
ANTEPROXECTO da Lei    /   , do ... de ..., reguladora dos xogos de Galicia

Exposición de motivos

I

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia sinala como competencia
exclusiva da Comunidade, entre outras, a ordenación dos casinos, xogos e
apostas,  con exclusión das apostas mutuo deportivo  benéficas.  Consonte
con  isto  e  como  resultado  do  acordo  Estado-Comunidade  Autónoma  de
Galicia,  ditouse  o  Real  decreto  228/1985,  do  6  de  febreiro,  polo  que  se
concretan  as  competencias  exclusivas  e  concorrentes  do  Estado  e  da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de xogo.

En virtude do anterior aprobouse a Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora
dos xogos e apostas de Galicia.

Partindo do feito de considerar o xogo como unha realidade social lícita por
supoñer  unha  manifestación  máis  do  principio  de  liberdade  individual
recollido na Constitución de 1978, ao longo destes anos mostrouse como un
sector  máis  da  actividade  económica,  cun  marcado  carácter  dinámico  e
activo, influído en gran medida pola innovación tecnolóxica, en especial nos
últimos anos, e cunha elevada trascendencia para a Comunidade Autónoma
galega tanto desde o punto de vista económico e tributario como social.

Precisamente  e  coa  finalidade  de  dar  resposta  a  moitos  dos  cambios
substanciais  na  concepción  tradicional  do  xogo  tiveron  lugar  as
correspondentes modificacións legais e se aprobaron tamén os regulamentos
de desenvolvemento dos distintos tipos de xogos. Malia o anterior, e tendo
en conta a antigüidade da vixente lei, non se considera suficiente efectuar
novas modificacións, senón que resulta necesario elaborar un novo marco
xurídico mediante a aprobación dunha nova lei que, con visión de conxunto e
criterio de unidade, recolla no seu articulado as directrices básicas ás que
debe axustarse a planificación e ordenación do xogo, para que, tendo en
conta as características e peculiaridades propias, permita a formación dunha
política axeitada ás circunstancias sociais, económicas e administrativas da
nosa Comunidade e,  en definitiva  se adapte  ás  novas  realidades  sociais
existentes no sector dos xogos de azar.
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De  conformidade  co  artigo  5.1  da  Lei  20/2013,  do  9  de  decembro,  de
garantía  da  unidade  de  mercado,  as  autoridades  competentes  que  no
exercicio das súas respectivas competencias establezan límites ao acceso a
unha actividade económica ou ao seu exercicio de conformidade co previsto
no  artigo  17  desta  lei  ou  exixan  o  cumprimento  de  requisitos  para  o
desenvolvemento  dunha  actividade,  motivarán  a  súa  necesidade  na
salvagarda  dalgunha  razón  imperiosa  de  interese  xeral  de  entre  as
comprendidas no artigo 3.11 da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o
libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio. Así mesmo, de
acordo co artigo 5.2 da citada lei  calquera límite ou requisito  establecido
conforme ao apartado anterior, deberá ser proporcionado á razón imperiosa
de interese xeral  invocada,  e  deberá ser  tal  que non exista  outro  medio
menos restritivo ou distorsionador para a actividade económica.

Entre os conceptos definidos como razóns de interese xeral no artigo 3.11
están  comprendidos  a  orde  pública,  a  saúde  pública,  a  protección  dos
dereitos,  a  seguridade das  persoas  consumidoras  e  das  destinatarias  de
servizos así como a loita contra o fraude. Algúns destes conceptos están
tamén recollidos no artigo 17 da Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía
da  unidade  de  mercado,  para  considerar  que  se  xustificaría  a  exixencia
dunha autorización administrativa.

A actividade de xogo ten unhas características intrínsecas que fan necesaria
unha regulación por parte da Administración que estableza mecanismos que
ofrezan  seguridade  ás  persoas  participantes  nos  xogos,  garantan  a
protección das persoas menores de idade, a aquelas persoas que o precisen
por  motivos  de  saúde  e  que  permitan  velar  pola  orde  pública  e  o
desenvolvemento regular dos xogos evitando o fraude.

A especial protección da saúde e seguridade das persoas consumidoras dos
xogos, a garantía da orde pública e impedir o fraude na actividade do xogo,
son  razóns  imperiosas  de  interese  xeral  que  xustifican  o  réxime  de
autorización previa para o acceso e o exercicio de actividades económicas
que  se  prevé  nesta  lei,  posto  que  o  control  a  posteriori  non  garante  o
cumprimento  destes  obxectivos  que  se  entenden  obrigatorios  para  a
Administración. Idénticas razóns xustifican os efectos desestimatorios, con
carácter xeral, do silencio administrativo e a exixencia do resto de requisitos
previstos nesta materia, xunto coa planificación e a fixación dun límite en
canto  ao  número  de  establecementos de xogo que se  poden instalar  no
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
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II

O  texto  consta  dun  título  preliminar  e  cinco  títulos,  57  artigos,  catro
disposicións  adicionais,  catro  disposicións  transitorias,  unha  disposición
derrogatoria e catro disposicións derradeiras.

O título preliminar (artigos 1-14) inclúe as disposicións xerais relativas ao
obxecto, o ámbito de aplicación, os principios reitores da actividade de xogo,
as políticas de xogo responsable,  o réxime de publicidade,  o Rexistro de
Prohibidos,  o  dereito  de  admisión,  o  control  de  acceso,  o  réxime  de
prohibicións, os xogos autorizados e os xogos prohibidos. Especifica tamén
os dereitos e obrigas das persoas usuarias ou participantes nos xogos e os
dereitos e obrigas das empresas de xogos así como o réxime a aplicar ás
autorizacións.

O título I “Órganos e competencias” (artigos 15-18) regula as competencias
do Consello da Xunta de Galicia, do órgano titular da consellería competente
en  materia  de  xogo,  do  órgano  competente  en  materia  de  xogo  e  o
funcionamento e composición da Comisión de Xogo de Galicia.

O título  II  “Tipos  de  xogos”  (artigos  19-28)  especifica  e  define  os  xogos
propios de casinos, o xogo do bingo, os xogos con máquinas recreativas ou
de azar,  o  xogo das combinacións aleatorias,  o  xogo da  rifa,  o  xogo da
tómbola, o xogo de lotarías e boletos e xogo de apostas. Así mesmo, inclúe a
clasificación de máquinas recreativas ou de azar, as máquinas de apostas e
as súas modificacións.

O título III (artigos 29 -39) regula os locais habilitados para a práctica dos
xogos e distingue os establecementos de xogo que son os casinos, as salas
de bingo, os salóns de xogo e as tendas de apostas dos espazos de apostas
e  doutros  locais  habilitados  para  a  práctica  do  xogo  como  os  locais  de
hostalaría e demais locais análogos. Así  mesmo, recolle as modificacións
dos ditos establecementos de xogo e dos espazos de apostas.

O  título  IV  denominado  “empresas  de  xogo”  (artigos  40-42)  regula  os
requisitos xerais das empresas de xogo, o réxime das fianzas así como as
modificacións das autorizacións de inscrición.

O título V (artigos 43-57) regula o réxime de inspección e sancionador ao
establecer  os  principios  xerais,  a  tipificación  das  distintas  infraccións,  as
persoas  responsables,  a  prescrición  e  a  caducidade,  as  sancións
administrativas  e  a  súa  gradación,  a  competencia  para  o  exercicio  da
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potestade  sancionadora,  o  procedemento  sancionador  e  as  medidas
preventivas.  Por último dedícase un artigo ao réxime fiscal  en materia de
xogo.

A  disposición  adicional  primeira  regula  o  sistema  de  presentación  de
solicitudes e comunicacións.

A  disposición  adicional  segunda  regula  a  tramitación  electrónica  dos
procedementos administrativos.

A  disposición  adicional  terceira  regula  o  réxime  de  consentimentos  e
autorizacións.

A disposición adicional cuarta adapta as referencias normativas á lexislación
anterior.

A disposición transitoria primeira prevé un prazo de adaptación de dous anos
para que as empresas de xogo adapten as máquinas e os establecementos
ao disposto nesta lei.

A  disposición  transitoria  segunda  vai  dirixida  a  manter  á  vixencia  dos
regulamentos de xogo existentes á entrada en vigor desta lei en todo o que
non resulte contraditorio co disposto nesta.

A  disposición  transitoria  terceira  refírese  á  vixencia  das  autorizacións
concedidas con anterioridade á entrada en vigor desta lei.

A disposición  transitoria  cuarta  vai  referida  as  distancias  aplicables  aos
establecementos xa existentes no momento da entrada en vigor desta lei.

Así mesmo, consta unha única disposición derrogatoria pola que se derrogan
as disposicións de igual ou inferior rango que se opoñan ao disposto nesta lei
e especialmente a Lei 14/1985, do 23 de outubro.

A  disposición  derradeira  primeira  establece  a  habilitación  para  o
desenvolvemento regulamentario.

A disposición derradeira segunda modifica dous artigos do Decreto 39/2008,
do  21  de  febreiro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de  máquinas
recreativas e de azar da Comunidade Autónoma de Galicia, referidos aos
requisitos xerais das máquinas recreativas de tipo B e de tipo B especial.

A disposición derradeira terceira modifica un artigo do Decreto 162/2012, do
7 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de apostas da Comunidade
Autónoma de Galicia, referido ás tendas de apostas.
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A disposición derradeira cuarta indica que esta lei entrará en vigor aos tres
meses da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

TÍTULO PRELIMINAR

 Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

1.  Esta  lei  ten  por  obxecto  a  regulación  do  xogo,  nas  súas  distintas
modalidades  e  denominacións,  no  ámbito  territorial  da  Comunidade
Autónoma de Galicia. Enténdese por xogo calquera actividade, incluídas as
apostas,  mediante  a  que  se  arrisquen  cantidades  de  diñeiro  u  obxectos
economicamente  avaliables,  en  función  dun  resultado  futuro  e  incerto,
independentemente  da  incidencia  que  nel  teña  o  grao  de  destreza  ou
habilidade ou que sexa exclusiva da sorte, envite ou azar, e inclúe tanto as
actividades realizadas por medios presenciais coma por canles electrónicas,
informáticas,  telemáticas,  interactivas  ou  de  comunicación  a  distancia  e
aínda que se realicen de forma esporádica ou ocasional.

2.  Aos  efectos  desta  lei  enténdese  por  xogo  presencial,  aquel  que
unicamente  pode  ser  realizado  pola  persoa  usuaria  a  través  da  súa
presencia ou acceso aos establecementos de xogo e locais habilitados para
a práctica dos xogos nos que se autorice a súa organización e celebración,
de acordo co disposto nesta lei  e nas súas normas de desenvolvemento.
Tamén  terán  esta  consideración  os  xogos  realizados  nos  ditos
establecementos a través de medios electrónicos, telemáticos, informáticos,
interactivos  ou  de  comunicación  a  distancia,  desenvolvidos  a  través  de
equipos  ou  terminais  físicos  accesorios  que,  instalados  no  propio
establecemento, permitan a participación nos xogos, ben sexa ao abeiro dun
título habilitante outorgado consonte o que dispón á Lei 13/2011, de 27 de
maio, de regulación do xogo, ou ao abeiro dun título habilitante de ámbito
territorial outorgado pola Comunidade Autónoma de Galicia.

3.  Considérase  xogo  non  presencial  a  través  de  medios  electrónicos,
informáticos,  telemáticos  ou  interactivos,  a  organización  e  explotación  de
calquera dos xogos incluídos no Catálogo de xogos cando se practiquen por
estes canles e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co
disposto nesta lei e no seu desenvolvemento regulamentario, e nos que a
persoa usuaria dos xogos poida practicalos sen necesidade de acceder a
ningún dos establecementos referidos no parágrafo anterior.
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4. Mediante esta lei garantirase a protección da orde pública, a loita contra o
fraude,  a  prevención de condutas aditivas,  a  protección dos dereitos  das
persoas  menores  e  a  salvagarda  dos  dereitos  das  persoas  usuarias  e
participantes nos xogos.

Artigo 2. Ámbito de aplicación

1. Inclúense no ámbito de aplicación desta lei:

a) A totalidade dos xogos incluídos no Catálogo de xogos da Comunidade
Autónoma de Galicia.                                                                                        
 
b) As persoas físicas e xurídicas que interveñan na xestión, explotación e
práctica dos xogos, así como as dedicadas á fabricación, comercialización,
distribución,  instalación e  mantemento do  material  relacionado co  xogo e
outras actividades conexas.

c) Os locais e establecementos onde se leven a cabo os xogos aos que se
refire o apartado a).

d) As persoas que, na súa condición de titulares dos locais eestablecementos
regulados nesta lei, permitan o desenvolvemento dos xogos aos que se refire
o apartado a) así como aquelas que os organicen, interveñan ou participen
neles.

2. Quedan excluídos do ámbito de aplicación desta lei:

a) O xogo e as competicións de puro pasatempo ou recreo constitutivos dos
usos sociais de carácter tradicional, familiar ou amigable, sempre que non
sexan  obxecto  de  explotación  lucrativa  polas  persoas  xogadoras  ou  por
terceiras persoas e sen que en ningún caso interveña diñeiro ou premios
susceptibles de valoración económica. 
En  calquera  caso,  queda  excluído  o  xogo  do  bingo  organizado  polas
asociacións  ou  centros  de  atención  á  terceira  idade  nos  propios
establecementos  ou  por  asociacións  culturais  ou  deportivas  legalmente
inscritas e sempre que reúnan todos os seguintes requisitos:

 Que as sesións realizadas polas entidades mencionadas non superen
en ningún caso o límite de catro sesións nun mes

 Que as cantidades xogadas e os premios outorgados non superen os
300 euros por xornada.
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 Que o xogo se desenvolva a través de medios manuais ou mecánicos
sen  que  en  ningún  caso  interveñan  aplicacións  informáticas  ou
programas de software

 Que durante o desenvolvemento da sesión, en ningún caso, se atopen
presentes na sala menores de idade

 Que teñan lugar no propio centro de terceira idade ou no local que
figure como sede da correspondente asociación.

A asociación ou centro da terceira idade correspondente debe comunicar ao
órgano competente en materia de xogo a intención de realizar o bingo con
carácter previo ao seu inicio aos efectos de poder controlar o cumprimento
dos anteriores requisitos.

b)  As  rifas  e  tómbolas  de  carácter  benéfico  ou  de  utilidade  pública,
organizadas, con carácter esporádico, por institucións públicas ou privadas
nas  que  o  importe  dos  beneficios  obtidos  se  destinen  exclusivamente  a
organizacións ou fins de carácter benéfico ou de utilidade pública.

c) As máquinas expendedoras, entendéndose por tales as que se limitan a
efectuar mecanicamente transaccións ou vendas de produtos ou mercancías
a cambio dunha contraprestación económica que se corresponda co valor de
mercado  dos  produtos  que  se  entreguen.  Non  obstante,  se  este  tipo  de
máquinas  inclúen  algún  elemento  de  xogo,  apostas,  envite,  azar  ou
habilidade da persoa xogadora que condicione a obtención dun premio en
especie ou en diñeiro, terán a consideración de máquina recreativa ou de
azar de tipo A especial ou de tipo B en función da contía do premio.

d) As máquinas, aparellos, instrumentos ou dispositivos que utilicen redes
informáticas,  telemáticas,  ou  calquera  outro  medio  de  comunicación  ou
conexión a distancia para a reprodución de imaxes, música, comunicación ou
información,  sen  posibilidade  de  acceso  a  ningún  tipo  de  xogo.  Pola
utilización destes servizos non se poderán conceder premios en metálico ou
en especie.

e) As máquinas de mero pasatempo ou recreo que non ofrecen á persoa
xogadora  ningún  premio  en  metálico  ou  en  especie,  nin  directa  nin
indirectamente, limitándose a conceder á persoa usuaria un tempo de uso ou
de xogo a cambio do prezo da partida, podendo ofrecer como único aliciente
adicional,  por  causa da habilidade da persoa xogadora,  a posibilidade de
seguir  xogando polo  mesmo importe  inicial  en  forma de  prolongación  do
tempo de xogo.

