzar la correlació entre l’aparició dels casinos i l’augment del crim, controlant 

l’efecte de l’augment de policies i habitants, es va veure que la correlació passava de ser 

0,94 a 0,34 (en l’escala de correlació 0 és no significant i 1 molt significant), per tant 

aquestes variables feien reduir molt aquesta correlació. 

 

En resum, després d’ una exhaustiva recerca bibliogràfica dins l’àmbit dels Estats Units, 

avui en dia encara es força difícil obtenir uns resultats clars que ens permetin veure la 

relació entre la proliferació del joc i la criminalitat, ja que trobem constants 

contradiccions, basades sobretot en teories i suposicions, i no en dades quantificades i 

comprovables. La manca d’interès en desenvolupar aquests estudis, es pot deure a la font 

econòmica tan important que suposa aquesta indústria per a la economia del país. 

 
3. Casos a Espanya 
 
Dins l’àmbit espanyol la investigació sobre els efectes dels locals de joc en la 

delinqüència és pràcticament nul·la. Dins l’àmbit estatal els autors que han tractat aquesta 

temàtica s’han centrat principalment en els efectes nocius que aquests comporten per a la 

salut de les persones, sobretot entre les  joves (tema que tractarem posteriorment), deixant 

de banda els efectes que aquest té en la criminalitat. Al contrari que als Estats Units, a 

Espanya, ja proliferació del joc s’ha dut a terme mitjançant l’augment del nombre de 

locals de joc dins els mateixos carrers de les ciutats, enlloc de la construcció massiva de 

grans locals o ciutats destinades únicament al joc.  

 

El principal moviment en contra de la proliferació dels establiments d’apostes dins l’Estat 

espanyol, el trobem a la ciutat de Madrid.  

L’informe realitzat per Quintana (2019), pretén donar visibilitat a la problemàtica 

mitjançant un anàlisi de la composició demogràfica on es troben localitzats els locals 

d’apostes. En el document no només es mostren els 378 centres d’apostes, fora contar 

aquells que corresponen a les administracions de loteries i activitats amb autorització 

especial. L’informe mostra com la concentració dels locals es dona sobretot en certes 

àrees geogràfiques específiques, coincidint amb aquells barris que presenten un nivell de 

renda mitjana més baix, amb grans densitats de població, amb un major percentatge de 
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població jove, major taxa d’atur, i preus més econòmics del sòl per metre quadrat. En 

definitiva, l’informe indica que aquests locals es situen estratègicament en zones on la 

població presenta un major nivell de vulnerabilitat. A més es destaca la excessiva 

proximitat de molts d’aquests locals a col·legis públics i privats de primària i secundària.  

 

Dades sobre el joc a Espanya 

Segons el Yáñez y Fernández (2019)  els locals de joc i d’apostes presencials (casinos, 

bingos, salons de joc, màquines de l’hostaleria i apostes) va generar al 2019 uns beneficis 

de 4.857 milions d’euros, contribuint amb 1.125 milions d’euros amb taxes i imposts  

sobre el joc, 570 milions d’euros en imposts comuns i cotitzacions socials i va generar 

47.178 llocs de treball. 

Els beneficis que genera aquesta indústria suposa anualment al voltant del 0,8% del PIB 

anual del país. 

 

Segons el mateix informe, els salons de joc i d’apostes són la ramificació del sector que 

ha experimentat un major creixement en els darrers anys, passant de 2.362 locals al 2013 

a 3.507 al 2018.  

La despesa mitjana per persona en una visita a un saló de joc és de 14,3 euros.  

 

Finalment, els salons de joc van tenir al 2018 una xifra de 848 milions d’euros jugats en 

el seu interior, i 59,100.000 visites. 

 
 
4. Cases d’apostes i joves 
 
Són nombroses les investigacions que indiquen que els inicis en el joc es duen a terme en 

edats molt primerenques. A Nord Amèrica, la majoria de joves de 12 anys ja han realitzat 

algun tipus de joc o aposta per diners (Jacobs, 2000).  Al voltant del 66% dels joves 

reporten haver jugat per doblers, i s’ha trobat que el 4,9% dels adolescents tenen 

probables problemes patològics amb el joc (Hardoon, Gupta i Derevensky, 2004) 

 

L’adolescència és una etapa de desenvolupament en que la persona pot ser especialment 

vulnerable, això juntament amb les ànsies de aconseguir diners ràpids o la escassetat 

econòmica dels adolescents provoca la recerca d’altres fonts d’ingressos per divertir-se o 



Andreu A. Pol Martínez 
 
2020 

12 

comprar-se els seus capritxos, cosa que els porta a provar sort en aquests mètodes, cosa 

que provoca que caiguin en ludopaties (Griffiths i Wood, 2000). 

Un altre estudi sobre la patologia en el joc va trobar que el 7%  dels estudiants 

universitaris de Estats Units  poden ser classificats com a jugadors patològics (Steinberg 

1988). En el Regne Unit, Fisher (1993) va trobar uns resultats semblants, amb un 6% de 

patologies en el joc entre els joves, resultat de les apostes per màquines escurabutxaques.  

Segons Gonzalvo, Gutiérrez i Fernández (2014) la edat d’entrada en el joc es realitza 

abans de l’entrada en la majoria de edat, no obstant es realitza a una edat pròxima a 

aquesta. La forma de jugar i el tipus de joc està canviant, donant cada vegada més 

importància al joc per internet i a través de aplicacions. Els autors prediuen que el joc per 

internet ocasionarà greus problemes en els jugadors patològics, pel que seran necessaris 

en un futur més estudis que avaluïn el paper que juguen les noves tecnologies en el joc.  

