
 

 

RAUL FERNANDEZ IGLESIAS, concelleiro do grupo municipal do BNG no 

Concello de Arteixo, ao abeiro do disposto no Regulamento orgánico 

municipal, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno 

Corporativo que se vai a celebrar o día 28 de Novembro de 2019: 

 

MOCIÓN SOBRE A PREVENCIÓN E LOITA CONTRA A LUDOPATÍA E OUTRAS 

ADICCIÓNS SEN SUBSTANCIA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Galiza e Arteixo a proliferación do xogo xunto cos seus efectos na 

poboación representa xa hoxe en día un problema social.  

Para facermos unha idea da situación do negocio do xogo achegamos 

algúns datos significativos: un dos xigantes do negocio manexa unha cifra 

de 564,76 millóns de euros ao ano e outro grupo empresarial tivo de 

beneficio bruto de explotación no segundo trimestre deste ano (2019) 70,3 

millóns de euros. 

Máis a carón deste negocio xorden cifras que deben de alarmarnos: 

 En Arteixo hai un salón de apostas por cada 16.000 habitantes. En 

Galiza hai un por cada 17.000 habitantes, e no Estado un por cada 

12.000 habitantes. Non hai concello galego sen un establecemento 

de xogo ou apostas e a súa proliferación nos barrios obreiros é máis 

que palpábel. 



 A idade media de inicio entre a xente que acode a pedir axuda por 

ludopatía é de 18,2 anos: o cal significa que hai moitísimos mozos e 

mozas que comezaron a xogar sendo menores. 

 No 2010 xogaba online un 1,5 % das persoas adolescentes mentres 

que no 2014 xa o facía un 9 %. 

 Nos xogos de tipo presencial o gasto da poboación galega aumentou 

un 27 %, dende os 1.100 millóns de euros de 2014, ata os máis de 

1.400 de 2017. 

 Existen 3.600 máquinas de apostas nos locais de hostalaría: un terzo 

máis das 2400 autorizadas pola Xunta de Galiza no Decreto 

162/2012, do 7 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de 

apostas da Comunidade Autónoma de Galiza. 

E maila o escandaloso deste datos, o sector do xogo réxese no noso país 

por unha lei do ano 1985 e a Xunta de Galiza leva prometendo hai anos 

unha nova lei que debe afrontar o que xa é un problema de saúde pública.   

Hai un anteproxecto en trámite que vén tarde -logo da proliferación destes 

estabelecementos- e que en todo caso debera de contar co consenso 

absoluto non só das organizacións políticas que están no Parlamento 

Galego senón de quen día a día se ve a cara con este problema: as 

asociacións que traballan no ámbito da rehabilitación. 

E alén da lexislación, é a Xunta de Galiza quen debera tamén ofrecer con 

recursos públicos unha atención axeitada, continuada no tempo e de 

verdadeira rehabilitación das persoas que padecen ludopatía mais isto non 

acontece. 

Porán, hoxe en día non só hai equipos específicos do SERGAS para estes 

tratamentos continuados e axeitados senón que a Xunta de Galiza aínda 

non quixo dar o paso de recoñecer a centros como o de AGALURE en A 

Coruña, e outras asociacións específicas dedicadas á rehabilitación de 

persoas con adiccións sen substancia e ludopatías, como centros de 

referencia de tratamento que permitan a detección e derivación temperá 

por parte dos facultativos e outras/os profesionais a estas entidades. 



Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG proponlle ao Pleno da 

Corporación Municipal a adopción dos seguintes  

ACORDOS 

1. Instar ao Goberno do Estado a reformar a Lei xeral de comunicación 

audiovisual e a Lei xeral de publicidade para que se regule a 

publicidade das casas de apostas e se limite que estas empresas 

poidan publicitarse para facer efectiva a protección do público 

infantil e xuvenil e impulsar o Real decreto de comunicacións 

comerciais das actividades de xogo e de xogo responsable co 

obxectivo de restrinxir a publicidade para xogos e apostas online. 

2. Instar ao Goberno do Estado a aumentar o tipo aplicable no Imposto 

sobre actividades do xogo para casas de apostas e xogo online. 

3. Instar a Xunta de Galiza a consensuar unha nova lei do Xogo de 

acordo cos grupos políticos presentes no Parlamento galego e coas 

entidades que traballan na rehabilitación diaria de persoas con 

adiccións sen substancia e ludopatías. 

4. Instar a Xunta de Galiza a considerar as asociacións específicas 

dedicadas á rehabilitación a persoas con adiccións sen substancia e 

ludopatías como centros de referencia de tratamento que permitan a 

detección e derivación temperá por parte dos facultativos e outras/os 

profesionais a estas entidades. 

5. Estudar vías de colaboración entre a Policía Local e a Garda Civil para 

que se realice un maior control e supervisión das persoas que entran 

nos salóns de xogos, casas de apostas ou outros tipos de instalacións 

habilitadas para xogos ou apostas co fin de facer cumprir a 

lexislación en materia de acceso a estes lugares. 

6. Prohibir a publicidade sobre apostas (tanto casas de apostas, apostas 

online e demais formas de xogo) nas instalacións municipais e 

demais soportes dependentes do Concello de Arteixo. 



7. Iniciar desde o Concello de Arteixo unha campaña de impacto masivo 

sobre o efecto que o xogo e a ludopatía ten sobre a vida das persoas 

e a súa contorna. 

8. Organizar charlas nos centros de ensino para a prevención de 

ludopatías e outras adiccións sen substancia e afondar noutro tipo 

de accións para previr este tipo de patoloxías na mocidade así como 

noutros modelos de ocio e espazos de socialización. 

9. Elevar a taxa municipal de apertura para "casinos, bingos e salas de 

xogo" 

10. Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza e á 

Delegación do Goberno. 

 

    En Arteixo a 23 de Novembro de 2019 

 

Asinado electrónicamente: Raúl Fernández Iglesias 

 

 

Á ATENCIÓN DO ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARTEIXO 