Dentro deste tipo de máquinas inclúense, entre outras, as seguintes:
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-  As  máquinas  e  aparellos  de  uso  infantil  accionados  por  moedas  que
permiten  á  persoa  usuaria  un  entretemento  consistente  no  goce  dunha
simulación mecánica dunha acción dinámica como son a imitación do trote
dun  cabalo,  o  voo  dun  avión,  a  condución  dun  tren,  dun  vehículo  ou
imitacións de semellantes características.

- As máquinas ou aparellos de natureza estritamente manual ou mecánica de
competencia pura ou deporte entre dúas ou máis persoas xogadoras, tales
como futbolíns, mesas de billar, tenis de mesa, boleiras, hockey ou de índole
semellante, aínda que o seu uso requira a introdución de moedas.

f)  As  apostas  mutuo  deportivo  benéficas  e  os  xogos  reservados  á
competencia da Administración do Estado.

Artigo 3. Principios reitores da actividade do xogo

1. As actuacións en materia de xogo rexeranse polos principios de:

a) Protección das persoas menores de idade e das que teñan reducida as
súas capacidades intelectuais  ou volitivas,  ou se atopen incapacitados/as
legal  ou  xudicialmente,  impedindo  o  seu  acceso  á  práctica  e  aos
establecementos de xogo en calquera das súas modalidades.

b) Transparencia, a salvagarda da orde e a seguridade no desenvolvemento
dos xogos nas súas distintas modalidades.

c)  Garantía do pago dos premios e de que non se produzan fraudes no
desenvolvemento dos xogos así  como a colaboración no cumprimento da
lexislación de prevención de branqueo de capitais.

d)  A  prevención  de  prexuízos  a  terceiras  persoas,  especialmente  aos
colectivos que requiren maior protección como menores de idade, persoas
con adicción aos xogos e persoas incapacitadas legal ou xudicialmente.

e) Facultades de intervención e control por parte da Administración pública.

f) Respecto ás regras básicas dunha política de xogo responsable.

g) Seguridade xurídica na regulación das actividades de xogo.

h) Fomento do emprego estable e de calidade no sector do xogo.

2.  En  todo  caso,  terase  en  conta  a  realidade  e  incidencia  social,  a  súa
repercusión  económica,  a  diversificación  empresarial  do  xogo  nas  súas
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distintas  modalidades,  favorecendo  a  concorrencia  en  condicións  de
igualdade das persoas físicas e xurídicas dedicadas á explotación de xogos,
non fomentando o hábito do xogo e reducindo os seus efectos negativos.

3.  A Administración pública  deberá velar  pola  aplicación destes principios
reitores que teñen como finalidade evitar o fomento irresponsable do hábito
do xogo e reducir  os  seus efectos negativos,  controlando o cumprimento
destes principios por parte das persoas usuarias e empresas de xogo así
como  promovendo  actuacións  e  iniciativas  orientadas  á  prevención  do
consumo de xogos en menores de idade.

Artigo 4. Políticas de xogo responsable

1. As políticas de xogo responsable supoñen que o exercicio das actividades
de xogo se abordarán desde unha política integral de responsabilidade social
corporativa  que  prevea  o  xogo  como  un  fenómeno  complexo  onde  se
combinan accións preventivas, de sensibilización, de intervención e control,
así como de reparación dos efectos negativos que se puidesen producir.

As accións preventivas dirixiranse á sensibilización, información e difusión
das boas prácticas do xogo, así como aos posibles efectos que unha práctica
non adecuada do xogo pode producir.

2. A Administración da Comunidade Autónoma de Galicia promoverá políticas
de xogo responsable dirixidas á sensibilización e concienciación sobre as
consecuencias  dunha  práctica  inadecuada  do  xogo,  especialmente
relacionadas cos riscos de ludopatía, apoiando actitudes de xogo moderado,
non  compulsivo  e  responsable,  prestando  especial  atención  a  aqueles
colectivos máis vulnerables como menores de idade, persoas con adicción
ao xogo e persoas incapacitadas legal ou xudicialmente.

Correspóndelle á consellería competente en materia de xogo e ás empresas
autorizadas velar pola efectividade das políticas de xogo.

3. Os axentes de xogo deberán incorporar as regras básicas de política de
xogo  responsable,  adoptando  medidas  que  atenúen  os  posibles  efectos
prexudiciais que o xogo poida producir. En todo caso, polo que se refire á
protección das persoas consumidoras, esas medidas incluirán as seguintes
accións:

a) Prestar a debida atención aos grupos en risco.
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b) Proporcionar á cidadanía a información necesaria para que poida facer
unha selección consciente  das súas actividades de xogo,  promocionando
actitudes de xogo moderado, non compulsivo e responsable.

c) Informar da prohibición de participar ás persoas menores de idade ou ás
persoas incluídas no Rexistro de Prohibidos da Comunidade Autónoma de
Galicia.

4. Os axentes de xogo non poderán conceder préstamos nin calquera outra
modalidade de crédito ou asistencia financeira ás persoas participantes, nin
conceder bonificacións, partidas gratuítas ou elementos que se poidan trocar
por diñeiro ás persoas usuarias de xogo.

5.  Enténdese por  axentes de xogo,  aos efectos deste  artigo,  as  persoas
físicas  e  xurídicas  que,  con  ánimo  de  lucro,  desenvolvan,  organicen,
permitan ou interveñan nas actividades en materia de xogo.

Artigo 5. Publicidade, promoción e patrocinio

1. A publicidade, promoción e patrocinio e calquera forma de comunicación
comercial  das actividades de xogo estará  suxeita  a autorización previa  e
efectuarase  nos  termos  e  condicións  que  regulamentariamente  se
determinen.

2. A publicidade de calquera modalidade de xogo regulado nesta lei deberá
axustarse  á  normativa  específica  sobre  a  publicidade  e  non  conterá,  en
ningún caso, gráficos, textos ou imaxes xenófobas, sexistas, que fomenten
comportamentos  compulsivos,  actitudes  de  xogo  non  moderado  e
irresponsable ou calquera trato discriminatorio ou contrario á Constitución ou
ao  Estatuto  de  Autonomía  de  Galicia.  En  particular,  queda  prohibida  a
publicidade  efectuada  na  radio  ou  na  televisión  durante  a  emisión  de
programas ou espazos especialmente dirixidos ao público infantil.

3. A publicidade e promoción deberán respectar, en todo caso, a normativa
sobre protección das persoas menores de idade.

4. As disposicións acerca da publicidade ilícita contidas na lexislación xeral
sobre publicidade serán aplicables á publicidade das actividades de xogos
así como as empresas e establecementos autorizados.

5.  A publicidade  e  a  promoción  deberán  ser  acordes  ao  establecido  na
normativa que regule a información,  comercio electrónico e  comunicación
audiovisual.
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6. A publicidade e promoción respectarán os principios básicos sobre xogo
responsable e deberán conter a advertencia de que a práctica dos xogos
pode  producir  ludopatía  e  que  a  dita  práctica  está  prohibida  ás  persoas
menores de idade. En todos os locais con máquinas de xogo existirá nun
lugar visible un cartel coas prohibicións do uso destas.

7.  A  publicidade  e  promoción  non  alterarán  a  dinámica  dos  xogos
correspondentes

8. En todo caso e ata que teña lugar o correspondente desenvolvemento
regulamentario desta materia, permítese a publicidade dos xogos de carácter
meramente  informativo  na  prensa  escrita.  Aos  efectos  do  previsto  neste
artigo, entenderase por carácter meramente informativo, a publicidade que
inclúa:

- Nome ou razón social, enderezo, teléfono, sitio web e enderezo de correo
electrónico da empresa de xogo e do establecemento de xogo

- Tipos de xogos dos regulados nesta norma que se ofrezan pola empresa
autorizada.

- Horario da actividade de xogo e días de práctica do xogo.

- Servizos complementarios que preste o establecemento de xogo e horario
da súa prestación.

No interior dos establecementos de xogo e dirixidos unicamente aos usuarios
destes, permitirase tamén o seguinte:

 A realización de combinacións aleatorias, tómbolas ou rifas consonte
os requisitos e normativa aplicable a este tipo de xogos.

 A  actividade  publicitaria  dos  xogos  que  poidan  practicarse  nos
correspondentes  establecementos  así  como dos  posibles  premios  e
actividades  complementarias  do  propio  establecemento  ou  doutros
establecementos de xogo.

 A entrega de artigos promocionais ou consumicións de escasa contía
de acordo cos usos sociais habituais.

Artigo 6. Rexistro de Prohibidos de acceso ao xogo de Galicia

1. O Rexistro de Prohibidos de acceso ao xogo de Galicia é aquel rexistro de
titularidade pública no que constan inscritas aquelas persoas físicas respecto
das cales a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia considera
que debe impedirlles o acceso aos establecementos de xogo coa finalidade
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de  facer  efectivo  o  dereito  da  cidadanía  a  que  lles  sexa  prohibida  a
participación nas actividades de xogo. O control e xestión deste Rexistro será
responsabilidade do órgano competente en materia de xogo.

A  Administración  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  velará  en  todo
momento pola implantación de procedementos telemáticos que garantan o
correcto funcionamento do Rexistro de Prohibidos.

2. O órgano competente en materia de xogo inscribirá neste rexistro:

a) As persoas que voluntariamente soliciten a súa inscrición.

b) As persoas declaradas incapaces ou pródigas por sentencia xudicial firme.

c)  As persoas ás que,  por  sentencia xudicial  firme,  de modo principal  ou
accesorio se lles limitara o acceso ao xogo.

d) As persoas que se vexan afectadas por medidas provisionais consistentes
na  limitación  de  acceso  ás  actividades  de  xogo  adoptadas  no  marco  do
correspondente procedemento de incapacidade ou prodigalidade e durante a
vixencia da medida.

3.  O  procedemento  de  inscrición  iniciarase  por  solicitude  de  persoa
interesada  ou  por  resolución  xudicial.  Neste  último  caso,  o  órgano
competente en materia de xogo procederá á súa inscrición inmediata logo da
comunicación da resolución xudicial.

4. O órgano competente en materia de xogo ditará resolución de inscrición
no  Rexistro  de  Prohibidos  no  prazo  máximo  dun  mes  desde  o  inicio  do
correspondente procedemento.

5.  A  inscrición  no  Rexistro  de  Prohibidos  terá  vixencia  indefinida.  Non
obstante,  a persoa interesada poderá solicitar  a cancelación da inscrición
unha vez transcorridos seis meses desde a data da inscrición. Nas causas
previstas nos apartados b), c) e d) do número 2 deste artigo, a inscrición o
será polo tempo que se estableza na correspondente resolución.

6. O Rexistro de Prohibidos conterá os datos necesarios para a identificación
da persoa obxecto de inscrición.

Artigo 7. Dereito de admisión
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1. Para os efectos do previsto nesta lei enténdese por dereito de admisión a
facultade  das  persoas  titulares  dos  establecementos  de  xogo  para
determinar as condicións de acceso e permanencia nestes, con base aos
criterios vinculados ao normal desenvolvemento do xogo, á orde e protocolo
no  interior  dos  establecementos,  ao  respecto  á  intimidade  do  resto  das
persoas  usuarias  e  dos  seus  traballadores,  e  ao  cumprimento  das
disposicións establecidas legal e regulamentariamente.

2. O exercicio do dereito de admisión non pode supoñer, en ningún caso,
discriminación por razón de raza, identidade de xénero, orientación sexual,
relixión, opinión, discapacidade ou calquera outra condición ou circunstancia
persoal  ou  social,  nin  atentado  aos  dereitos  fundamentais  e  liberdades
públicas  das  persoas  usuarias  dos  establecementos  de  xogo,  tanto  no
relativo ás condicións de acceso e permanencia como ao uso dos servizos
que neles se prestan.

3.  As  condicións  de  admisión  para  cada  establecemento  determinaranse
regulamentariamente.  En  todo  caso,  os  titulares  dos  establecementos  de
xogo  poderán  exercitar  o  dereito  de  admisión  respecto  das  persoas
seguintes:

a) Que presenten síntomas de embriaguez , intoxicación por drogas ou
alienación mental

b) Que porten armas ou obxectos que poidan utilizarse como tales
c) Que  consten  datos  fundados  que  permitan  deducir  que  observarán

unha  conduta  desordenada  que  poida  perturbar  a  orde  do
establecemento de xogo ou cometer  irregularidades na práctica dos
xogos.

Artigo 8. Control de acceso

1. Enténdese por control de acceso o sistema mediante medios técnicos e
humanos polo que os establecementos obrigados a dispor deste efectúan a
comprobación do cumprimento dos requisitos  e  criterios  de admisión das
persoas que desexen acceder aos ditos establecementos

As  empresas  que  exploten  modalidades  de  xogo  por  medio  de  canles
telemáticos disporán dun sistema que permita identificar á persoa xogadora e
comprobar que non estea incursa nas prohibicións para a práctica dos xogos.

2. Quedan obrigados a dispor dun control de acceso os casinos, as salas de
bingos, os salóns de xogo e as tendas de apostas.
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3. As persoas responsables dos establecementos enumerados no apartado 2
deberán impedir a entrada ás persoas seguintes:

a) Menores de idade.

b) Que consten inscritas no Rexistro de Prohibidos.

4.  Para  desenvolver  as  funcións  de  persoal  de  control  de  acceso  será
necesario  reunir  os  requisitos  establecidos  na  normativa  reguladora  da
actividade  de  control  de  acceso  a  espectáculos  públicos  e  actividades
recreativas e estar en posesión do correspondente documento profesional.

5. O sistema de control de acceso deberá ser operativo en cada unha das
entradas das que dispoña o establecemento. Deberán dispor dun sistema
informático destinado á comprobación dos datos das persoas que pretendan
acceder aos establecementos de xogo a fin de impedir o acceso a quen o
teña prohibido. O dito soporte informático deberá permitir a conexión directa
co órgano competente en materia de xogo para a actualización das persoas
incluídas no Rexistro de Prohibidos.

