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DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Títol PREVENCIÓ DELS TRASTORNS DEL JOC. 

Objetiu 

Convocar, en règim de concurrència competitiva, les subvencions per al 
desenvolupament d'investigacions relacionades amb la prevenció dels trastorns de joc, 
amb els efectes d'aquests trastorns o amb els riscos associats a aquesta activitat. 
 
Els projectes a finançar s'articularan en una de les següents línies d'investigació:  
a) Detecció precoç de participants amb un comportament de joc de 
risc o de major gravetat.  
b) Mal individual, familiar o social associat a les activitats de joc en algun dels següents 
entorns: salut personal; impacte emocional o psicològic, dificultats financeres, afectació 
laboral o de formació acadèmica; dificultats en les relacions socials; problemes legals.  
c) Mecanismes, instruments o processos de minimització de les conseqüències negatives 
associades a les activitats de joc.  
d) Relacions entre el sector dels videojocs i el de les activitats de 
joc (loteries, jocs d'atzar, pòquer, i/o les apostes).  
e) Característiques estructurals de les loteries, els jocs d'atzar, el pòquer i/o les apostes.  
f) Impacte de gènere en els comportaments de joc de risc o de major gravetat. 

Entitat convocant Ministeri de Consum. 

Web https://sede.ordenacionjuego.gob.es/es/Subvenciones 

Termini 

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptat a partir de l'endemà al de 
la publicació d'aquest extracte en el Boletín Oficial del Estado (18 de juliol de 2022, però 
per a garantir una correcta tramitació han d'enviar-nos per correu electrònic a 
policien@uv.es la documentació com a límit màxim el dia 15 de juliol de 2022). 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Duració La data d'inici del projecte en cap cas podrà ser anterior a l'1 de gener de 2022, i només 
podrà estendre's, com a màxim, fins al 30 de juny de 2023. 

Dotació La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és d'1.000.000 d'euros. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Gestors SGI policien@uv.es (consultes de tramitació); sijuseg@uv.es (consultes  presupuestaries). 
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