Així doncs, pareix a ser que els joves presenten un major nombre de factors que els pot 

portar a conductes addictives relacionades amb el joc, ja sigui per condicions 

econòmiques que els porten a buscar formes d’obtenir diners més ràpides, com per motius 

biològics que fan que en aquesta etapa de desenvolupament la persona sigui més propensa 

a desenvolupar les addiccions, es per això que resulta important tenir en compte aquest 

col·lectiu i les conseqüències que pot tenir per a ell la proliferació dels locals de joc i 

d’apostes.  

 
5. Apostes online 
 
Les apostes online són un fenomen que s’ha inserit dins el món del gambling durant la 

darrera dècada. Les apostes online són legals dins l’Estat espanyol des del 2011, i  d’ençà 

això han patit un creixement molt ràpid i impactant, sobretot dins l’entorn de les apostes 

esportives.  

Segons  Yáñez i Fernández (2019), les apostes online van significar el passat any uns 

beneficis de 724 milions d’euros per a les empreses del sector, i un ingrés de 163 milions 

d’euros en imposts i taxes especials sobre el joc. 
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Aquest tipus d’activitat no determina amb exactitud els ingressos per imposts i les 

aportacions a l’estat, ja que moltes de les entitats que exerceixen tenen les seves seus en 

països externs.  

 

Les apostes online faciliten l’accés a les apostes a tot tipus de persones i no posa límits 

en l’horari, ja que es pot accedir a elles des de qualsevol lloc, per tant la persona pot 

realitzar apostes durant tot el dia. D’aquesta manera també facilita l’accés a les 

plataformes a persones menors d’edat i persones que ja tinguin problemes previs amb el 

joc.  

 

“Un dels camps més rellevants per aquest sector es relaciona amb la publicitat de les 

apostes esportives, la qual s’utilitza com a mitjà de captació dels clients. 

La constant emissió i repetició de comunicacions comercials provoca que la societat 

assimili i legitimi el joc com una activitat normal de oci exempta de risc” (Serrano, 2019). 

 

La promoció de les apostes esportives, sobretot durant els períodes d’abans i durant els 

partits, juntament amb les constants promocions per ingrés de nous clients dins les 

plataformes, atorgant descomptes o reglant altes quantitats de diners per a fer apostes 

provoca la normalització de les apostes en l’àmbit quotidià amb el pseudònim que el risc 

fa mes emocionants els partits i permet gaudir més d’aquests. Aquesta publicitat provoca 

que les noves generacions normalitzin la realització d’apostes  durant els esdeveniments 

esportius, ja que ara a més de gaudir de l’esdeveniment també hi pots guanyar diners.  

 

Com he mencionat al punt anterior, serà important analitzar en un futur quin impacte ha 

tingut la proliferació de les apostes a través d’internet, no només en l’entorn social i 

econòmic, sinó també en el criminològic, ja que al igual que pot succeir amb els locals 

físics d’apostes i de joc, les apostes online poden donar peu a la expansió de la 

delinqüència.  
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METODOLOGIA 

 

1. Informació demogràfica del territori escollit 

El present estudi es centra en investigar els impactes que ha tingut el creixement del 

nombre de salons de joc en la delinqüència a la ciutat d’Inca, de les Illes Balears. Inca és 

un municipi de Mallorca, capital de la comarca del Raiguer i situat aproximadament al 

cor de l’illa. Inca consta amb una població d’uns 33.319 habitants, segons els registres 

del 2019. La ciutat d’Inca ocupa una superfície de 58, 65 km², sent el municipi que ocupa 

la posició número 30 dels 67 municipis que configuren la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears (Infoalso.com 2020). Tot i que Inca no és un municipi gran, té la condició 

de ciutat degut al nombre d’habitants dels que consta. En concret la densitat de població 

de la ciutat és de 571,60 habitants per km² sent així el quint municipi d eles Illes Balears 

amb major densitat de població (Ibestat, 2019) 

 

2. Justificació del territori escollit 

S’ha decidit seleccionar el municipi d’Inca de les Illes Balears per al present treball degut 

a que entre el període de temps de entre 2008 i 2019 el nombre de salons de joc a la ciutat 

s’ha incrementat dràsticament, passant de no tenir cap saló de joc anteriorment al 2008 a 

comptar amb 6 establiments d’aquests tipus al 2019. El municipi d’Inca resulta ideal per 

a investigar aquest fenomen,  degut a que el fet que els salons de joc hagin aparegut a la 

ciutat en un període de temps bastant breu em permetrà veure quins són els impactes  que 

té l’augment de salons de joc en la delinqüència a curt i mitjà termini i en la seva 

distribució en el mapatge de la ciutat.  

Com s’ha pogut veure al marc teòric, són nombrosos els estudis dedicats a estudiar als 

impactes dels casinos en la delinqüència de grans ciutats, sobretot en les ciutats dels Estats 

Units, on el joc comporta una part molt important de la cultura i l’economia del país.  

Aplicar aquest tipus d’estudis a la ciutat d’Inca, permetrà, no només donar llum a com 

afecta aquest fenomen en un territori tan diferent com als Estats Units, sinó que permetrà 

també veure com afecta a territoris petits que conten amb petits locals de joc i d’apostes 

dispersos per la ciutat.  

Finalment la ciutat d’Inca és un territori el qual ha mostrat preocupació per l’excés 

d’establiments instal·lats a la ciutat durant els últims anys, es tal aquesta preocupació que 

a inicis del 2020 es va aprovar la modificació del Pla General de Ordenació Urbana 

(PGOU) per a limitar l’apertura de nous salons de joc a la ciutat. Al 2019 es varen rebre 
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3 sol·licituds més per a obrir nous salons de joc a la ciutat. Focalitzar l’estudi a la ciutat 

d’Inca pot aportar beneficis directes a la ciutat, aportar informació clara de com afecta la 

proliferació de salons de joc a la ciutat i els riscs que es podria córrer si es permet 

l’apertura de més recintes d’apostes.  