Artigo 9. Réxime de prohibicións

1.  Non  poderán  participar  nos  xogos  regulados  nesta  lei  as  persoas
seguintes:

a) Menores de idade

b) Os que consten inscritos no Rexistro de Prohibidos

c) Accionistas, directivas e partícipes nas súas propias empresas de xogo.

d)  Directivas das entidades participantes nos acontecementos obxecto do
xogo.

e) Titulares dos locais habilitados para a práctica dos xogos e o persoal ao
servizo destes.

f) Declaradas incapaces ou pródigas por resolución xudicial ou culpables en
procedemento concursal.

g) Persoal funcionario que teña atribuída funcións de inspección, control e
tramitación administrativa en materia de xogo e altos cargos da consellería
competente en materia de xogo que desenvolvan funcións nesta materia.
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2.  Regulamentariamente  poderá  establecerse  outro  tipo  de  prohibicións
especificamente para cada tipo de xogo.

Artigo 10. Xogos autorizados

1.  Os  xogos  permitidos  no  ámbito  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia
unicamente  poderán  practicarse  cos  requisitos,  condicións  e  nos
establecementos,  lugares  e  espazos  sinalados  nesta  lei  e  nas  súas
disposicións regulamentarias.

2.  Para que os xogos poidan autorizarse é requisito  indispensable a súa
inclusión previa no Catálogo de xogos da Comunidade Autónoma de Galicia.

3. O Catálogo de xogos é o instrumento básico de ordenación do xogo e
especificará para cada xogo:

a) As distintas denominacións coas que sexa coñecido e as súas posibles
modalidades.

b) Os elementos necesarios para a súa práctica.

c) As regras aplicables a este.

d) Os condicionamentos e prohibicións que se considere necesario impoñer
á súa práctica.

4. No Catálogo de xogos serán incluídos como mínimo os seguintes:

a) Os exclusivos dos casinos de xogo.

b) O xogo do bingo.

c) Os que se desenvolvan mediante o emprego de máquinas recreativas ou
de azar.

d) O xogo de boletos.

e) As rifas, tómbolas e combinacións aleatorias.

f) As apostas.

g) As lotarías.
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5. A organización, práctica e desenvolvemento dos xogos enumerados no
apartado  anterior  requirirán  autorización  administrativa  previa,  agás  o
disposto no artigo 24 respecto das combinacións aleatorias.

Artigo 11. Xogos prohibidos

1. Son xogos prohibidos todos os que non estean recollidos no Catálogo de
xogos  e  aqueles  que  aínda  incluídos  no  dito  catálogo  se  realicen  sen  a
preceptiva autorización ou na forma, no lugar ou con persoas distintas das
que especifica esta lei e as disposicións regulamentarias.

2. Particularmente están prohibidas:

a) As modalidades dos xogos propios de casino, co mesmo ou distinto nome,
cando se  realicen  fóra  das  instalacións  dos  casinos,  ou  que  tendo lugar
dentro  do  propio  establecemento  sexan  realizados  ao  marxe  das
autorizacións,  requisitos  e  condicións  establecidos  nesta  lei  e  nos
regulamentos que a desenvolvan. Esta prohibición non acadará aos xogos
de casino na súa modalidade de torneos organizados polo propio titular do
establecemento e nos termos que se establezan regulamentariamente.

b) As modalidades do xogo do bingo, co mesmo ou distinto nome, realizadas
ao  marxe  das  autorizacións  e  requisitos  establecidos  nesta  lei  e  nos
regulamentos que a desenvolvan.

c)  Apostas  sobre  acontecementos  que  atenten  contra  a  dignidade  das
persoas, o dereito á intimidade, o honor e a propia imaxe, se baseen na
comisión de delitos ou faltas ou en acontecementos políticos ou relixiosos, ou
en eventos prohibidos pola lexislación vixente,  así  como as realizadas ao
marxe  das  autorizacións  e  requisitos  establecidos  nesta  lei  ou  nos
regulamentos que a desenvolvan.

Artigo  12.  Dereitos  e  obrigas  das  persoas  usuarias  ou  participantes  nos
xogos

1.  As  persoas  usuarias  ou  participantes  nos  xogos  teñen  os  dereitos
seguintes:

a) A obter información sobre o xogo e as súas normas e regras.

b) Ao tempo de uso correspondente ao prezo da partida de que se trate.
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c) Ao cobro dos premios correspondentes de conformidade coa normativa
reguladora de cada xogo.

d) A xogar libremente, sen coaccións nin ameazas, que proveñan doutras
persoas xogadoras ou de terceiros.

e) A formular as queixas e reclamacións que consideren oportunas.

f) A recibir a información necesaria sobre a práctica do xogo responsable.

g) A coñecer a identidade da empresa de xestión e explotación dos xogos,
especialmente  os  desenvolvidos  por  medios  electrónicos,  informáticos,
telemáticos ou interactivos.

2.  As  persoas  usuarias  ou  participantes  nos  xogos  teñen  as  obrigas
seguintes:

a) Identificarse ante as empresas de xestión e explotación de xogos para os
efectos do control de acceso.

b) Cumprir as normas e regras dos xogos nos que participen.

c) Non alterar o normal desenvolvemento dos xogos.

d) Respectar o dereito de admisión dos establecementos de xogo.

e)  Respectar  ás  persoas  que  traballan  ou  prestan  os  seus  servizos  nos
establecementos de xogo, así como cumprir as instrucións existentes para o
normal desenvolvemento dos xogos e para manter a orde no establecemento

f)  Evitar  accións que poidan xerar  no establecemento de xogo situacións
incómodas  para  o  resto  das  persoas  usuarias  dos  xogos  ou  producir
perturbacións na orde do establecemento ou no normal  desenvolvemento
dos xogos.

Artigo 13. Dereitos e obrigas das empresas de xogo

1. As empresas de xogo terán os dereitos seguintes:

a) Determinar as condicións de acceso aos seus establecementos sen que
en ningún caso poidan supoñer discriminación por razón de raza, identidade
de xénero, orientación sexual, relixión, opinión, discapacidade ou calquera
outra condición ou circunstancia persoal ou social.
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b)  Adoptar  as  medidas  que  consideren  pertinentes  para  garantir  o
funcionamento do establecemento en condicións de seguridade e calidade.

c) Recibir o apoio das forzas e corpos de seguridade para garantir a orde no
exterior  e/ou no interior  do establecemento no caso de que se produzan
incidentes que poidan poñer en perigo a seguridade das persoas e/ou dos
bens.

2. As empresas de xogo terán as obrigas seguintes:

a) Facilitarlle ao órgano competente en materia de xogo toda a información
que  este  solicite  para  o  cumprimento  das  súas  funcións  de  control,
coordinación e estatística. Para estes efectos, as empresas operadoras de
xogo  e  as  empresas  comercializadoras  e  explotadoras  de  apostas  están
obrigadas  a  presentar  cando  sexa  solicitado  polo  órgano  competente  en
materia de xogo e respecto das máquinas que se lle indiquen, un certificado
de  laboratorio  habilitado  que  acredite  que  as  ditas  máquinas  instaladas
funcionan nas mesmas condicións e con idénticos requisitos consonte os que
foron autorizadas e homologadas pola autoridade competente.

Regulamentariamente fixarase o dito procedemento para a acreditación do
funcionamento das máquinas instaladas.

b)  Realizar  os  controis  de  identificación  das  persoas  usuarias  ou
participantes nos xogos nos termos recollidos no artigo 8 desta lei.

c) Ter nos establecementos de xogo as follas de reclamacións a disposición
das persoas usuarias ou participantes nos xogos.

d) Facilitarlle ao persoal do corpo de inspección a realización das funcións de
control e inspección que este teña asignadas.

e)  Permitirlle  ás  persoas  usuarias  ou  participantes  nos  xogos  finalizar  o
tempo de uso do xogo correspondente ao prezo da partida de que se trate.

f) Non deixar fóra de funcionamento as máquinas de xogo durante o horario
autorizado para o establecemento no que se atopen instaladas que provoque
un menoscabo nos dereitos dos clientes do establecemento e sen causa
xustificada debidamente comunicada ao órgano competente en materia de
xogo.

g)  Pagar  os  premios  correspondentes  de  conformidade  coa  normativa
reguladora dos xogos.
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h)  Facilitarlle  ás  persoas  usuarias  ou  participantes  nos  xogos  toda  a
información sobre o xogo e as súas normas e regras.

i)  Facilitar  a información que lle  sexa solicitada sobre a práctica do xogo
responsable.

j) Recibir e xestionar as queixas e reclamacións que se presenten.

k)  Non  poderán  conceder  préstamos  nin  calquera  outra  modalidade  de
crédito  ou  asistencia  financeira  ás  persoas  participantes,  nin  conceder
bonificacións,  partidas  gratuítas  ou  elementos  canxeables  por  diñeiro  ás
persoas usuarias de xogo.

l) Garantir que o persoal que realice as funcións de control de acceso estea
en posesión do correspondente documento profesional.

m)  Calquera  outra  obriga  establecida  nesta  lei  ou  que  se  determine
regulamentariamente.

Artigo 14. Réxime de autorizacións

1. A organización e explotación das distintas modalidades de xogos previstos
nesta lei, a fabricación e comercialización e distribución do material de xogo
e a autorización e apertura de establecementos de xogo, levarase a cabo
exclusivamente por aquelas persoas físicas maiores de idade ou xurídicas,
debidamente autorizadas.

2.  As  autorizacións  outorgaranse  sempre  que  se  cumpran  os  requisitos
exixidos  legalmente.  No  suposto  das  autorizacións  para  a  instalación  de
establecementos de  xogo que conten cun límite  máximo ou cun plan de
carácter  territorial  para  a  súa  distribución,  a  autorización  outorgarase
mediante a resolución dun concurso de carácter público entre as solicitudes
que  cumpran  as  condicións  establecidas.  O  dito  concurso  deberá  ser
publicado no Diario Oficial de Galicia xunto coas bases da convocatoria. Para
o  outorgamento  das  autorizacións  de  instalación  de  establecementos  de
xogo  valoraranse  as  ofertas  presentadas  de  conformidade  con  criterios
obxetivos entre os que necesariamente deberán atoparse os seguintes:

a) A calidade das instalacións e dos servizos complementarios 
b) O programa de investimentos
c) A xeración de postos de traballo, o plan de formación do persoal e os
recursos humanos con que se conta
d) A tecnoloxía que se pretende adoptar para a organización e xestión dos
xogos
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e) O sistema de control de acceso proposto
f) O plan de medidas para a mitigación de posibles efectos prexudiciais que
poida producir o xogo sobre as persoas e as regras básicas, estratexias e
compromisos de política de xogo responsable
g) O programa de responsabilidade social empresarial
h) O número de establecementos de xogo existentes na zona municipio no
que  se  pretende  instalar  valorándose  a  ratio  por  habitante  existente  na
totalidade  da  Comunidade  Autónoma  en  relación  co  número  total  de
establecementos de xogo

No  caso  do  xogo  da  lotaría  instantánea  electrónica  concederáselle
autorización a unha soa empresa no ámbito da Comunidade Autónoma de
Galicia, para a xestión e explotación mercantil deste xogo.

3. Previa solicitude da autorización, agás nos supostos nos que se aplica o
concurso público, o órgano competente en materia de xogo concederá esta
de conformidade cos requisitos e procedementos regulados nesta lei e nas
súas disposicións regulamentarias. O prazo máximo para ditar e notificar a
resolución  de  autorización  será  de  tres  meses.  Transcorrido  o  devandito
prazo sen que se tivese ditado e notificado resolución expresa entenderase
desestimada.

4. As autorizacións validamente outorgadas terán unha duración de quince
anos e extinguiranse transcorrido un mes desde o cesamento do feito ou
actividade  que  constitúa  o  obxecto  delas  ou  polas  causas  establecidas
regulamentariamente,  podendo  ser  renovadas  por  períodos  de  igual
duración, sempre que se manteñan os requisitos exixidos.

Cando se outorguen mediante resolución dun concurso de carácter público
terán o prazo e condicións de prórroga fixados na resolución correspondente,
que en ningún caso será inferior a 15 anos.

Malia o anterior, as autorizacións concedidas para a explotación de calquera
xogo  para  cuxa  concesión  sexa  necesario  o  acordo  previo  das  partes
interesadas, terán a vixencia que se fixe regulamentariamente.

5. A permanencia da autorización queda condicionada ao cumprimento dos
requisitos legais e regulamentarios exixidos para o seu outorgamento, cuxa
acreditación será requirida polo órgano administrativo competente, antes de
proceder á súa renovación.

6. Coa excepción dos establecementos mencionados no apartado seguinte,
a instalación de equipos ou terminais físicos accesorios do xogo e apostas
on line de operadores autorizados polo Estado e a instalación de terminais
de  venda ou  expedición  de  xogos  de  loterías  pola  Sociedade Estatal  de
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Loterías  e  Apostas  do  Estado  (SELA)  e  pola  Organización  Nacional  de
Cegos Españois (ONCE), terá a consideración de xogo presencial, polo que
só  se  poderá  levar  a  cabo  nos  establecementos  de  xogo  presenciais
autorizados nesta lei e para os tipos de xogos permitidos en cada un deles,
previa autorización administrativa do órgano competente en materia de xogo.
O  procedemento  e  requisitos  para  as  ditas  autorizacións  establecerase
regulamentariamente.

7. Non resulta exixible a autorización do órgano competente en materia de
xogo  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  para  a  apertura  de
establecementos abertos ao público, exclusivamente de venda ou expedición
de xogos de lotarías pola Sociedade Estatal de Loterías e Apostas do Estado
(SELA) e pola Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE).

TÍTULO I

Órganos e competencias

Artigo 15. Competencias do Consello da Xunta de Galicia

1. É competencia do Consello da Xunta de Galicia:

a)  A aprobación mediante decreto do Catálogo de xogos da Comunidade
Autónoma de Galicia.

b) A planificación e a ordenación dos xogos na Comunidade Autónoma de
Galicia conforme ás normas xerais do Estado.

c) A aprobación dos regulamentos especiais dos xogos incluídos no Catálogo
de xogos.

d) O exercicio da potestade sancionadora nos termos establecidos nesta lei.

e) Calquera outra competencia que lle sexa atribuída por esta norma ou no
seu desenvolvemento regulamentario.

2.  A  planificación  do  xogo  presencial  e  non  presencial  no  ámbito  da
Comunidade Autónoma de Galicia, xustifícase por razóns de interese xeral,
como son a saúde pública, a seguridade e o control dos xogos e a orde
pública  e  a  súa  finalidade  é  ordenar  as  actividades  do  xogo  de  forma
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coherente,  sistemática  e  proporcionada.  A dita  planificación  e  ordenación
regularase  regulamentariamente  de  acordo,  como mínimo coas  seguintes
determinacións:

a) A continxentación, no seu caso, das máquinas recreativas e de apostas,
dos establecementos de xogo e do material de xogo que se pode instalar
nestes.

b)  A determinación do volume e distribución xeográfica da oferta de xogo
para  evitar  un  sobre  exceso  desta,  de  acordo  coa  política  de
dimensionamento  do  xogo  propia  da  Comunidade  Autónoma  en  cada
momento con arranxo a criterios que deberá ter en conta a realidade e a
incidencia social así como as repercusións económicas e tributarias.

c)  Os criterios polos que se rexerá a concesión das autorizacións para o
exercicio da actividade de xogo.

