Registre d’interdiccions d’accés al joc. Sol·licitud mitjançant un tercer
ILLES BALEARS
Dades del sol·licitant
Nom i llinatges

DNI/NIE/targeta de

residència /passaport

legitimació

domicili

núm.

codi postal

pis

localitat

província

telefon

E-mail :

Dades de la sentència

( identificació, organisme judicial i data )

Dades de l’interessat
Nom i llinatges

DNI

NIE/ targeta de residència

, passaport

nacionalitat

data de naixement

SOL·LICIT:
Inscripció en el Registre de Joc, secció de Prohibicions
Cancel·lació en el RA
Modificació dades continguts en el RA
Certificat de situació en el RA
Documentació que aport :
•
•
•

DNI, NIE / targeta de residència/passaport ( original i còpia per compulsar)
Documentació acreditativa de la situació
Taxa administrativa en el cas de cancel·lació en el Registre d’autoprohibits

,

de

de 20

Signat

DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ. SERVEI DE JOC
Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló), 07009 Palma
Tel.: 971 17 89 00

INSCRIPCIÓ EN TOT EL TERRITORI NACIONAL
Per a la inscripció en tot el territori nacional pot descarragar-se el formulari des de:

http://www.ordenacionjuego.es/es/rgiaj
En el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc (RGIAJ) es recullen les dades de les
persones que voluntàriament no volen exercir els seus drets al lliure accés als jocs d’atzar oferts
per qualsevol empresa comercialitzadora de jocs d’atzar i on la normativa reguladora d’aquests
jocs, ja sigui estatal per als jocs online o autonòmica per a la resta de jocs, especifiqui que
és necessària la identificació prèvia per dur a terme qualsevol activitat de joc. En relació amb els
jocs de caràcter reservat (loteries) que es desenvolupen de forma presencial, la inscripció en
R¨GIAJ pot suposar la prohibició de participar en els mateixos en la mesura que les seves
normes regulatòries així ho estableixin, podent ser aquesta aplicada en el moment del pagament
de premis.
INSTRUCCIONS GENERALS RELATIVES A AQUEST FORMULARI
Emplenau el formulari amb lletra clara i en majúscules. No oblideu emplenar totes les dades,
signar-ho i acompanyar-ho d’una còpia del vostre document identificatiu.
EL REGISTRE D’AUTOPROHIBITS
En el Registre General del Joc, secció de Prohibits, es practicarà la inscripció de la informació
necessària per fer efectiu el dret dels ciutadans al fet que els sigui prohibida la participació en les
activitats de joc en els casos en que sigui necessària la identificació per a la participació en las
mateixes. Així mateix , s’inscriurà la informació relativa a aquelles altres persones que per
resolució judicial tinguin prohibit l’accés al joc o que es trobin incapacitades legalment.
INSCRIPCIONS
Per donar-se d’alta en el registre i així no poder jugar com en el paràgraf anterior es descriu, heu
de triar la casella “Inscripció”. Per eliminar l’autoexclusió i poder tornar-hi a jugar, heu de triar la
casella “Cancel·lació”. Si voleu canviar alguna de les vostres dades ja inscrites, heu de triar la
casella “Modificació”. En el cas que vulgueu un certificat de la vostra situació actual en el Registre
General del Joc, heu de triar la casella “Certificat”.
NORMATIVA APLICABLE
La Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes en les Illes Balears i les disposicions
reglamentaries que la desenvolupen. A falta de regulació específica que desenvolupi el
procediment d’inscripció en el registre, és d’aplicació el Reial Decret, 1614/2011, de 14 de
novembre, pel qual es desenvolupa la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, quant a
llicències, autoritzacions i registres del joc.
DURADA
La inscripció en el registre és indefinida. No obstant això, a petició de l’interessat es pot sol·licitar
la cancel·lació de la inscripció, després d’haver transcorregut un període mínim de sis mesos.
És important tenir en compte que no es cancel·larà la inscripció de forma automàtica ja que per
això s’ha d’abonar una taxa.
PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb l’establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, us informem, que les dades personals obtingudes en emplenar la present
sol·licitud quedaran incorporades per al seu tractament en un fitxer automatitzat. Així mateix, us
informam que la recollida i tractament d’aquestes dades tenen com a finalitat el compliment de la
normativa específica en matèria de joc i apostes. D’acord amb l’establert a l’esmentada Llei
orgànica, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades
personals mitjançant un escrit dirigit a la Direcció General de Comerç.
Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló), 07009 Palma
Tel.: 971 17 89 00