 

3. Objectius 
 
La importància d’aquesta investigació radica en aportar claredat en com afecta la 
proliferació de salons de joc en l’àmbit espanyol i concretament en aquells territoris amb 
una densitat territorial petita. Per a estudiar dit fenomen s’han marcat els següents 
objectius:  
 

I. Analitzar com ha afectat a la delinqüència la proliferació d’establiments 
d’apostes a curt i llarg termini a la ciutat d’Inca. 
 

II. Veure si existeix alguna correlació significativa entre les dades de criminalitat 
i el nombre de salons de joc presents a la ciutat.  

 
III. Identificar si a més dels salons de joc hi pot haver altres components físics de 

la ciutat que provoquin una concentració dels delictes.  
 

IV. Identificar quines zones de la ciutat són aquelles que presenten un major risc 
de patir delictes. 

 

4. Hipòtesis 
 

A partir  del marc teòric elaborat a l’inici d’aquest treball i l’adaptació del camp d’estudi 

a l’àmbit espanyol i en un territori molt més reduït, he establert una sèrie d’hipòtesis a 

contrastar: 

  

H1. Un augment del nombre de salons de joc dins la ciutat d’Inca comporten un increment      

en el nombre de delictes.  

H2. Les xifres de delinqüència de la ciutat d’Inca es troben correlacionades amb el 

nombre de salons de joc.  

H3. La presència de salons de joc provoca un desplaçament dels delictes, incrementant-

ne el nombre als seus voltants.  
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5. Procés d’investigació 

  

Per a l’elaboració d’aquest treball m’he basat en les dades provinents d’una única base de 

dades elaborada per mi mateix a partir de les dades facilitades per la Policia Local d’Inca. 

Aquestes dades s’han extret mitjançant l’accés a l’aplicació EuroCop, d’ús privat de la 

policia. Les dades utilitzades corresponen al total de denuncies realitzades a la Policia 

Local de la ciutat durant un període de temps de entre 2009 i el 2019, a mes de les 

denuncies també s’ha utilitzat les dades corresponents a la gestió de trucades de la policia 

per aquest mateix període de temps, la qual consta de tots els avisos que s’han realitzat 

anualment a la Policia Local del municipi. Aquesta segona font de dades presenta un 

ventall molt més ampli de tipologies, i ajuda a analitzar aquells fets que no corresponen 

a delictes, sinó més bé a faltes o conductes desviades que resulten molestes i posen en 

perill la salut pública del municipi. Les dades utilitzades per a fer aquest treball es troben 

limitades per la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets 

Digitals (Llei Orgànica 3/2018),  ja que la font utilitzada dona informació de caràcter molt 

sensible i personal sobre els fets delictius duts a terme a Inca durant el 2009 i 2019. És 

per això que les dades que es mostren en aquest treball són tractades de manera general i 

mai es publicarà informació de caràcter personal.  

 

Per a poder conèixer amb exactitud l’any d’apertura exacte de cada un dels salons de joc 

que ha hagut a la ciutat d’Inca, es va sol·licitar a l’ajuntament del municipi un llistat dels 

salons de joc de la ciutat amb el seu any de concessió de la llicència urbanística per a 

operar en matèria de joc. Aquesta informació la podem veure representada a la Taula 1.  

A més, la representació geogràfica de cada un dels salons es troba visible en el Mapa 1 al 

final d’aquest document. Les coordenades dels salons de joc s’han extret mitjançant la 

pàgina web de “Google Maps”. E. Mapa 1 ens servirà també per a poder utilitzar aquest 

de referència per al següent anàlisis de l’evolució de la distribució dels delictes 

denunciats. Hi ha un dels salons de joc, en concret el que s’ha instal·lat a la ciutat al 2019 

que he decidit extreure’l de l’anàlisi, degut a que no s’ha pogut constatar que realment 

aquest hagi  arribat a iniciar activitat a la ciutat. Per a corroborar-ho vaig realitzar un 

desplaçament a la zona i no havia cap indici de la seva existència. A més es va consultar 

a la Policia Local quins eren els locals que es trobaven operatius i es va confirmar que 

aquest saló no ha mostrat activitat.  
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6. Organització de la base de dades 

La base de dades es troba dividida en dos blocs: 

 

I. Un primer bloc que conté les xifres per a les denuncies anuals dividit en tipologies 

i  el més de l’any que s’han comés, a fi de observar l’evolució de la delinqüència 

en general de la ciutat durant els darrers 10 anys i analitzar també si es produeix 

un fenomen d’estacionalitat de la criminalitat, tenint en conte les característiques 

del lloc que estem estudiant. 

 

Les tipologies analitzades són: 

o Delictes contra la llibertat sexual (assetjament  i agressions sexuals) 

o Furt (robatoris fora violència i de objectes de poc valor) 

o Robatoris (robatoris en domicilis, vehicles i amb violència) 

o Danys (danys realitzats a vehicles, domicilis, mobiliari urbà, etc) 

o Lesions (agressions físiques) 

 

 

II. Un segon bloc que conté informació referent a les denuncies entre 2015 i 2019 

amb informació més detallada, a partir de l’anàlisi de 5 tipologies principals 

(contra la llibertat sexual, furt, robatori, danys i lesions). He decidit basar l’estudi 

seleccionant aquestes cinc tipologies degut a que aquestes (llevat dels delictes 

contra la llibertat sexual) són les tipologies que representen la gran majoria de les 

denuncies que es realitzen a la Policia Local d’Inca anualment, en concret 

representen al voltant del 70,21% de les denuncies totals. A més per les condicions 

especials en que se realitzen aquests tipus de delictes, els quals són delictes contra 

les persones i contra el patrimoni, resulta lògic que l’activitat dels salons de joc 

es puguin relacionar amb aquests tipus, degut a que es mou en un àmbit econòmic, 

ja que el component principal d’aquesta activitat és la necessitat de diners per a 

participar, i en segon lloc els conflictes que sen poden derivar d’aquesta activitat 

entre jugadors, cap als treballadors dels locals i la frustració que pot generar la 

pèrdua de diners.  No tindria sentit utilitzar per a estudiar aquesta relació, delictes 

de tipologies que no són rellevants. 
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Aquest segon bloc es caracteritza principalment per constar amb la GEO 

localització individual de cada un dels delictes denunciats durant el període de 

temps determinat, en funció de la tipologia, any i més de l’any en que s’ha produït, 

a fi d’estudiar  també si es produeix un fenomen d’estacionalitat de la 

delinqüència.  