Artigo  16.  Competencias  do  órgano  titular  da  consellería  competente  en
materia de xogo

É competencia do órgano titular da consellería competente en materia de
xogo:

a) O desenvolvemento dos regulamentos que aprobe o Consello da Xunta de
Galicia e, se é o caso, a súa execución.

b) O exercicio da potestade sancionadora nos termos establecidos nesta lei.

c) A autorización da instalación dos casinos de xogo.

d) Presidir a Comisión de Xogo de Galicia.

e) Calquera outra competencia que lle sexa atribuída por esta norma ou o
seu desenvolvemento regulamentario.

Artigo 17. Competencia do órgano competente en materia de xogo

Correspóndelle ao órgano competente en materia de xogo:

a) O outorgamento, denegación e revogación das autorizacións en materia
de xogo.

b) A homologación do material de xogo.
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c) A inspección e control das actividades relacionadas co xogo, así como das
empresas que participen e dos establecementos nos que se practiquen.

d) O exercicio da potestade sancionadora nos termos establecidos nesta lei.

e) A xestión dos correspondentes rexistros en materia de xogo.

f) A autorización da instalación das salas adicionais dos casinos de xogo.

g) Calquera outra competencia que lle sexa atribuída por esta norma ou o
seu desenvolvemento regulamentario.

h) As que sendo competencia da consellería competente en materia de xogo
non estean atribuídas a outro órgano.

Artigo 18. Comisión de Xogo de Galicia

1.  A  Comisión  de  Xogo  de  Galicia  é  o  órgano  consultivo  de  estudo,
coordinación e asesoramento das actividades relacionadas coa práctica dos
xogos no territorio da Comunidade autónoma galega e estará presidida pola
persoa titular da consellería competente en materia de xogo.

2. Regulamentariamente determinarase a súa composición, organización e
funcionamento.

A composición  e  organización  desta  comisión  rexerase  polo  principio  de
paridade, tratará de garantir unha representación proporcionada entre homes
e mulleres e nela estarán representadas, polo menos:

a)  A  Administración  autonómica  de  Galicia,  especialmente  as  áreas
competentes  en  materia  de  xogo,  educación,  sanidade,  política  social,
xuventude e facenda.

b) As organizacións empresariais máis representativas dos distintos sectores
afectados.

c) A Federación Galega de Municipios e Provincias.

d) As asociacións de persoas con adicción ao xogo máis representativas de
Galicia.

e) As asociacións de persoas consumidoras e usuarias.
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3. Correspóndelle á Comisión de Xogo de Galicia as funcións seguintes:

a) A emisión de informes naquelas materias relacionadas coas actividades
reguladas nesta lei que sexan competencia do Consello da Xunta de Galicia.

b) A emisión de informe preceptivo e non vinculante sobre as disposicións de
carácter  xeral  que  se  diten  en  desenvolvemento  desta  lei  e  as  súas
modificacións.

c) A emisión de informe preceptivo e non vinculante sobre as medidas de
planificación do xogo en Galicia.

d) A emisión de calquera outro informe ou consulta que lle sexan solicitados
polo Consello da Xunta,  a consellería competente en materia de xogo ou
calquera órgano da Administración autonómica de Galicia respecto daquelas
materias relacionas coas actividades que se regulan nesta lei.

TÍTULO II

Tipos de xogos

Artigo 19. Xogos de casinos

Son xogos propios dos casinos aqueles que figuren como exclusivos destes
no Catálogo de xogos ou os regulados nas disposicións de desenvolvemento
desta lei  e que so se poderán practicar nos establecementos autorizados
como  casinos  de  xogo.  En  todo  caso  terán  a  consideración  de  xogos
exclusivos de casinos os seguintes:

- Ruleta francesa
- Ruleta americana
- Bola ou boule
- Vinteun ou black jack
- Trinta e corenta
- Punto e banca
- Ferrocarril, baccara ou chemin de fer nas súas distintas modalidades
- Dados
- Póker nas distintas variantes que se establecerán regulamentariamente
- Os desenvolvidos mediante máquinas de tipo C ou de azar
- Calquera  dos  xogos  anteriores  nas  súas  distintas  variantes  que  se

establezan regulamentariamente
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- Outros  xogos  que  regulamentariamente  podan  establecerse  como
exclusivos de casinos de xogo

Unicamente nos casinos de xogo poderán organizarse e celebrarse torneos
de calquera dos xogos autorizados a estes establecementos.

Artigo 20. Xogo do bingo

O xogo do bingo desenvólvese mediante un proceso aleatorio de extracción
de  números  nas  súas  diferentes  modalidades  recollidas  no  Catálogo  de
xogos e unicamente se poderá practicar nos establecementos autorizados
como salas de bingo.
As persoas xogadoras teñen como unidade de xogo cartóns ou tarxetas,
tanto en soporte físico como electrónico.

Artigo 21. Xogos con máquinas recreativas ou de azar

1. O xogo con máquinas recreativas ou de azar consiste na introdución na
máquina  dun  medio  de  pago,  dos  permitidos  na  normativa  de
desenvolvemento, o que produce o seu accionamento automático ou permite
o seu accionamento manual,  mecánico ou electrónico, iniciándose o xogo
correspondente.

2.  Son  máquinas  recreativas  ou  de  azar  os  aparellos  de  funcionamento
manual ou automático que a cambio dun prezo lle permiten á persoa usuaria
un tempo de uso ou de xogo e a posibilidade da obtención dun premio.

3. As máquinas recreativas ou de azar poderán permitir a participación dunha
única persoa xogadora ou de varias persoas simultaneamente.

 Artigo 22. Clasificación de máquinas recreativas ou de azar

1. Para os efectos do seu réxime xurídico as máquinas recreativas ou de
azar reguladas nesta lei clasifícanse nos seguintes tipos:

a)  Máquinas  tipo  A especial:  son  aquelas  que  a  cambio  dun  prezo  lle
permiten á persoa usuaria un tempo de recreo, e eventualmente, obter un
premio  en  diñeiro,  en  especie  ou  en  forma  de  tickets,  fichas,  vales  ou
semellantes,  con puntos cambiables por  obxectos ou diñeiro.  Os premios
outorgaranse conforme aos requisitos e os límites que regulamentariamente
se establezan e, en todo caso, inferiores aos previstos para as máquinas tipo
B.
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En todo caso terán a consideración de máquinas A especial as máquinas
denominadas grúas,  cascadas ou semellantes que  outorguen premios en
metálico ou en especie.

b) Máquinas tipo B ou recreativas con premio programado: son aquelas que
a  cambio  dun  prezo  lle  permiten  á  persoa  usuaria  un  tempo  de  lecer  e
eventualmente obter un premio de acordo co programa de xogo, cos límites
que regulamentariamente se establezan,

c)Máquinas tipo B especial: son aquelas máquinas recreativas con premio
programado de instalación exclusiva en salóns de xogo, bingos e casinos,
con premios máximos superiores aos previstos para as máquinas tipo B,
conforme aos requisitos e os límites que regulamentariamente se establezan.

d)  Máquinas  tipo  C  ou  de  azar  son  aquelas  de  instalación  exclusiva  en
casinos de xogo, que a cambio dun prezo de partida lle conceden á persoa
usuaria  un  tempo  de  uso  ou  de  xogo  e  eventualmente  un  premio  que
dependerá  sempre  do  azar  e  cos  límites  que  regulamentariamente  se
establezan.  Para  estes  efectos,  entenderase  que  existe  azar  cando  as
probabilidades de obtención de calquera símbolo, resultado, combinación ou
premio non dependan dos resultados das partidas anteriores ou posteriores
ou da habilidade da persoa usuaria.

2. O Consello da Xunta de Galicia poderá, mediante decreto, incorporar á
clasificación  anterior  outros  subgrupos  de  máquinas  que,  polas  súas
características  ou  polo  feito  de  combinar  modalidades,  elementos  ou
mecanismos de diferentes xogos autorizados, non estivesen identificadas ou
comprendidas neles.

3.  Regulamentariamente  fixaranse  as  condicións  de  instalación  e
interconexión das máquinas así como o número e tipo de xogos permitidos.
En todo caso, poderán interconectarse as máquinas de tipo B entre si e coas
B especial, as máquinas B especial entre si e coas de tipo B e as máquinas
de tipo C entre si.

4.   Mediante  decreto  do  Consello  da  Xunta  de  Galicia  aprobarase  a
planificación das autorizacións de explotación de máquinas  de tipo B. En
todo caso, o número de autorizacións de explotación de máquinas de tipo B
queda limitado na Comunidade Autónoma de Galicia a un máximo de 12.427
e non poderán ser obxecto de novas adxudicacións as que se atopen en
baixa definitiva reducíndose nese número o parque actual de máquinas B.

Artigo 23. Homologacións e modificacións de máquinas recreativas e de azar
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1.  As  máquinas  recreativas  e  de  azar  requirirán  autorización  para  a  súa
homologación  e  inscrición  na  sección  correspondente  do  Rexistro  de
modelos  de  máquinas,  consonte  o  procedemento  establecido
regulamentariamente.

2.  As  modificacións  dos  modelos  de  máquinas  poderán  consistir  en
modificacións substanciais ou non substanciais.

3. Enténdese por modificación substancial aquela alteración dos elementos
do modelo previamente inscrito que afecte, de forma directa, ao prezo da
partida, ao programa de xogo ou ao seu plan de ganancias. Ditos extremos
deberán  ser  acreditados  de  forma  concreta  mediante  informe  técnico
competente da empresa.

Toda  modificación  substancial  requirirá  da  autorización  previa  do  órgano
competente  en  materia  de  xogo.  En  consecuencia,  só  poderán
comercializarse  e  explotarse  máquinas  de  modelos  modificados
substancialmente  a  partir  da  data  da  notificación  á  empresa  fabricante,
distribuidora,  importadora  ou  comercializadora  da  citada  autorización  de
modificación substancial, que en todo caso deberá ter lugar nun prazo non
superior a tres meses.

4. Cando se trate de modificacións substanciais, exixirase o cumprimento de
todos os trámites e requisitos previstos no regulamento de máquinas de xogo
para o procedemento de homologación e inscrición. Nestes supostos, logo
de autorizada previamente esta modificación, manterase a efectos rexistrais
o  mesmo  número  de  modelo,  engadíndolle  a  continuación  e  por  orde
alfabético a letra que corresponda á específica modificación autorizada.

5. Enténdese por modificación non substancial do modelo aquela alteración
que afecte aos seus restantes elementos ou dispositivos.
As modificacións non substanciais precisarán dunha declaración responsable
que  deberá  presentarse  ante  o  órgano  competente  en  materia  de  xogo
acompañada de:

a)  Un  informe  de  laboratorio  acreditativo  de  que  a  modificación  é  non
substancial.

b) A memoria explicativa asinada por representante da empresa fabricante,
distribuidora, importadora ou comercializadora.

c) Xustificante acreditativo do pago da taxa administrativa correspondente.
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6.  A  homologación  do  material  de  xogo  validamente  concedida  noutra
Comunidade  Autónoma  ou  noutro  país  membro  do  espazo  económico
europeo  poderá  ser  convalidado  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia
sempre  que  as  condicións  técnicas  do  dito  material  establecidas
regulamentariamente  sexan  substancialmente  iguais  e  segundo  o
procedemento que se fixe regulamentariamente.

Artigo 24. Xogo de combinacións aleatorias

1.  As  combinacións  aleatorias  son  aqueles  sorteos  que,  con  finalidade
exclusivamente publicitaria ou de promoción dun produto ou servizo, e tendo
como  única  contraprestación  o  consumo  do  produto  ou  servizo,  sen
sobreprezo  nin  tarifa  adicional  ningunha,  ofrecen  premios  en  metálico,
especie  ou  servizos,  exixindo,  no  seu  caso,  a  condición  de  cliente  da
entidade obxecto da publicidade ou promoción.

2. A organización de combinacións aleatorias precisará dunha declaración
responsable que deberá presentarse ante o órgano competente en materia
de xogo cunha antelación mínima de 10 días antes do inicio da actividade. A
participación do público nestas actividades debe ser gratuíta.

3. Xunto coa declaración responsable, a persoa interesada deberá presentar
as bases completas do sorteo, con indicación da data deste e do lugar dasúa
celebración.  Así  mesmo,  deberá  indicar  a  descrición  da  actividade
promocional,  a  data de inicio e fin  da actividade promocional,  o  lugar  de
celebración e a contía do premio.

Artigo 25. Xogo da rifa

1. Enténdese por xogo da rifa aquela modalidade que consiste no sorteo dun
ou varios bens ou servizos previamente determinados, non en metálico, entre
diversas persoas que previamente adquirisen unha papeleta ou billete de
importe  único,  correlativamente  numerados  ou  de  calquera  outra  forma
diferenciados entre si. A totalidade das rifas emitidas debe satisfacer como
mínimo o valor dos bens ou servizos sorteados.

2.  O  número  que  resulte  premiado  poderá  sortearse  de  forma pública  e
transparente ou de maneira que teña que coincidir  co que resulte noutro
sorteo autorizado pola Administración.

3.  Previa  á  realización  dunha  rifa  será  necesaria  a  presentación  dunha
solicitude,  a  tramitación  e  resolución  da  autorización  correspondente.  A
solicitude deberá ser presentada ante o órgano competente en materia de
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xogo cunha antelación mínima de 15 días á  data  de  inicio  da venda ou
distribución  das  papeletas  ou  billetes.  Na  solicitude  deberán  constar  os
seguintes datos:

a) Identificación da persoa física ou xurídica que presenta a solicitude.

b) Data de realización ou datas de comezo e de fin, segundo corresponda.

c) Número e características das papeletas ou billetes con indicación do prezo
unitario. Cando as rifas se fagan en combinación cos números da ONCE ou
Loterías e Apostas do Estado, o número de papeletas ou billetes deberá ser
como mínimo igual ao dunha serie das fixadas nos ditos sorteos.

d) Ámbito territorial que abarca a venda.

e) Relación detallada dos premios que se outorgarán, con expresión do seu
prezo e a forma de adxudicación ás persoas gañadoras, así como o lugar
onde  se  atopen  os  bens  mobles.  Os  premios  non  poden  consistir  en
cantidades de diñeiro en metálico nin é posible a súa substitución por diñeiro.
Se se trata de bens inmobles indicarase a situación da finca, os seus límites,
extensión, cargas e datos rexistrais, así como tamén a forma de entrega do
premio e calquera tipo de gastos que deba satisfacer a persoa gañadora. No
suposto  en  que  os  premios  consistan  en  viaxes  deberase  especificar  os
servizos que se inclúen. Igualmente se os premios consisten en vehículos
deberase indicar a quen corresponde o pago do imposto de matriculación ou
calquera outro tipo de tributo que sexa aplicable.

f) Lugar onde se vai realizar o sorteo.

g) Destino dos beneficios obtidos para a celebración da rifa.

h) Relación detallada das persoas autorizadas para vender as papeletas ou
billetes.

4. Coa solicitude de autorización debe achegarse a seguinte documentación:

a) Acreditación da representación no caso de que se actúe por medio de
representante.

b) Bases ás que deberá axustarse a realización da rifa.

c)  Copia  da  documentación  que  acredite  a  titularidade  por  parte  da
organizadora dos premios que se van sortear ou documento acreditativo da
constitución de aval pola contía do seu valor.
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d)  Autorización  concedida  pola  ONCE e  Loterías  e  Apuestas  del  Estado
cando se realice en combinación cos sorteos destas entidades.

5. Presentada a solicitude e a documentación sinalada, o órgano competente
ditará resolución de autorización ou denegación no prazo máximo de 15 días
desde a data en que a solicitude tivo entrada no rexistro correspondente.

6.  Se  no  prazo  indicado non se  ditou  e  notificou  a  resolución,  a  persoa
interesada pode considerala estimada.

Artigo 26. Xogo de tómbolas

1. O xogo da tómbola prodúcese mediante a adquisición por un prezo certo
dun  sobre  ou  papeleta  que  deberá  conter  ocultos  números,  símbolos  ou
textos, que expresen o premio que, no seu caso, lle corresponda, que pode
obterse de modo instantáneo ou por suma de puntos, ata acadar unha cifra
determinada.

2. O premio de tómbolas deberá ser un ou varios obxectos e en ningún caso
unha cantidade en metálico.

3. Previa á realización dunha tómbola será necesaria a presentación dunha
solicitude,  a tramitación e a resolución da autorización correspondente.  A
solicitude deberá ser presentada ante o órgano competente en materia de
xogo cunha antelación mínima de 15 días á data de realización da tómbola.
Na solicitude deberán constar os seguintes datos:

a) Identificación da persoa física ou xurídica que presenta a solicitude.

b) Data de realización ou datas de comezo e de fin, segundo corresponda.

c) Número e características dos sobres ou papeletas con indicación do prezo
unitario.

d) Ámbito territorial que abrangue.

e) Relación detallada dos premios que se outorgarán, con expresión do seu
prezo e a forma de adxudicación ás persoas gañadoras, así como o lugar
onde  se  atopen  os  bens  mobles.  Os  premios  non  poden  consistir  en
cantidades de diñeiro en metálico nin é posible a súa substitución por diñeiro.
No suposto en que os premios consistan en viaxes deberase especificar os
servizos que se inclúen. Igualmente se os premios consisten en vehículos
deberase indicar a quen corresponde o pago do imposto de matriculación ou
calquera outro tipo de tributo que sexa aplicable.
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f) Lugar onde se vai realizar o sorteo.

g) Destino dos beneficios obtidos para a celebración da tómbola.

h) Relación detallada das persoas autorizadas para vender as papeletas ou
sobres.

4. Coa solicitude de autorización debe achegarse a seguinte documentación:

a) Acreditación da representación no caso de que se actúe por medio de
representante.

b) Bases ás deberá axustarse a realización da tómbola.

c)  Copia  da  documentación  que  acredite  a  titularidade  por  parte  da
organizadora dos premios que se van sortear ou documento acreditativo da
constitución de aval pola contía do seu valor.

5.  Nos supostos de tómbolas organizadas por colectivos de feirantes con
ocasión de festas e verbenas populares, estes poderán presentar unha única
solicitude na que especifiquen as datas e os lugares nos que terá lugar a
devandita actividade ao longo do ano e será obxecto dunha única resolución.

6. Presentada a solicitude e a documentación sinalada o órgano competente
ditará resolución de autorización ou denegación no prazo máximo de 15 días
dende a data en que a solicitude tivo entrada no rexistro correspondente.

7.  Se  no  prazo  indicado  non  se  ditou  e  notificou  a  resolución  a  persoa
interesada pode considerala estimada.

Artigo 27. Xogo de lotarías e boletos

1.  O  xogo  das  lotarías  e  o  xogo  dos  boletos  teñen  lugar  mediante  a
adquisición por un prezo de determinados billetes ou boletos coa opción de
obter un premio en metálico.

2. No xogo das lotarías o premio obterase logo da celebración dun sorteo
posterior.

3. No xogo de boletos o premio estará fixado na parte oculta do boleto e
descubrirase previa a súa manipulación por parte da persoa xogadora.

31



4.  A  organización  e  os  requisitos  destes  xogos  será  obxecto  de
desenvolvemento regulamentario.

Artigo 28. Xogo de apostas

1.  Enténdese  por  aposta  aquela  actividade  pola  que  se  arrisca  unha
cantidade de diñeiro sobre os resultados dun acontecemento previamente
determinado, de desenlace incerto e alleo ás persoas que interveñen nela.

2.  A  organización  e  os  requisitos  destes  xogos  será  obxecto  de
desenvolvemento regulamentario. 

3.  As  máquinas  de  apostas  son  aquelas  destinadas  especificamente  á
formalización  deste  tipo  de  xogo.  Poden ser  de  dous  tipos:  terminais  de
expedición,  que son aquelas manipuladas por  unha persoa operadora da
empresa ou do establecemento no que se atopen instaladas ou máquinas
auxiliares de apostas, que son aquelas operadas directamente polas persoas
usuarias.

4. Toda modificación dos modelos de máquinas de apostas e dos sistemas
que se atopen inscritos precisará autorización do órgano competente, agás
os  supostos  de  modificacións  non  substanciais  que  requirirán  da
presentación  da  correspondente  declaración  responsable  acompañada  da
seguinte documentación:

a) Informe de laboratorio acreditativo das modificacións efectuadas e de que
estas teñen o carácter de non substanciais, así como do cumprimento dos
requisitos especificados regulamentariamente.

b) Acreditación do pago da taxa administrativa correspondente.

As  modificacións  dos  sistemas  non  suporán  a  incorporación  de  novas
máquinas  que  deberán  ser  homologadas  previamente  e  de  xeito
independente.

TÍTULO IIII

Locais habilitados para a práctica dos xogos

Artigo 29. Tipoloxía
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1.  Os  xogos  permitidos  nas  súas  distintas  modalidades  so  poderán
practicarse nos establecementos de xogo, nos espazos de apostas e noutros
locais habilitados para a práctica dos xogos regulados nesta lei e nas súas
disposicións regulamentarias.

2.  A  capacidade  e  superficie  dos  establecementos  así  como  as  súas
condicións de funcionamento determinaranse regulamentariamente.

Artigo 30. Establecementos de xogo

1. Terán a consideración de establecementos de xogo aqueles locais que
reunindo os requisitos exixidos nesta lei e nas disposicións regulamentarias
que a  desenvolven  sexan expresamente  autorizados  para  a  práctica  dos
xogos permitidos. As autorizacións concederanse por un período de 15 anos,
renovables  por  prazos  de  igual  duración  sempre  que  se  cumpran  os
requisitos  exixidos  pola  normativa  vixente.  Extinguiranse  nos  supostos
establecidos regulamentariamente.

2. Na Comunidade Autónoma de Galicia a práctica dos xogos presenciais
unicamente  poderá  autorizarse  nos  establecementos  de  xogo  que  se
especifican neste artigo e nos locais habilitados para os xogos aos que se
refire o artigo 39.

Son establecementos de xogo os seguintes:

a) Casinos.

b) Salas de bingo.

c) Salóns de xogo.

d) Tendas de apostas.

3.  Regulamentariamente  determinaranse  as  condicións  de  funcionamento
dos  establecementos  de  xogo,  as  prohibicións  de  acceso,  así  como  as
distancias  e  zonas  de  influencia  nas  que  non  poderán  situarse  novos
establecementos para a práctica dos xogos permitidos. Os establecementos
de xogo terán carácter independente e non poderán estar comunicados entre
si nin con ningún outro establecemento aberto ao público.

4. En todo caso, non poderá autorizarse a instalación de establecementos de
xogo de calquera clase a unha distancia inferior a 150 metros dos accesos
de entrada ou saída de centros oficiais que impartan ensinanza regrada a
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persoas menores de idade ou de centros oficiais de rehabilitación de persoas
xogadoras patolóxicas e a 300 metros de calquera outro establecemento de
xogo xa autorizado ou en tramitación, incluídos os espazos de apostas en
recintos deportivos e  feirais.  Estas  distancias serán medidas radialmente.
Entenderase  por  distancia  radial  a  medida  do  radio  dunha circunferencia
cuxo centro sexa o punto central da porta principal de acceso ao local.

Os concellos poderán establecer outros límites, requisitos ou características
adicionais, baseándose nas súas competencias, para a aplicación desta lei a
través das súas ordenanzas e regulamentos. Especificamente por motivos de
saúde pública, os concellos poderán establecer prohibicións, limitacións ou
restricións destinadas a evitar a excesiva concentración de establecementos
de xogo ou garantir a súa coexistencia con outras actividades humanas ou
sociais.

5.  O  órgano  competente  para  autorizar  o  establecemento  de  xogo
comunicará á persoa interesada, logo da súa consulta, nun prazo máximo de
15 días se a devandita localización cumpre coas distancias de xogo exixidas.
Esta comunicación refírese á data en que se notifica á persoa interesada e
esta non constitúe nin xera dereito ningún para instalar o local obxecto de
consulta, nin reserva o dito emprazamento.

6.  Nos  establecementos  de  xogo,  a  empresa  titular  da  autorización  do
establecemento poderá organizar para as persoas usuarias rifas, tómbolas e
combinacións  aleatorias  ás  que  se  refire  a  presente  lei,  segundo  o
procedemento e os requisitos establecidos para este tipo de xogos.

7.  A organización e distribución interna dos diferentes elementos de xogo
autorizados  para  cada  concreto  establecemento  de  xogo  corresponderá
exclusivamente ao titular do establecemento sen prexuízo do cumprimento
do resto de normativa sectorial aplicable aos ditos establecementos de xogo. 

Artigo 31. Casinos

1. Terán a consideración legal de casinos os establecementos de xogo que
reunindo os requisitos exixidos sexan autorizados para a práctica dos xogos
especificados no Catálogo de Xogos de Galicia como exclusivos de casinos.

Así  mesmo,  poderán  practicarse  nos  casinos,  previa  autorización,  outros
xogos dos incluídos no dito catálogo.

2.  Unicamente  autorizarase  a  instalación  e  funcionamento  dun  casino  en
cada  provincia  da  Comunidade  Autónoma de  Galicia  que,  en  todo  caso,
deberá contar, nun radio de 25 km desde o lugar da súa localización medidos
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en  liña  recta,  cun  asentamento  de  poboación  superior  aos  300.000
habitantes.

3.  Poderá  autorizárselle  a  cada  un  dos  casinos  de  xogo  a  instalación  e
funcionamento dunha sala adicional que, formando parte do casino, se atope
localizada fóra do recinto ou complexo onde estea situado este pero dentro
da  mesma  provincia  e  nas  condicións  que  regulamentariamente  se
determinen.

A devandita sala funcionará como apéndice do casino do que forme parte.
Nela  poderán  practicarse  todos  os  xogos  autorizados  para  o  casino  nos
termos establecidos regulamentariamente.

4. Todos os casinos matriz e as salas adicionais deberán contar cun rexistro
de admisión e un servizo de control de acceso.

Artigo 32. Modificacións dos casinos

1. Todas as modificacións relativas a aspectos recollidos na resolución de
autorización de instalación, así como o peche temporal do casino por máis
de trinta días hábiles consecutivos, requirirá autorización previa do órgano
competente en materia de xogo. A autorización de modificación non suporá
ampliación  sobre  o  período  de  vixencia  da  autorización  de  instalación
outorgada no seu día.

2. Calquera variación dos datos que consten no certificado de inscrición no
Rexistro de casinos de xogos deberá ser comunicada ao órgano competente
en materia de xogo no prazo máximo dun mes desde que se produzan e
deberase achegar coa devandita comunicación a documentación acreditativa
dos  cambios  comunicados.  Se  a  comunicación  non  reúne  os  requisitos
exixidos  ou  non  se  achegan  os  documentos  preceptivos,  requirirase  á
interesada para que, nun prazo de dez días, emende a ausencia ou achegue
os documentos preceptivos, con indicación de que se así non o fixera, terase
a comunicación por non realizada.

Artigo 33. Salas de bingo

1.  Terán a consideración de salas de bingo os establecementos de xogo
autorizados especificamente para a práctica deste xogo.

2. As salas de bingo deberán contar cun rexistro de admisión e un servizo de
control de acceso.
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3.  A  explotación  dunha  sala  de  bingo  require  a  obtención  previa  da
autorización de instalación, do permiso de apertura e da inscrición na sección
de salas do Rexistro do xogo do bingo.

4. As salas de bingo non poderán ter un aforo inferior a 100 persoas e o aforo
máximo que permita o establecemento.

5.  Nas salas de bingo poderán instalarse máquinas recreativas de tipo A
especial, B, B especial e máquinas de apostas así como terminais de xogo
da lotaría instantánea electrónica.

6.  Limítase a 12 o número máximo de bingos que se poderán autorizar no
ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia
 
Artigo 34. Modificacións das salas de bingo

1. Requirirán autorización previa:

a) Os cambios de localización da sala de bingo.

b) O peche da sala por máis de 30 días consecutivos agás que o período de
funcionamento se limitase a unha tempada concreta segundo a autorización.

c) A transmisión da autorización de instalación.

d)  As  modificacións  substanciais  da  sala,  entendendo  por  tales  as  que
supoñan un cambio de categoría da sala, amplíen o diminúan a superficie útil
da sala,  afecten ás condicións de seguridade,  ou todas aquelas que non
teñan  a  consideración  de  non  substancial  de  conformidade  co  apartado
seguinte.

2. Está suxeita a declaración responsable calquera cambio de configuración
do  espazo  de  xogo  que  non  afecte  ás  condicións  básicas  do  proxecto
autorizado que terá a consideración de non substancial.

Artigo 35. Salóns de xogo

1. Terán a consideración de salóns de xogo os establecementos de xogo
autorizados para explotar neles máquinas de tipo A especial, B e B especial.
Tamén poderanse instalar nos salóns de xogo terminais de acceso para o
xogo da lotería instantánea electrónica.

2. Os salóns de xogo deberán contar cun servizo de control de acceso.
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3. A explotación dun salón de xogo require a obtención previa da autorización
de  instalación,  do  permiso  de  apertura  e  da  inscrición  na  sección  de
establecementos  autorizados  do  Rexistro  de  empresas  de  máquinas  de
xogo.

4.  Limítase a  118 o  número máximo de salóns de xogo que se poderán
autorizar no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 36. Tendas de apostas

1. Terán a consideración de tendas de apostas os establecementos de xogo
que  sexan  autorizados  de  forma  exclusiva  para  a  comercialización  e
explotación de apostas.

2. As tendas de apostas deberán contar cun servizo de control de acceso

3.  A explotación  dunha  tenda  de  apostas  require  a  obtención  previa  da
autorización de instalación, do permiso de apertura e da inscrición na sección
de  establecementos  autorizados  do  Rexistro  de  apostas  da  Comunidade
Autónoma de Galicia.

4.  Os  requisitos  de  autorización  das  tendas  de  apostas  determinaranse
regulamentariamente.

5. Limítase a 41 o número máximo de tendas de apostas que se poderán
autorizar no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 37. Espazos de apostas

1.  Poderán  autorizarse  espazos  de  apostas  en  casinos,  salas  de  bingo,
salóns de xogo e recintos deportivos e feirais.