 

La geolocalització  dels delictes s’ha establert a partir de la revisió individual de 

cada un dels atestats policials, en que s’especificava el domicili, carrer o 

descripcions detallades del llocs dels fets, el que m’ha permès establir amb gran 

precisió les coordenades de cada un dels delictes. Cap mencionar que alguns dels 

delictes no constava més informació que la tipologia delictiva, de manera que 

aquests casos han estat descartats per a posteriors anàlisis. 

 

Les plataformes utilitzades per a recollir i analitzar les dades utilitzades en aquest 

treball son: 

 

- EuroCop: Aplicació d’accés privat la qual recull les dades corresponents a fets 

delictius o de caràcter d’interès que recol·lecta la policia d’Inca sobre el 

municipi. 

- Excel: És l’eina utilitzada per a elaborar la base de dades  i generar les 

gràfiques i taules del treball.  

- QGIS: Eina de mapeig utilitzada a fi d’elaborar una sèrie de mapes de la ciutat 

d’inca mostrant la focalització dels delictes denunciats i les seves tipologies. 

A més dels mapes l’aplicació s’ha utilitzat per a ampliar la base de dades, 

aportant informació de recompte de locals de joc en un perímetre de 300m de 

cada delicte i la distància de cada delicte amb el saló de joc més proper  aquest.  

- STATA: Eina d’anàlisis estadístic mitjançant la qual s’ha realitzat l’anàlisi 

espacial d’aquest treball. 

 

7. Metodologia de l’anàlisi de regressió espacial 

Per analitzar si existeix algun tipus de correlació estadística entre la proliferació dels 

salons de joc a la ciutat d’inca i les xifres de denuncies, s’ha realitzat una sere de 

regressions espacials mitjançant el programa STATA a fi de demostrar o desmentir 

aquesta relació entre variables. Per a fer tal cosa s’han generat dues variables que seran 
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les que es contrastaran. Com un dels objectius que es cerca demostrar mitjançant aquest 

treball és l’aproximació dels delictes als salons de joc a mesura que aquests augmenten 

dins la ciutat, s’han generat dues variables espacials mitjançant el programa QGIS: la 

primera variable “NumJoc” la qual consisteix en un recompte dels salons de joc que es 

troben dins un radi de 300m al voltant de cada denúncia del 2019, i la variable 

“Distance”, la qual consisteix en una matriu de distàncies que ha calculat la distància 

entre el lloc on s’ha produït el fet delictiu de cada una de les denuncies del 2019 i el seu 

saló de joc més proper. Per a observar aquesta relació entre variables, primer s’ha hagut 

d’indicar al programa STATA que tracti aquests valors com a dades espacials, 

corresponents a punts de longitud i latitud damunt un mapa. Per a fer això s’ha utilitzat 

els comandaments “spset A, cord(Longitud Latitud) cordsys (latlong)”, d’aquesta 

manera s’indica al programa que tracti les dades  com a dades espacials, i que els 

análisis posteriors tinguin en conte això 

 

 

RESULTATS I ANÀLISIS 

 

Abans de centrar-me en tractar la relació entre  la proliferació dels salons de joc i apostes 

i la delinqüència, és important també tenir una noció clara i prou suficient del context  

delictiu de la ciutat d’Inca durant els últims anys en que han anat apareixent els nous 

salons de joc. Per  això, el primer que es farà és un anàlisis descriptiu dels delictes que 

abasten tipologies que de forma lògica es podrien derivar de  l’activitat dels salons de joc.   

 

Anàlisis descriptiu 

A partir de les dades extretes de l’aplicació EuroCop de la Policia Local d’Inca s’ha 

elaborat una sèrie de gràfiques que recullen informació general sobre com ha evolucionat 

les denuncies a la ciutat d’Inca. Aquestes denuncies, com he dit anteriorment corresponen 

només a les 5 tipologies que s’han seleccionat per a fer l’estudi. 

 

En el Gràfic 1 podem veure representada la taxa anual de les 5 tipologies que s’han 

seleccionat per a un període de temps de 2009 fins al 2019. En termes generals, la taxa 

d’aquests delictes s’ha vista reduïda exponencialment, però no de forma regular, sinó que 

ha anat sofrint fluctuacions al llarg del temps i actualment es troba en creixement. Si 

s’analitzen les dades per als anys en que s’instauren els salons de joc a la ciutat, se’n fa 
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difícil extreure unes conclusions clares. Fixant-nos en les xifres de la taxa per al 2009 i 

2010, podem veure que es produeix un increment bastant elevat de la taxa durant aquests 

dos anys, arribant al seu valor màxim durant el 2010, no obstant aquest valor decau 

bastant el següent any. A més si veiem els valors a partir del 2016 en que apareixen dos 

nous salons de joc a la ciutat,  podem veure com la taxa decau lleugerament al 2017 i 

torna a augmentar al 2018 i 2019. D’aquesta manera no s’aprecia una variació clara de la 

taxa en els anys en que apareixen els salons de joc, no obstant si es pot veure una lleugera 

tendència a augmentar durant els anys posteriors, aquesta no basta per a poder afirmar un 

impacte significatiu   dels salons de joc en la delinqüència.  

 

Gràfic 1. Evolució anual de la taxa de les 5 tipologies seleccionades per 1.000 habitants 

 
 Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de EuroCop de la Policia Local d’Inca i Ibestat. 
 