2.  Os requisitos  de autorización  dos  espazos  de apostas  determinaranse
regulamentariamente.

Artigo 38.  Modificacións dos salóns de xogo, das tendas e dos espazos de
apostas

1. Requirirán autorización previa do órgano competente en materia de xogo
as  modificacións  que  impliquen  unha  alteración  substancial  dos  planos
achegados para a autorización de instalación,  debendo acompañarse coa
solicitude correspondente os novos planos de reforma redactados por técnico
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competente e visados polo colexio oficial correspondente, nos supostos en
que proceda.
Tamén  requirirá  autorización  previa  a  suspensión  do  funcionamento  do
espazo por un período superior a seis meses.

2.  As  restantes  modificacións  consideraranse  non  substanciais
especialmente as que supoñan unha mera redistribución interior de espazos,
pequenas melloras ou de simple decoración e variación na modalidade ou no
número de máquinas autorizadas.
As ditas modificacións requirirán a presentación de declaración responsable
acompañada  do  plano  xustificativo  da  nova  redistribución  e  memoria
acreditativa dos cambios efectuados.

Artigo 39. Outros locais habilitados para a práctica do xogo

1. Nos establecementos de hostalaría e demais locais análogos unicamente
poderá autorizarse a instalación dunha máquina de tipo A especial, dunha
máquina tipo B e dunha máquina auxiliar de apostas.

2. En ningún caso a instalación de máquinas de xogo ou de apostas poderá
desvirtuar  nin impedir  o desenvolvemento normal  da actividade propia do
establecemento.

3.  As  persoas  usuarias  destes  locais  terán  dereito  a  formalizar  as  súas
queixas e reclamacións conforme ao establecido na normativa reguladora de
consumidores e usuarios.

4.  Regulamentariamente  poderá  limitarse  o  número  total  das  máquinas
autorizables neste tipo de establecementos. En todo caso o número total de
autorizacións para a instalación de máquinas de apostas en hostalaría non
poderá superar as 3.600.

As empresas que obteñan a autorización do órgano competente en materia
de xogo para a comercialización e explotación das apostas, disporán dun
prazo  máximo  dun  ano  a  partir  da  entrada  en  vigor  desta  lei  para  a
instalación  da  totalidade  das  máquinas  auxiliares  de  apostas  que  teñan
autorizadas en locais de hostalaría. 

Transcorrido  o  prazo  anterior,  o  órgano  competente  en  materia  de  xogo
extinguirá as autorizacións concedidas para a instalación de máquinas de
apostas en hostalaría que non consten efectivamente instaladas e reducirá o
parque de máquinas dispoñibles que non poderán adxudicarse de novo.
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5. Esgotado o número de 3.600 autorizacións concedidas para a instalación
de máquinas auxiliares de apostas en locais de hostalaría, e a medida que
as empresas vaian renunciando á súa instalación, o órgano competente en
materia de xogo reducirá nese número o límite establecido e non poderán ser
obxecto de novas adxudicacións.

6.- Mensualmente o órgano competente en materia de xogo comprobará que
as  empresas  comercializadoras  e  explotadoras  de  apostas  teñen
efectivamente  instaladas  en  locais  de  hostalaría  todas  as  máquinas
autorizadas. En caso contrario procederase a extinguir as ditas autorizacións
consonte o disposto no parágrafo 4 deste artigo.

TÍTULO IV

Empresas de xogo

Artigo 40. Requisitos xerais das empresas de xogo

1. As empresas titulares de casinos deberán constituírse baixo a forma de
sociedade mercantil  e ter un capital social mínimo equivalente ao produto
resultante de multiplicar a capacidade da sala principal  pola cantidade de
18.000  €.  Deberán  estar  inscritas  no  Rexistro  de  Casinos  de  Xogo  da
Comunidade Autónoma de Galicia.

2. As empresas de bingos deberán constituírse baixo a forma de sociedade
mercantil, e ter un capital social mínimo de 30.000 €. Deberán estar inscritas
na sección de Empresas do Rexistro do xogo do bingo.

3.  As  empresas  dedicadas  á  fabricación,  comercialización,  distribución,
importación, instalación, operación ou servizo técnico de máquinas de xogo,
ou  prestadora  de  servizos  de  interconexión,  así  como  as  empresas
dedicadas  á  explotación  de  salóns  de  xogo  que  desenvolvan  a  súa
actividade  no  territorio  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  deberán
constituírse  baixo  a  forma de  sociedade mercantil  e  ter  un  capital  social
mínimo de 30.000 €. Deberán estar inscritas no Rexistro de empresas de
máquinas de xogo.

4. As empresas de apostas deberán constituírse baixo a forma de sociedade
mercantil  e  ter  un  capital  social  mínimo  de  2.000.000  €.  Deberán  estar
inscritas no Rexistro de apostas da Comunidade Autónoma de Galicia.
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5. A empresa adxudicataria do xogo da lotaría instantánea electrónica deberá
revestir a forma de sociedade anónima e contar cun capital social mínimo de
60.000  euros  no  momento  da  autorización,  debendo  procederse  á
adaptación deste por períodos de 3 anos de tal forma que ao final de cada un
deses períodos o capital sexa como mínimo un 30% do total do investimento
executado acumulado nese mesmo período.

6.  O resto  de  empresas  de  xogo  deberán  constituírse  baixo  a  forma  de
sociedade  mercantil  e  o  seu  capital  social  mínimo  determinarase
regulamentariamente.

7.  Regulamentariamente  fixaranse  todos  os  requisitos  de  inscrición  das
empresas de xogo así como o aumento das contías fixadas como mínimas
nesta lei para o capital social.

Artigo 41. Fianzas

1. Todas as empresas de xogo deberán constituír unha fianza cando exerzan
a súa actividade no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e cuxa
contía  determinarase  regulamentariamente.  Considerarase  que  exercen  a
súa actividade no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia unha vez
inscritas  no  correspondente  Rexistro  autonómico  que  lles  habilita  para  o
devandito exercicio.

2. A fianza prestada quedará afecta ás responsabilidades e ao cumprimento
das obrigas que se deriven do réxime sancionador previsto nesta lei e nas
súas  normas  de  desenvolvemento,  así  como  ao  pago  dos  premios  ás
persoas xogadoras  e  ao cumprimento  das obrigas derivadas dos  tributos
específicos en materia de xogo.

3.  As  fianzas  poderán  ser  constituídas  en  metálico,  aval  de  entidades
bancarias ou de sociedades de garantía recíproca, contrato de seguro de
caución ou crédito  ou calquera outro  sistema de caución que legalmente
aporte as garantías suficientes e responderán das obrigas derivadas desta lei

4.  As  fianzas  permanecerán  vixentes  ata  que  o  órgano  competente  en
materia de xogo autorice a súa cancelación.

5.  A  fianza  debe  manterse  actualizada  na  contía  exixida
regulamentariamente. Se se producise a diminución na contía da fianza, por
calquera  circunstancia,  a  persoa  ou  entidade  que  a  constituíse  deberá
completala na contía obrigatoria no prazo que en cada caso se estableza
regulamentariamente, ou a falta deste, no prazo dun mes a contar dende a
data  da  súa  diminución.  De  non  completarse  a  fianza  no  dito  prazo,
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incoarase  o  expediente  de  revogación  da  autorización  e  cancelación  da
inscrición.

6.-  Calquera  variación  da  fianza  inicialmente  constituída  precisará
autorización do órgano competente en materia de xogo.

Artigo 42. Modificacións da autorización de inscrición

As  modificacións  do  capital  social,  as  transmisións  de  accións  e
participacións societarias, así como os cambios das persoas administradoras
e  apoderadas  con  facultades  de  representación  ante  a  autoridade
competente  en  xogo  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  e,  en  xeral,
calquera modificación societaria que afecte aos requisitos acreditados para o
outorgamento  da  autorización,  deberán  ser  postas  en  coñecemento  da
administración  mediante  a  presentación  dunha  declaración  responsable
acompañada da documentación acreditativa dos cambios producidos e no
prazo dun mes dende a súa efectiva materialización.

TÍTULO V

Inspección e réxime sancionador e fiscal

Artigo 43. Inspección

1. A inspección, vixilancia e control das actividades de xogo correspóndelle á
consellería  competente  en  materia  de  xogo  quen  as  desenvolverá  con
medios propios a través de persoal funcionario da Administración Xeral e do
Sector Público autonómico, que desempeñará as funcións propias do posto
asignado en calquera das formas previstas normativamente.

O órgano competente en materia de xogo poderá requirir a colaboración da
Unidade da policía autonómica, a policía local e os/as membros dos Corpos
e Forzas de Seguridade do Estado nas tarefas de inspección.

2. Ao persoal de inspección correspóndelle as funcións seguintes:

a)  A vixilancia  do  cumprimento  do  previsto  nesta  lei  e  nas  disposicións
regulamentarias.

b) O descubrimento e persecución do xogo clandestino.
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c) Levantar as pertinentes actas de inspección.

d) Adoptar as medidas provisionais necesarias.

e) A emisión de informes e asesoramento en materia de xogo.

f) As demais funcións que regulamentariamente se determinen.

3.  As  persoas  que  exerzan  as  funcións  de  inspección  poderán  entrar
libremente en calquera momento e sen previo aviso en todo establecemento
de xogo así como naqueles locais, recintos, lugares o inmobles abertos ao
público nos que se desenvolvan actividades de xogo. Ao efectuar a súa visita
o  persoal  de  inspección  deberá  identificarse  como  persoal  do  corpo  de
inspección dependentes da Xunta de Galicia presentando a correspondente
acreditación  e  a  súa  actuación  deberá  rexerse  por  criterios  de  impacto
mínimo na actividade do establecemento inspeccionado.

4.  O  persoal  da  inspección  de  xogo  terá  a  consideración  de  axente  da
autoridade no exercicio das súas funcións gozando como tal da protección
que  lle  dispensa  a  lexislación  vixente.  Estará  facultado  para  acceder  e
examinar  as  máquinas,  material  de  xogo  e  aquela  documentación
administrativa  que  poida  servir  de  información  para  o  mellor
desenvolvemento das súas funcións.

5.  Os  feitos  constatados  polo  persoal  de  inspección  deberán  reflectirse
nunha acta na que se consignarán todas e cada unha as circunstancias que
sexan precisas para a mellor constatación dos feitos obxecto da inspección e
nas que as persoas interesadas poderán facer constar as súas observacións
e  a  súa  disconformidade.  A  dita  acta  será  asinada  polas  persoas
comparecentes entregándoselles copia desta. A sinatura da acta non implica
a aceptación do seu contido. A negativa da sinatura por parte das persoas
comparecentes non invalidará a acta. As actas estendidas teñen natureza de
documento público e presunción de veracidade, agás proba en contrario.

Artigo 44. Principios xerais

1. Son infraccións administrativas en materia de xogo as accións e omisións
tipificadas  nesta  lei.  As  disposicións  regulamentarias  que  a  desenvolvan
poderán introducir gradacións ou especificacións ás ditas infraccións.

2. As infraccións en materia de xogo clasifícanse en moi graves, graves e
leves.
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Artigo 45. Infraccións moi graves

Son infraccións moi graves:

a) A organización, práctica, celebración ou explotación por calquera medio
dos xogos e actividades reguladas nesta lei e incluídos no Catálogo de xogos
carecendo da preceptiva autorización ou incumprindo as condicións desta así
como a práctica destes xogos e actividades en establecementos ou locais
distintos dos permitidos ou en condicións distintas das autorizadas.

b) A organización, práctica, celebración ou explotación de xogos ao marxe
dos  requisitos  e  condicións  establecidas  nesta  lei  ou  nas  disposicións
regulamentarias  así  como  a  organización,  práctica,  celebración  ou
explotación dos xogos non previstos no Catálogo de xogos da Comunidade
Autónoma de Galicia sempre que non constitúa falta grave ou leve.

c) A comercialización, distribución e utilización de compoñentes e elementos
para  a  práctica  das  actividades  reguladas  nesta  lei  sen  posuír  a
correspondente homologación e inscrición ou incumprindo os requisitos  e
condicións técnicas establecidos nela.

d)  A  substitución,  alteración  ou  manipulación  fraudulenta  dos  sistemas
técnicos e do material previamente homologado.

e) Reducir o capital social das empresas de xogo por debaixo dos límites
establecidos no artigo 40 desta lei agás que simultaneamente se restableza.

f)  A instalación  e  explotación  de  máquinas  ou  calquera  elemento  para  a
práctica dos xogos regulados nesta lei carentes das marcas de fábrica ou a
súa alteración ou inexactitude.

g) A participación directa como persoas xogadoras ou por medio de terceiras
persoas de quen interveña no evento obxecto do xogo ou da aposta, que
poidan influír no resultado do dito acontecemento.

h)  A  manipulación  ou  alteración  dos  xogos,  apostas,  competicións  ou
sistemas  de  xogo  previamente  homologados  tendentes  a  alterar  a
distribución de premios e porcentaxes establecidos para o xogo ou para a
aposta.

i) A concesión de préstamos ás persoas xogadoras nos lugares nos que se
practique o xogo.

j)  A utilización ou achega de datos,  non conformes coa realidade,  ou de
documentos  falsos  ou  alterados,  para  obter  permisos,  autorizacións  e
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inscricións  ou  para  atender  requirimentos  efectuados  polo  órgano
competente en materia de xogo.

k) Carecer dun sistema de control de acceso nos supostos exixidos nesta
norma e nas súas disposicións regulamentarias.

l) Permitir ou consentir a entrada ou a práctica das actividades de xogo aos
menores  de  idade  ou  as  persoas  que  o  teñan  prohibido  por  parte  dos
titulares dos establecementos de xogo regulados no artigo 30 desta lei.

m) Permitir a práctica das actividades de xogo aos menores de idade por
parte dos titulares dos establecementos regulados no artigo 39 desta lei.

n) Instalar máquinas de xogo incumprindo o límite máximo establecido pola
normativa vixente para os locais de hostalaría.

Artigo 46. Infraccións graves

Son infraccións graves:

a) A participación directa ou indirecta nos xogos das persoas que o teñan
expresamente prohibido polo artigo 9 desta lei.

b) Incumprir o titular do establecemento os límites máximos de capacidade
establecidos na correspondente autorización.

c) Non exhibir de forma visible nas entradas de público dos establecementos
de xogo a indicación de prohibición de entrada aos menores de idade e as
restricións e condicións de acceso.

d)  Deixar  fóra de funcionamento as máquinas de xogo durante  o  horario
autorizado  para  o  establecemento  con  menoscabo  dos  dereitos  doutros
clientes  do  establecemento  no  que  se  atopen  instaladas  e  sen  causa
xustificada debidamente comunicada ao órgano competente en materia de
xogo

e) Non permitirlle ás persoas usuarias ou participantes nos xogos finalizar o
tempo de uso do xogo correspondente ao prezo da partida de que se trate.

f)  A transmisión  ou  cesión  das  autorizacións  concedidas  incumprindo  as
condicións  ou  requisitos  establecidos  nesta  lei  e  nas  súas  disposicións
regulamentarias.
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g)  A  instalación  de  servizos  complementarios  nun  local  de  xogo  sen
autorización do órgano competente en materia de xogo

h) A fabricación e importación de máquinas, elementos e sistemas de xogo
por empresas non inscritas no Rexistro de empresas de máquinas de xogo
da Comunidade Autónoma de Galicia.

i)  A  reparación,  troco  ou  modificación  de  elementos  ou  dispositivos  de
máquinas e sistemas de xogo por empresas non inscritas no Rexistro de
empresas de máquinas de xogo da Comunidade Autónoma de Galicia

j)  Realizar  promocións  informativas  e  publicidade  nos  supostos
expresamente prohibidos por esta norma e disposicións regulamentarias.

k) Tomar parte como xogador en xogos non autorizados

l) Organizar xogos que consten como prohibidos nesta norma sempre que as
cantidades xogadas superen os 300 euros pero non acaden os 1.000 euros.

Artigo 47. Infraccións leves

Son infraccións leves:

a) Non dispor nos establecementos ou non facilitar as follas de reclamacións
ou non recibilas e xestionalas.

b)  A  explotación  de  máquinas  de  xogo  sen  estar  claramente  visible  e
debidamente protexida a documentación exixida preceptivamente.

c)  A non desconexión da máquina polo titular  do local  onde se explota a
máquina  de  xogo  cando  se  advirta  unha  avaría  que  implique  o  mal
funcionamento da máquina e non fóra susceptible de ser reparada no acto,
así como a non advertencia mediante información visible de que a máquina
está avariada.

d) A explotación de máquinas e sistemas de xogo sen estar en perfectas
condicións de funcionamento.

e) Non expoñer de forma visible nos establecementos de xogo os principios
de xogo responsable facilitados polo órgano competente en materia de xogo.

f)  A comisión de calquera tipo de irregularidade na práctica do xogo que
supoña un prexuízo para a persoa xogadora, entidade organizadora ou para
terceiros.
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g) A negativa ou obstrución a actuación inspectora de control  e vixilancia
realizado por axentes da autoridade.

h)  Non facilitar  aos órganos competentes a información necesaria para o
axeitado control das actividades de xogo.

i) Calquera outra acción ou omisión que constitúa incumprimento das obrigas
establecidas nesta lei ou vulneración das prohibicións previstas nela ou no
seu desenvolvemento regulamentario cando non proceda a súa cualificación
como infracción moi grave ou grave.

j)  Non  trasladar  as  máquinas  de  xogo  aos  almacéns  designados  nas
comunicacións  dilixenciadas  pola  administración  ou  trasladalas  fóra  de
prazo.

k) O incumprimento da obriga de tenencia e exhibición nos locais de xogo ás
normas xerais de funcionamento dos locais e as regras para a práctica dos
xogos.

l)  Que  a  empresa  operadora  non  teña  instalada  na  máquina  ou  no
establecemento, segundo o caso, a documentación exixida preceptivamente.

m) Organizar xogos que consten como prohibidos nesta norma sempre que
as cantidades xogadas non superen os 300 euros.

Artigo 48. Responsables das infraccións

Son  responsables  das  infraccións  as  persoas  físicas  e/ou  xurídicas  que
incorran a título de dolo o culpa nas accións ou omisións tipificadas nesta lei
e nas súas disposicións regulamentarias.
Especificamente a empresa comercializadora de apostas, será responsable
do cumprimento da obriga de incorporar e manter na máquina auxiliar de
apostas a autorización de instalación e localización.
As  persoas  titulares  dos  establecementos  de  hostalaria  e  demáis  locais
análogos serán responsable de ter a disposición das persoas usuarias as
follas de reclamacións as que fai referencia o artigo 39 e de impedir que as
persoas  menores  de  idade poidan  utilizar  as  máquinas,  tanto  recreativas
como de apostas, que figuren instaladas no devandito establecemento.

Artigo 49. Prescrición das infraccións
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1. As faltas leves prescribirán aos seis meses, as graves aos dous nos e as
moi graves aos tres anos.

2. O prazo da prescrición comezará a contar desde o día en que a infracción
se cometese. No caso de infraccións continuadas ou permanentes, o prazo
comezará a correr desde que finalizou a conduta infractora.
Interromperá  a  prescrición  a  iniciación  con  coñecemento  da  persoa
interesada  dun  procedemento  administrativo  de  natureza  sancionadora,
reiniciándose o prazo de prescrición se o expediente sancionador estivera
paralizado durante máis dun mes por causa non imputable á presunta persoa
responsable.

Artigo 50. Sancións administrativas

1. As infraccións serán sancionadas con multas nas seguintes contías:

a)  As moi  graves desde 18.001 euros ata 100.000 euros,  que se poderá
elevar  a  600.000  euros  no  caso  de  reincidencia  ou  segundo  as  contías
xogadas, beneficios obtidos ou incidencia social.

b) As graves desde 3.001 euros ata 18.000 euros.

c) As leves desde 100 euros ata 3.000 euros.

2.  Nos casos de infraccións graves e moi  graves poderán impoñerse así
mesmo as seguintes sancións con carácter accesorio:

a)  A suspensión  por  un  período  máximo  de  dous  anos  ou  a  revogación
definitiva da inscrición da empresa.

b) A suspensión por un período máximo dun ano ou revogación definitiva da
autorización de explotación para máquinas de xogo, así como a suspensión
da explotación de máquinas de xogo nos establecementos de hostalaría por
período máximo dun ano.

c) O peche do establecemento de xogo onde se cometa a infracción por un
período máximo de dous anos.

d) A inhabilitación temporal por un período máximo de dous anos para ser
titular da autorización en materia de xogo.

e)  A  incautación  e,  cando  a  sanción  sexa  firme,  a  destrución  ou  non
utilización das máquinas ou elementos de xogo obxecto da infracción.
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Artigo 51. Gradación das sancións

Na imposición das sancións observarase a debida idoneidade e necesidade
da sanción a impoñer e as súa adecuación a gravidade do feito constitutivo
da infracción. A gradación da sanción considerará especialmente os criterios
seguintes:

a) O grado de culpabilidade ou a existencia de intencionalidade.

b) A continuidade ou persistencia na conduta infractora.

c) A natureza dos prexuízos causados.

d) A reincidencia por comisión no termo dun ano de mais dunha infracción da
semellante natureza cando así sexa declarado por resolución firme en vía
administrativa.

Artigo 52. Prescrición das sancións

1. As sancións por faltas leves prescribirán ao ano, as impostas por faltas
graves aos dous anos e as moi graves aos tres anos.

2. O prazo de prescrición das sancións comezará a contarse desde o día
seguinte a aquel en que sexa executable a resolución pola que se impoña a
sanción  ou  teña  transcorrido  o  prazo  para  recorrela.  Interromperá  a
prescrición  a  iniciación,  con  coñecemento  da  persoa  interesada,  do
procedemento  de  execución,  volvendo  a  transcorrer  o  prazo  se  aquel
estivese  paralizado  mais  dun  mes  por  causa  non  imputable  á  persoa
infractora.

No caso de desestimación presunta do recurso de alzada interposto contra a
resolución pola que se impoña a sanción, o prazo de prescrición da sanción
comezará a contarse desde o día seguinte a aquel en que finalice o prazo
legalmente previsto para a resolución do dito recurso.

Artigo 53 Caducidade do procedemento

O  prazo  máximo  para  ditar  e  notificar  a  resolución  do  procedemento
sancionador será dun ano a contar dende a data do acordo de incoación.
A caducidade non producirá por si soa a prescrición das accións da persoa
particular  ou  da  Administración,  pero  os  procedementos  caducados  non
interromperán o prazo de prescrición.
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Artigo 54. Competencia para o exercicio da potestade sancionadora

1. Correspóndelle ao Consello da Xunta de Galicia a imposición de sancións
por faltas moi graves en contía superior a 300.000 euros.

2. Correspóndelle á persoa titular da consellería competente en materia de
xogos a imposición de sancións por faltas moi graves en contía superior a
60.000 euros e ata 300.000 euros.

3. Correspóndelle á persoa titular do órgano competente en materia de xogo
a adopción de:

- O acordo de inicio do procedemento sancionador en todos os casos.
- A imposición de sanción por faltas moi graves en contía igual ou superior a
18.000 euros e ata 60.000 euros.
- A imposición de sancións por faltas graves e leves.

4.  A imposición  das  sancións  con  carácter  accesorio  corresponderalle  ao
órgano que ditou a resolución sancionadora.

Artigo 55. Procedemento sancionador

As  infraccións  tipificadas  nesta  lei  serán  obxecto  das  sancións
administrativas  correspondentes,  logo  da  instrución  do  oportuno
procedemento consonte os principios establecidos na Lei 40/2015, do 1 de
outubro, de réxime xurídico do sector público, e a regulación procedimental
contida na Lei  39/2015, do 1 de outubro,  do procedemento administrativo
común das administracións públicas e de acordo coas especificidades que
regulamentariamente se establezan respectando en todo caso a normativa
básica estatal.

Artigo 56. Medidas provisionais durante o procedemento sancionador

1. Unha vez incoado o procedemento sancionador, o órgano administrativo
competente para resolvelo, poderá adoptar en calquera momento mediante
resolución motivada e logo da audiencia ás persoas interesadas, as medidas
provisionais que xulgue oportunas, para asegurar a eficacia da resolución
que se poida ditar, de existiren elementos de xuízo suficientes para iso, de
acordo  cos  principios  de  proporcionalidade,  efectividade  e  menor
onerosidade.  O  trámite  de  audiencia  previa  poderase  omitir  no  caso  de
urxencia,  que  deberá  estar  debidamente  motivada  na  resolución  que
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determine a adopción das medidas provisionais. Nestes casos efectuarase
un trámite de audiencia con posterioridade á adopción da medida.

2. Antes da iniciación do procedemento sancionador, o órgano competente
para iniciar ou instruír o procedemento, de oficio ou a instancia de parte, nos
casos de ausencia inaprazable e para a protección provisional dos intereses
implicados, poderá adoptar de forma motivada as medidas provisionais que
resulten necesarias e proporcionadas.

3.  As  medidas  provisionais  deberán  ser  proporcionadas  á  natureza  e
gravidade das  infraccións  cometidas  e  non  poderán  causar  prexuízos  de
difícil  ou  imposible  reparación  ás  persoas  interesadas  ou  que  impliquen
violación de dereitos amparados polas leis.

4.  As  medidas  provisionais  deberán  ser  confirmadas,  modificadas  ou
levantadas no acordo de iniciación do procedemento, de conformidade co
disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, que deberá efectuarse dentro dos 15
días seguintes á  súa adopción o  cal  poderá ser  obxecto  do recurso que
proceda. En todo caso, as ditas medidas quedarán sen efecto se non se
inicia o procedemento no dito prazo, ou cando o acordo de iniciación non
conteña un pronunciamento expreso acerca destas.

Artigo 57. Réxime fiscal

A  autorización,  organización  ou  celebración  de  xogos  e  actividades
comprendidas  nesta  lei  queda sometida  ás  correspondentes  taxas  fiscais
sobre  xogos  de  sorte,  envite  ou  azar  e  sobre  rifas,  tómbolas,  apostas  e
combinacións aleatorias.
A  prestación  dos  servizos  encamiñados  á  obtención  das  inscricións,
dilixencias de libros,  expedición de documentos,  autorizacións,  licenzas e
permisos, dará lugar á percepción pola Comunidade Autónoma da taxa que
lle corresponda na contía que legalmente se determine.

Disposición adicional primeira. Presentación de solicitudes e comunicacións

1. A presentación de solicitudes e comunicacións polas persoas obrigadas a
relacionarse  electronicamente  coa  Administración,  realizarase  unicamente
por  medios electrónicos a  través do formulario  normalizado dispoñible na
sede  electrónica  da  Xunta  de  conformidade  co  establecido  na  normativa
reguladora do procedemento administrativo común. Para a presentación de
solicitudes  e  comunicacións  será  necesario  o  documento  nacional  de
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identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos
pola sede electrónica da Xunta de Galicia.

2.  A  documentación  complementaria  presentarase  electronicamente
utilizando  calquera  procedemento  de  copia  dixitalizada  do  documento
orixinal.  Neste  caso,  as  copias  dixitalizadas  presentadas  garantirán  a
fidelidade  co  orixinal  baixo  a  responsabilidade  da  persoa  solicitante  ou
representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento
orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto na
normativa reguladora do procedemento administrativo común.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da
solicitude, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código
e  o  órgano  responsable  do  procedemento,  o  número  de  expediente  e  o
número ou código único de rexistro.

4. No caso de que algún dos documentos que vaia a presentar de forma
electrónica  supere  os  tamaños  límite  establecidos  pola  sede  electrónica,
permitirase  a  súa  presentación  de  forma  presencial  dentro  dos  prazos
previstos.  Para  iso,  e  xunto  co  documento  que  se  presenta,  a  persoa
interesada  deberá  mencionar  o  código  e  o  órgano  responsable  do
procedemento,  o número de expediente,  e o número ou código único de
rexistro. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de
formatos,  protocolos  e  tamaño  máximo  admitido  da  documentación
complementaria para cada procedemento.

Disposición adicional segunda. Administración por medios electrónicos para
a tramitación administrativa

O goberno da Xunta de Galicia promoverá os instrumentos legais e técnicos
necesarios  para  que  os  procedementos  telemáticos  poidan  aplicarse  á
tramitación administrativa documental das máquinas de xogo.

Disposición adicional terceira. Consentimentos e autorizacións

1. A tramitación dos procedementos regulados nesta lei e nas súas normas
de  desenvolvemento  require  a  incorporación  de  datos  en  poder  das
administracións  públicas  e,  por  tal  motivo,  os  modelos  de  solicitude  e
comunicacións inclúen autorizacións expresas ao órgano xestor para realizar
as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos. No caso
de que non se autorice o órgano xestor para realizar esta operación, deberán
achegarse  os  documentos  comprobantes  dos  datos,  nos  termos  exixidos
polas normas que resulten de aplicación.
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2. As persoas interesadas deberán achegar, xunto coas súas solicitudes e
comunicacións,  os  documentos ou  informacións previstos nesta  lei  e  nas
normas  de  desenvolvemento,  salvo  que  estes  xa  estivesen  en  poder  da
Administración  xeral  ou  de  entidades  instrumentais  e  do  sector  público
autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán acollerse
ao  establecido  na  lei  reguladora  do  procedemento  administrativo  común,
sempre que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que
foron presentados ou, de ser o caso, emitidos, e cando non transcorresen
máis  de  cinco  anos  desde  a  finalización  do  procedemento  a  que
correspondan.

3.  Nos  supostos  en  que  sexa  imposible  obter  o  documento,  o  órgano
competente poderá requirirlle  á persoa solicitante ou representante a súa
presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos
a que se refire o documento, con anterioridade á resolución.

Disposición adicional cuarta. Referencias normativas

As referencias á Lei  14/1985,  do 23 de outubro,  reguladora dos xogos e
apostas  en  Galicia  nas  correspondentes  normas  regulamentarias  de
desenvolvemento da dita lei entenderanse feitas a esta lei.

Disposición transitoria primeira. Prazo de adaptación

As empresas de xogo disporán dun prazo de dous anos para a adaptación
das máquinas e dos establecementos ao disposto nesta lei agás ao relativo á
vixencia das autorizacións as que se refire a disposición transitoria terceira.