En el Gràfic 2 podem veure l’evolució anual de les denuncies corresponents a les  5 

tipologies seleccionades entre 2009 i 2019. Es pot apreciar que el nombre de  denuncies 

anuals per a cada tipus de delicte segueix una distribució semblant a la que veiem a la 

Gràfica 1, que ens indica la taxa anual d’aquests delictes. 

El que sembla més destacable és que el nombre de denuncies en termes generals s’ha 

reduït considerablement des del 2012, sent aquest l’any en que s’ha rebut un nombre 

major de denuncies. No obstant, al igual que succeïa amb la taxa, no es veu un augment 

a curt termini dels delictes els anys posteriors a la aparició dels nous salons de joc. Una 

de les variacions que resulten més destacables és la reducció dels furts durant els últims 

anys en comparació als robatoris i danys, els quals han sofert un creixement notable, 

sobretot pel que fa als danys. Aquesta reducció dels furts  era poc esperada, ja que una 
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major activitat en l’entorn de salons de joc feia pensar que generaria en els seus visitant 

una necessitat d’obtenció de diners ràpids i que per tant seria la categoria que es veuria 

més visiblement afectada.  

 

Gràfic 2. Evolució anual de les denuncies  a la ciutat d’Inca per tipologies  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de EuroCop de la Policia Local d’Inca 

 

Si ens fixem en els delictes contra la llibertat sexual, aquests tenen un caràcter més bé 

residual, sent el seu nombre molt baix i produint-se de manera molt puntual en alguns 

pocs anys, almenys pel que fa als casos denunciats, ja que es molt probable que la xifra 

obscura per a aquesta tipologia sigui bastant extensa, degut a les conseqüències que tenen 

aquests per a les víctimes.  

Finalment parlant de les lesions, aquestes segueixen una distribució semblant als robatoris 

i danys, però el seu nombre segueix sent bastant baix en comparació a aquestes tipologies.  
 

A fi d’observar si es produeix un efecte d’estacionalitat de la delinqüència a la ciutat 

d’Inca s’ha elaborat el Gràfic 3, el qual recull l’evolució mensual dels delictes denunciats 

segons les tipologies que s’han seleccionat per a aquest treball entre el 2017 i 2019. 

Tal i com s’esperava degut al context demogràfic en què es troba la ciutat, situant-se en 

una zona central i plana de l’illa i amb una distància pròxima a la costa, es pot veure que 

anualment els valors més alts per a tots els delictes es produeixen als mesos de maig i 

octubre,  produint-se un descens considerable de les denuncies durant els mesos que es 

troben entre aquest període, coincidint també amb l’estació d’estiu.  

Aquesta disminució de les denuncies pot ser deguda a la reducció de la població habitant 

de la ciutat durant els mesos d’estiu, la qual com succeeix de forma lògica arreu del món 
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aprofita per traslladar-se a segones residències més pròximes a la costa i en que les 

temperatures siguin menys elevades. Els mesos posteriors, en concret a l’octubre es 

produeix un efecte rebot  i es torna a obtenir un nombre de denuncies bastant elevat, 

segurament degut a la tornada de la població a les seves primeres residències i al 

començament del curs escolar. Així doncs, aquesta reducció de l’activitat delictiva es deu 

principalment a una reducció del nombre de víctimes potencials als carrers i domicilis de 

la ciutat, el que per conseqüència produeix una menor oportunitat de dur a terme els actes.  

Parlant novament dels delictes contra la llibertat sexual es pot veure com aquests com 

s’ha dit anteriorment, pareixen tenir una incidència puntualitzada i no es troben lligats a 

una època de l’any en concret. 

 

Gràfic 3. Evolució mensual de la delinqüència (2017-2019) 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de EuroCop de la Policia Local d’Inca 

 

Anàlisis descriptiu dels mapes 

A fi de poder seguir la evolució o  més bé el canvi de la distribució dels delictes comesos 

a la ciutat d’Inca durant els últims anys, s’ha comparat les dades corresponents a tres 

períodes de temps i que corresponen als delictes denunciats durant els anys 2009, 2016 i 

2019, de manera que es pugui veure com ha evolucionat la distribució dels delictes a 

mesura que s’han incorporat els nous salons de joc. 

Per a aquest anàlisi he elaborat tres “Heat maps” que mostren les zones en que es produeix 

una major concentració dels delictes mitjançant una escala de colors que va des del verd, 
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groc, taronja i vermell, en funció de menor a major concentració. També consta amb  la 

localització de cada un dels delictes denunciats dividit per la seva tipologia representats 

mitjançant punts. D’aquesta manera podem veure les zones més conflictives de la ciutat, 

si aquestes es concentren prop dels salons de joc i quines tipologies s’hi concentren més 

en la zona. 

 

En el Mapa 2 hi trobem la representació dels delictes denunciats al 2009. Agafant aquest 

any com a punt de partida, ja que és el primer any complet en que hi trobem salons de joc 

a la ciutat, podem veure que hi ha una dispersió  per tota la ciutat de les zones on es 

concentren varis delictes en zones properes entre si. Pel que fa a les zones vermelles, on 

la concentració dels delictes denunciats es produeixen de manera massificada en un 

mateix lloc, podem veure que aquestes es concentren gairebé en tot el centre de la ciutat 

i després de manera no tan concentrada, en zones taronges o grogues als seus voltants. 

Les zones vermelles, de major concentració podem veure que concentren en gran mesura 

delictes de furt, sobretot  al que correspondria al carrer Major de la ciutat, carrer del Born, 

carrer Jaume Armengol, plaça Llibertat i plaça Espanya (aquestes ubicacions es poden 

trobar senyalitzades al Mapa 1). Aquesta concentració tan voluminosa dels delictes en  

algunes d’aquestes zones pot tenir com a  explicació el fet que en aquests carrers és on es 

duu a terme el mercat de la ciutat tots els dijous de l’any. Alhora d’extreure les dades de 

EuroCop, vaig poder observar que molts dels delictes comesos en aquestes zones 

coincidien en la producció de varis d’ells en un mateix dia, en franges horàries del matí i 

coincidint en dijous més que els altres dies de la setmana, de manera que és atribuïble un 

increment dels furts els dijous al matí per la celebració del mercat. Aquest augment dels 

delictes aquest dia es deu a que es produeix una major aglomeració de les persones, les 

quals descuiden més les seves pertinences al desviar la seva atenció cap als diversos 

comerços que s’instal·len en la zona. D’aquesta manera el mercat suposa una major 

oportunitat per als delinqüents de perpetrar els seus actes i un incentiu al incrementar-se 

el nombre de víctimes potencials i major possibilitat de passar desapercebut entre les 

multituds. Això no vol dir necessàriament que aquests delictes es desvinculin dels salons 

de joc, ja que el fet de cometre furts o robatoris pot tenir com a destí incrementar el 

patrimoni per a poder utilitzar-lo als salons de joc, pel que no se pot descartar la relació 

a partir d’aquest fet. Una de les zones en que es produeix una gran concentració i no es 

celebra el mercat és el carrer del Born. Aquest carrer és la zona de la ciutat en que es 

troben els bars nocturns més freqüentats de la ciutat fet que pot fer intuir una relació amb 



Andreu A. Pol Martínez 
 
2020 

24 

un major nombre de delictes. En aquest carrer hi trobem també concentrats a més d’alguns 

furts delictes de danys i alguns delictes de lesions. A més de l’evident relació existent 

entre un major nombre de bars i un increment en la delinqüència, tampoc descartaria una 

possible influència dels salons de joc en les zones properes a bars. 

Aquesta influència dels salons de joc en la delinqüència produïda en zones de bars, segons 

declaracions d’un dels agents de policia de la ciutat d’inca, en ocasions, han trobat casos 

en que les mateixes persones que freqüenten locals de joc són els que es desplacen a 

aquests bars i realitzen furts i robatoris a fi d’obtenir diners i seguir jugant. Aquesta 

relació pot resultar interessant, ja que resulta lògic pensar que al presentar el joc d’apostes 

un component econòmic per a poder participar, juntament amb la relació que comporta 

la ludopatia amb l’aparició de més addiccions com pot ser l’alcoholisme, i també la serva 

relació amb la delinqüència,  pot produir un desplaçament dels delictes derivats de la 

relació entre salons de joc i delinqüència a altres zones de major oportunitat. Cal tenir en 

compte que aquests bars són els únics llocs de la ciutat que es troben oberts i freqüentats 

a altes hores de la nit, horari en que segueixen actius els salons de joc, de manera que si 

la persona vol obtenir diners en metàl·lic de forma il·lícita, acudir a aquests llocs a 

perpetrar el delicte és la forma més viable d’aconseguir els diners fe forma ràpida.  

 

Si analitzem ara el Mapa 3 es pot veure com ha variat el panorama delictiu a la ciutat 

d’Inca durant es següents 6 anys d’activitat dels salons de joc. Recordem que al 2016 

apareixen dos nous salons de joc a la ciutat. Així doncs, el principal canvi i que crida més 

l’atenció és que la focalització dels delictes es concentra molt més  a la zona central de la 

ciutat, en el que ve sent  el carrer Major i el carrer Born. Aquests dos carrers són els 

principals focus delictius de la ciutat. En la seva majoria els delictes s’han dispersat més 

en les altres zones de la ciutat, però crida molt l’atenció l’aparició de zones grogues al 

voltant de cada un dels salons de joc de la ciutat a més de la introducció d’un dels nous 

salons de joc en la zona vermella de la ciutat, en concret a plaça Espanya. Són poques les 

zones grogues que es trobin en altres zones que no sigui al voltant de salons de joc. 

Aquesta distribució pot fer veure que existeix relació entre els salons de joc i 

l’aproximació de la delinqüència als seus voltants. Cal dir també que en les zones on 

s’han instal·lat els nous salons de joc ja hi havia precedents de concentració delictiva, 

però també és cert que en les altres zones properes aquests focus s’han disseminat i no ho 

han fet en les localitzacions de salons de joc. 
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Fixant-nos ara en el Mapa 4, el qual recull la representació visual dels delictes denunciats 

al 2019, podem veure com la tendència d’aquests segueix la línia del que hem vist que va 

succeir cap al 2016. Els delictes denunciats es concentren encara més al centre de la ciutat, 

vent com aquesta zona vermella s’ha reduït encara més i apareix de manera cada vegada 

més intensa en el carrer Born, i carrer Major. Pel que fa a les zones grogues de focalització 

dels delictes podem veure com aquestes al contrari de les zones vermelles s’han vist 

ampliades, al Mapa 3 veiem que al 2016 es produïa una gran concentració de zones 

vermelles, però les zones grogues ocupaven gairebé poc espai.  Aquesta variació de les 

zones grogues es deu segurament al augment de delictes denunciats que s’ha produït entre 

el període de temps que separa els dos mapes, de manera que un major nombre de delictes 

a la ciutat també comporta una ampliació de les zones grogues de concentració.  

Aquestes zones grogues segueixen ubicant-se en gran mesura a prop dels salons de joc de 

la ciutat, ja que tots ells es troben en zones grogues bastant àmplies o el cas del saló de 

joc de plaça Espanya, es troba en una zona vermella. D’aquesta manera, els mapes 

mostren com els salons de joc tenen algun tipus d’efecte pel que fa als delictes del seu 

voltant. Esta clar que aquests no actuen com a únic condicionador d’aquests delictes, ja 

que com sabem la delinqüència és un fenomen subjecte a canvis i sensible a molts de 

factors diferents, alguns d’ells mencionats en aquest treball com la ubicació dels bars 

nocturns o l’aparició d’esdeveniments com el mercat dels dijous. 

Els mapes elaborats per a aquest treball mostren però una ferma redundància de les zones 

grogues que tot i que no són zones de una concentració exagerada, si que mostren una 

concentració significant envers les zones verdes de la ciutat, i la ubicació de tots els salons 

de joc mínim es veu present aquestes zones grogues. 

 

En termes generals la delinqüència a la ciutat d’Inca s’ha reduït durant la darrera dècada 

si agafem com a referència les denuncies, no obstant amb l’anàlisi d’aquests mapes hem 

pogut apreciar com es segueix una tendència d’augment dels delictes que es produeixen 

en el nucli de la ciutat envers les altres zones de la ciutat, a més es mantenen els focus de 

concentració de delictes en les zones properes on s’instal·len els salons de joc de la ciutat, 

el que fa pensar que aquests poden tenir alguna influència en la delinqüència de la ciutat, 

sobretot a mode d’atracció de la delinqüència més que a la producció de més delictes a la 

ciutat. Tot i que la delinqüència s’hagi vist reduïda en gran mesura durant es últims anys,  
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Hem pogut veure també que aquesta tendència no és contínua en el temps i que els punts 

d’inflexió de la delinqüència coincideix en aquells moments del temps en que han 

aparegut els nous salons de joc a la ciutat.  

 

Dit això l’anàlisi descriptiu del panorama delictiu de la ciutat d’Inca  deixa entreveure 

que existeix algun tipus de relació pel que fa a la proliferació de locals de jocs i apostes 

a la ciutat i les seves dades de delinqüència, ara bé aquesta relació s’ha pogut veure que 

com ens han dit les gràfiques no es correspon amb un augment de les unitats de delictes 

a la ciutat, sinó amb mes bé les zones on els delictes de la ciutat es produeixen o es 

concentren en major mesura.  

 

 

Anàlisis de regressió espacial 

Amb la finalitat de poder demostrar estadísticament la relació existent entre la proliferació 

de salons de joc s’ha realitzat una sèrie de regressions espacials a partir de les variables 

generades en la base de dades d’elaboració pròpia. Com s’ha dit en la metodologia, les 

variables utilitzades per comprovar la relació espacial entre aquests dos components són 

les variables “Distance” i “NumJoc” (Explicació pàg. ...).  

 

A la Taula 2 es pot veure una regressió lineal entre les variables. El primer que s’ha fet 

ha estat córrer amb STATA una regressió lineal i no espacial a fi de conèixer abans de 

entrar en les regressions espacials si hi existeix una correlació entre les variables.  Com 

es pot veure, el coeficient  que ens dona la variable Numjoc sobre Distance, executant 

una regressió normal obté un valor de -160.1619. Aquesta suposa una relació negativa 

entre les variables, per la que en augmentar una unitat el nombre de salons de joc dins un 

radi de 300m al voltant dels delictes, això és correspon amb una disminució de 160.1619 

metres en la distància mínima de cada delicte al saló de joc més proper. Això significa 

que a mesura que augmenten els salons de joc, la distància entre els delictes i els salons 

de joc es redueix. Aquesta informació es correspon en el que podíem veure en els Mapes 

2, 3 i 4, en que a mesura que passaven els anys i augmentaven els salons de joc, les zones 

de concentració de delictes es mantenien en les zones properes a aquests salons de joc.  

Aquest valor però no té en conte que es tracta de dades espacials, però ens serveix per 

realitzar el pas següent. 
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Observant la Taula 3 veiem els resultats d’un “Estat Moran”. Aquest és un indicador que 

ens serveix per a  aplicar a models regressius normals en que s’ha utilitzat dades espacials 

i veure si existeix correlació entre les variables. Per a utilitzar aquest indicador s’ha creat 

una matriu de distàncies dins STATA la qual es representa amb el símbol “W”. En el 

nostre cas, el valor que ens dona al aplicar “Estat Moran”, el valor de chi2= 0.000. Si el 

valor d’aquest indicador resulta menor a 0,05 significa que existeix correlació entre les 

variables. En el nostre cas amb el valor obtingut de  0.000 significa que les nostres dues 

variables es troben fortament correlacionades entre si, de manera que podem confirmar 

la relació entre proliferació de salons de joc i una aproximació dels delictes als salons de 

joc.  

 

Comprovada la relació entre les variables és l’hora de veure els resultants aplicant els 

comandaments corresponents a una regressió espacial. A l’hora de fer anàlisis espacial, 

els resultats obtinguts no s’analitzen d’igual manera que per a les regressions normals, 

per a interpretar la magnitud dels coeficients s’utilitza el comandament “Estat Impact”. 

Prèviament a utilitzar aquest comandament, cal “netejar” els resultats de la regressió 

espacial, de manera que es tingui en compte el “retràs espacial” de les dades.  

Aquesta neteja dels resultats serveix per a que STATA aïlli els efectes que té el pas del 

temps i altres factors relacionats amb aquests amb el resultat de la dependència, ja que en 

gairebé totes les relacions de dependència en gran o petita mesura, pel simple fet de 

transcórrer el temps sofreixen modificacions que no es deuen a cap variable en concret, 

sinó que sense cap variable que hi incideixi, en el nostre cas la delinqüència, aquesta 

tendeix a augmentar o disminuir en el temps de forma natural. Aquests resultats netejats 

són els que veiem en les taules 4, 5 i 6. El que ens interessa per acabar d’interpretar 

aquesta relació són els resultats que obtenim al aplicar el comandament “Estat Impact”, 

que ens diu la incidència directa que té la variable independent sobre la dependent i en 

cas que n’hi hagi també la incidència indirecta.  

A la Taula 7 podem veure el resultat del “Estat Impact”. Com es pot veure, la variable 

“Numjoc” només té un impacte directe sobre la variable “Distance”, el qual, després de 

haver estat netejats els resultats correspon a -175.7477. Així doncs, la relació entre el 

nombre sa salons de joc dins un radi de 300m prop dels delictes i la distància entre cada 

delicte i el seu saló de joc més proper és negativa, això significa, com s’ha dit també 

abans que a mesura que augmenten els salons de joc dins d’aquest radi de 300m, la 
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distància mínima entre saló de joc i delicte es redueix en 175,74 metres per cada delicte 

que es suma dins del radi de 300m.  

 

Aquesta distància mínima es pot traduir com la distància que hi ha entre el lloc on s’ha 

produït cada un dels delictes denunciats i el saló de joc que es troba més proper a aquest.  

Aquesta distància entre els dos punts, sent  A “delictes” i B “salons de joc” ens ajuda a 

determinar com s’aproxima o distancia la distància mínima mitjana entre A i B a mesura 

que augmenten el nombre d’unitats de B. 

 

Per a explicar-ho de manera més senzilla i que sigui més fàcil d’entendre, els resultats de 

la regressió signifiquen que en aquells delictes en que hi ha salons de joc dins un radi de 

300m al seu voltant, la distància mínima entre delicte i saló de joc és redueix 175,74m 

per cada unitat de salons que augmenta dins del radi.  

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

Per concloure aquest treball de fi de grau, s’han extret les següents conclusions a partir 

dels resultats obtinguts: 

 

En primer lloc, no existeix cap relació aparent entre l’augment del nombre de salons de 

joc i la ciutat d’Inca i el nombre de delictes comesos a la ciutat, almenys si s’agafa com 

a mesura dels delictes les denuncies realitzades a la Policia Local d’Inca, l’evolució de la 

delinqüència els anys posteriors a l’aparició dels salons de joc és irregular per a cada 

període després que hagi aparegut nous salons al 2008 i al 2016, de manera que no s’ha 

pogut apreciar cap tendència en aquest sentit. Per tant la primera hipòtesis que es volia 

contrastar en aquest treball es rebutja.  

 

En segon lloc, es pot afirmar que existeix estacionalitat de la delinqüència a la ciutat, 

degut a que es produeix una clara reducció dels delictes a partir del mes de juliol en que 

s’ha acabat el curs escolar i comencen les vacacions d’estiu, de manera que part de la 

població es desplaça a segones residències i es redueix anualment els delictes entre juliol 

i setembre. A més de l’estacionalitat mensual, també es produeix aquest fenomen durant 
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la setmana, pel que fa a la tipologia de furts, ja que aquests es concentren de manera 

significant durant els dijous al matí, que es celebra el mercat a la ciutat. 

 

Com a major descobriment d’aquest estudi, s’ha trobat que existeix una forta relació entre 

el nombre de salons de joc i la proximitat d’aquests amb els delictes de la ciutat. Això 

s’ha pogut veure de manera no tan clara però si existent als “heatmaps”, on les zones de 

concentració de delictes eren presents sempre en aquelles zones on hi ha salons de joc. A 

més l’anàlisi espacial ha demostrat la significació d’aquesta correlació, i a més, ha aportat 

informació precisa de com afecta l’augment dels salons de joc en la localització dels 

delictes de la ciutat, provocant que aquests s’aproximin a la ubicació on estan aquests a 

mesura que augmenta el seu nombre. Aquestes afirmacions porten a poder corroborar les 

hipòtesis 2 i 3 del treball. 

Finalment, com a recomanació cap a l’Ajuntament i la Policia Local d’Inca, animo a 

seguir estudiant el fenomen de la proliferació dels salons de joc i els seus impactes de 

forma anual, ja que els salons de joc s’han incorporat a la ciutat de forma bastant recent. 

Per això, seria molt interessant veure com augmenta el mapa de la delinqüència de la 

ciutat durant els pròxims anys a mesura que apareguin nous salons de joc o pel contrari 

aquests es deslocalitzin de la ciutat. 
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Anex 

Taula 1. Llicència d’operativitat de salons de joc 

Llistat General d’Expedients 

Any Procediment Interessat Descripció Direcció 

2008 

Llicència d’activitats 

permanents 

INCAMATIC 

SL 

Saló de joc 

tipus B amb 

servei de bar 

Av. Alcúdia, 17 

2008 

Llicència d’activitats 

permanents 

FUN GAMES 

BALEARES 

SL 

Saló de joc 

tipus B amb 

servei de bar 

Gran Via Colom, 139 

2008 

Llicència d’activitats 

permanents 

FUN GAMES 

BALEARES 

SL 

Saló de joc 

tipus B 

Av. General Luque, 

72 

2016 

Llicència d’activitats 

permanents 

PLAY 

ORENES SL 

Saló de joc C/ Joan d’Austria, 1 

i Av. General Luque, 

251 

2016 

Llicència d’activitats 

permanents 

MRO 

ROYAL 

CASINO SL 

Saló de joc 

tipus B 

Plaça Espanya, 23 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per Ajuntament d’Inca 
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Mapa 1. Salons de joc d’Inca (Històric) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de EuroCop de la Policia Local d’Inca 
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Mapa 2. Distribució dels delictes denunciats a Inca (2009) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de EuroCop de la Policia Local d’Inca 

Mapa 3. Distribució dels delictes denunciats a Inca (2016) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de EuroCop de la Policia Local d’Inca 
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Mapa 4. Distribució dels delictes denunciats a Inca (2019) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de EuroCop de la Policia Local d’Inca 

 

Taula 2. Regressió lineal “Distance Numjoc” 

 
Font: STATA a partir de base de dades d’elaboració pròpia 

 

 

 

 

 



Andreu A. Pol Martínez 
 
2020 

36 

Taula 3. Indicador Moran de correlació 

 
Font: STATA a partir de base de dades d’elaboració pròpia 

 

Taula 4. Regressió espacial amb correcció dvarlag 
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Taula 5. Regressió espacial amb correcció ivarlag 
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Taula 6. Regressió espacial amb correcció errorlag 
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Taula 7. Estat Impact 

 
 

 

 

 

 

 