As autorizacións de establecementos de xogo que se extingan por aplicación
de  calquera  das  causas  previstas  regulamentariamente  non  poderán  ser
obxecto de novas adxudicacións ata que o órgano competente en materia de
xogo  convoque  o  concurso  correspondente  co  total  de  autorizacións
dispoñibles.

Disposición transitoria segunda. Normativa dos regulamentos de xogo

Ata que polo Consello da Xunta non se faga uso da facultade á que se refire
a  disposición  final  primeira  seguirán  en  vigor  as  normas regulamentarias
sobre xogo en todo o que non se opoña á presente lei.
No que respecta á publicidade e promoción en materia de xogos e ata que
sexan  adaptadas  as  normas  regulamentarias  correspondentes,  non  se
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permitirá  ningún  tipo  de  publicidade  agás  os  supostos  establecidos  na
presente norma.

Disposición  transitoria  terceira.  Réxime  transitorio  das  autorizacións
concedidas de acordo coa normativa anterior

As autorizacións concedidas para instalación de establecementos de xogo
con anterioridade á entrada en vigor da presente lei manterán a súa vixencia
polo  período  polo  que  foron  concedidas.  A súa  posterior  renovación  ou
prórroga someterase ao cumprimento dos requisitos establecidos nesta lei e
nas súas normas de desenvolvemento.
O resto de autorizacións concedidas con anterioridade á entrada en vigor
desta lei disporán dun prazo de dous anos para adaptar a súa vixencia ao
disposto na presente norma.

Disposición transitoria cuarta.  Distancias entre establecementos de xogo e
centros de ensinanza

1  Quedan  exceptuados  do  cumprimento  das  distancias  contempladas  na
presente lei aqueles establecementos de xogo con autorización vixente no
momento da súa entrada en vigor.

2 Non será de aplicación o requisito de distancias previsto na presente lei
cando a apertura do centro de ensinanza o do centro oficial de rehabilitación
de persoas xogadoras patolóxicas, sexa posterior á data da autorización do
establecemento de xogo.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

1.  Quedan  derrogadas  cantas  disposicións  de  igual  ou  inferior  rango  se
opoñan ao disposto nesta lei.

2. Quedan derrogadas expresamente as seguintes disposicións:

a) Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia.

b) Os artigos 2.3, 17.4 parágrafo 4, 23.4, 31 do Decreto 181/2002, do 2 de
maio, polo que se aproba o Regulamento do Bingo de Galicia

c)  Disposición  transitoria  segunda,  disposición  derradeira  terceira,
disposición derradeira cuarta e disposición derradeira quinta, artigo 21.2 do
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Decreto 37/2016, do 17 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de
Casinos de xogo da Comunidade Autónoma de Galicia

d) Disposición derradeira terceira, disposición adicional primeira apartado 2,
3 e 4, artigos 10.2, 12.2, 19.3, 25.3, 48.2, 49.4, 50.1, 54.7, 55.6, e 67 do
Decreto 162/2012,  do 7 de xuño,  polo que se aproba o Regulamento de
apostas da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Os artigos 4 e 22 do Decreto 39/2008, do 21 de febreiro, polo que se
aproba o Regulamento de máquinas recreativas e de azar da Comunidade
Autónoma de Galicia

Disposición  derradeira  primeira.  Habilitación  para  o  desenvolvemento
regulamentario

Autorízase  ao  Consello  da  Xunta  de  Galicia  para  ditar  as  disposicións
necesarias para o desenvolvemento desta lei.

As disposicións do Decreto 39/2008, do 21 de febreiro, polo que se aproba o
Regulamento de máquinas recreativas e de azar da Comunidade Autónoma
de  Galicia  e  o  Decreto  162/2012,  do  7  de  xuño  polo  que  se  aproba  o
Regulamento de apostas da Comunidade Autónoma de Galicia ,  que son
obxecto  de  modificación  mediante  esta  lei  poderán  ser  modificadas  pola
norma de rango regulamentario correspondente á norma na que figuran.

As limitacións contidas no artigo 35.4 e no artigo 39.4 desta norma poderán
ser modificadas no sucesivo por disposicións de carácter regulamentario polo
Consello da Xunta.

Dentro  do  prazo  dun  ano  seguinte  ao  de  aprobación  da  presente  lei  o
Consello  da Xunta iniciará os trámites pertinentes para a aprobación dos
regulamentos necesarios para o desenvolvemento da presente lei.

Disposición derradeira segunda. Modificación do Decreto 39/2008, do 21 de
febreiro, polo que se aproba o Regulamento de máquinas recreativas e de
azar da Comunidade Autónoma de Galicia.

Modifícase  o  Decreto  39/2008,  do  21  de  febreiro,  polo  que  se  aproba o
Regulamento de máquinas recreativas e de azar da Comunidade Autónoma
de Galicia.

Un. Modifícase o artigo 7 que queda redactado do seguinte xeito:
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<< Artigo 7. Requisitos xerais das máquinas B

Para ser homologadas e inscritas na sección correspondente do Rexistro de
Modelos, as máquinas de tipo B terán que cumprir as condicións seguintes:

a) O prezo máximo de cada partida será de 20 céntimos de euro, sen que
obste a súa posible división en cantidades de menor importe. No suposto das
máquinas  multiposto  que  conten  co  dispositivo  opcional  do  artigo  8  h)  o
prezo máximo de cada partida poderá ser de 50 céntimos de euro.
O  anterior  entenderase  sen  prexuízo  do  dispositivo  opcional  para  a
realización de ata cinco partidas simultáneas ás que se refire o artigo 8 c).

b) O premio máximo que a máquina pode entregar non poderá exceder de
500 veces o  prezo máximo da partida simple  ou da suma do prezo das
partidas simultáneas e o programa de xogo non poderá provocar ningún tipo
de encadeamento ou secuencia de premios cuxo resultado sexa a obtención
dunha cantidade de diñeiro superior ao premio máximo establecido.

c) Cada máquina estará programada de forma que devolva en todo ciclo de
40.000 partidas consecutivas unha porcentaxe de premios que nunca será
inferior ao 70% do prezo das partidas efectuadas.

d) A duración media de cada partida non será inferior a 3 segundos e non
poderán realizarse mais de 600 partidas en 30 minutos. Para os efectos da
duración, a realización de partidas simultáneas contabilizarase como se se
tratase dunha partida simple.

e) Nos establecementos de hostalaría o pagamento dos premios consistirá
necesariamente en diñeiro de curso legal entregado pola máquina.

Nos salóns de xogo, salas de bingos e casinos poderá realizarse tamén o
pagamento dos premios a través dos seguintes medios:

- Tíckets ou fichas expedidos pola propia máquina e homologados xunto con
esta  polo  órgano  competente  en  materia  de  xogo.  Neste  caso,  os  ditos
tíckets  e  fichas  deberán  trocarse por  diñeiro  de  curso  legal  no  mesmo
establecemento ou, a elección da persoa xogadora que obtivo o premio, por
calquera outro medio legal de pago que non lle supoña ningún gasto.

-  Tarxetas electrónicas de pago e reintegro en substitución do diñeiro de
curso  legal,  adquiridas  no  propio  establecemento  e  previamente
homologadas polo órgano competente en materia de xogo. As ditas tarxetas
deberán ser trocadas no mesmo establecemento por diñeiro de curso legal
ou, a elección da persoa xogadora que obtivo o premio, por outros medios
legais de pago que non lle supoñan gastos.
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f) As máquinas deberán dispoñer dun mecanismo de expulsión automática
dos premios ao exterior, sen necesidade de acción ningunha por parte da
persoa xogadora.

g)  Para  iniciar  a  partida  requirirase  que  a  persoa  xogadora  accione  o
interruptor ou dispositivo de posta en marcha. Transcorridos 3 segundos sen
facelo a máquina poderá funcionar automaticamente.

h)  No taboleiro  frontal  ou  na  pantalla  de  vídeo  deberá  constar  de  forma
gráfica,  visible  e  por  escrito,  as  regras  de  xogo,  a  descrición  das
combinacións gañadoras, a indicación dos tipos de fichas, tíckets ou tarxetas
que acepta no seu caso podéndose indicar os valores de moedas aceptadas,
o  importe  dos  premios  correspondentes  a  cada  unha  das  partidas,  a
porcentaxe  mínima  de  devolución  en  premios  e  a  prohibición  da  súa
utilización a menores de idade, así como a advertencia de que a práctica
abusiva do xogo pode crear adición.

i)  O  contador  de  créditos  da  máquina  non  admitirá  unha  acumulación
superior ao equivalente a 100 veces o prezo máximo autorizado por partidas.

j)  A memoria  electrónica  da  máquina  que  determina  o  xogo  deberá  ser
imposible de alterar ou manipular.

k)  As  máquinas  incorporarán  unha  fonte  de  alimentación  de  enerxía
autónoma que preserve a memoria en caso de desconexión ou interrupción
do fluído eléctrico e permita no seu caso, o reinicio do programa no seu
mesmo estado.

l) As máquinas non poderán instalar ningún tipo de dispositivo sonoro que
entre  en  funcionamento  mentres  a  máquina  non  estea  en  uso  por  unha
persoa xogadora.

m)  O  xogo  poderá  desenvolverse  mediante  a  utilización  de  pantalla  de
televisión  ou  soporte  físico  análogo  controlado  por  sinal  de  vídeo  ou
semellante.

n)  As  máquinas  poderán  conter  tantos  xogos  como  os  indicados  pola
empresa fabricante na súa memoria explicativa. Os ditos xogos deberán ser
ensaiados por un laboratorio autorizado, poderán funcionar indistintamente e
requirirán autorización previa para o troco de todos ou cada un deles por
outros  igualmente  homologados.  En  calquera  caso,  para  os  efectos  das
porcentaxes de premios exixidos, estes xogos computarán como unha soa
máquina.
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Dous. Modifícase o artigo 7 bis que queda redactado do seguinte xeito:

<< Artigo 7 bis. Requisitos xerais das máquinas de tipo B especial

Para ser homologadas e inscritas na sección correspondente do Rexistro de
modelos, as máquinas de tipo B especial terán que cumprir as condicións
seguintes:

a) O prezo máximo de cada partida será de 20 céntimos de euro, sen que
obste a súa posible división en cantidades de menor importe. No suposto das
máquinas multiposto  que conten co dispositivo  opcional  do artigo 8.  h)  o
prezo máximo de cada partida poderá ser de 50 céntimos de euro.
O  anterior  entenderase  sen  prexuízo  do  dispositivo  opcional  para  a
realización de ata trinta partidas simultáneas ás que se refire o artigo 8 c).

b) O premio máximo que a máquina pode entregar non poderá exceder de
1000 veces o prezo máximo da partida simple ou da suma do prezo das
partidas simultáneas. O programa de xogo non poderá provocar ningún tipo
de encadeamento ou secuencia de premios, cuxo resultado sexa a obtención
dunha cantidade de diñeiro superior ao premio máximo establecido.

c) Cada máquina estará programada de forma que devolva, en todo ciclo de
120.000 partidas consecutivas, unha porcentaxe de premios que nunca será
inferior ao 80 % do prezo das partidas efectuadas.

d) As demais condicións enumeradas nas letras d) a q) do artigo 7 agás a
letra i)>>

Tres.  Modifícase  o  apartado  h)  do  artigo  8  que  quedaría  redactado  do
seguinte xeito:

<< As que conformando un só moble permitan a súa utilización simultánea e
independente por dúas ou máis persoas xogadoras, para a súa instalación
exclusiva en salóns de xogo e dependencias habilitadas, para o efecto, en
salas de bingo e casinos de xogo.

Estas  máquinas  estarán  amparadas  por  unha  única  autorización  de
explotación e para o efecto exclusivo de capacidade computarán como unha
única  máquina  por  cada  dúas  persoas  xogadoras  ou  fracción  excedente
deste múltiplo.

Para os efectos da porcentaxe de premios exixible e independentemente do
número de prazas de persoas xogadoras que a conformen computarán como
unha soa máquina.
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Estas máquinas poderán dispor dun único contador que acumule créditos,
premios  e  diñeiro  introducido.  Neste  suposto,  a  persoa  xogadora,  á  súa
vontade,  poderá  recuperar  o  diñeiro  en  calquera  momento,  agás  no
transcurso dunha partida.>>

Disposición derradeira terceira. Modificación do Decreto 162/2012, do 7 de
xuño,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de  apostas  da  Comunidade
Autónoma de Galicia

Modifícase  o  Decreto  162/2012,  do  7  de  xuño,  polo  que  se  aproba  o
Regulamento de apostas da Comunidade Autónoma de Galicia

Un. Modifícase o artigo 47 que queda redactado do seguinte xeito:

<<Artigo 47. Tendas de apostas

1. Sen prexuízo da disposición dos permisos e licenzas que sexan realmente
exixibles para a súa apertura, as tendas de apostas deberán ser autorizadas
polo órgano competente en materia de xogo.

2. As tendas de apostas deberán contar cunha superficie útil non inferior a 50
metros  cadrados  dedicada  especificamente  a  actividade  das  apostas,
excluídas, no seu caso, a superficie de oficinas, aseos, almacéns e calquera
outra non asignada directamente a aquela actividade.

3. As solicitudes de autorización de instalación das tendas de apostas polas
empresas  autorizadas  para  a  comercialización  e  explotación  de  apostas,
deberán ir acompañadas da seguinte documentación:

a)  Documento  que  acredite  a  dispoñibilidade  do  local  por  calquera  título
válido en dereito  e no que quede claramente especificada a duración da
devandita dispoñibilidade.

b) Proxecto das obras e instalacións do local, redactado por persoal técnico
competente e visado, se procede, polo colexio oficial correspondente.

O contido mínimo do devandito proxecto conterá:

- Plano de situación do edificio onde se pretende instalar a tenda de apostas.
- Plano ou planos de planta do local.
- Memoria descritiva das instalacións en que se especifique o cumprimento
das  condicións  deste  regulamento  con  especificación  do  número  de
máquinas que se pretenden instalar.
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c) Xustificante acreditativo do pago da taxa administrativa correspondente.

4. O prazo máximo para ditar e notificar a resolución será de tres meses. O
vencemento do prazo sen que tivese ditado e notificado resolución expresa
lexitimará a persoa interesada para entender desestimada a súa solicitude
por silencio administrativo.

5. As tendas de apostas poderán dispoñer dun servizo de bar destinado ás
persoas usuarias das tendas. Nos ditos casos a superficie destinada a ese
servizo será como máximo dun 35% da superficie útil do espazo habilitado
para os xogos. O servizo de bar non poderá dispor dun servizo de terraza á
vía pública.

6. Expedida a autorización de instalación e no prazo non superior a 1 ano
desde a notificación da correspondente resolución deberán executarse as
obras de adaptación dos locais conforme ao proxecto presentado e solicitar,
en igual prazo, o permiso de apertura e inscrición da tenda de apostas na
sección III do Rexistro de apostas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Coa  solicitude  do  permiso  de  apertura  e  inscrición  do  establecemento
achegarase a seguinte documentación:

a) Licencia municipal de actividade ou acreditación de tela solicitado.

b) Certificado final de obra asinado por técnico competente.

c) Xustificante acreditativo do pago da taxa administrativa correspondente.

7. O órgano competente para resolver, con carácter previo á concesión do
permiso de apertura, ordenará a visita de inspección ao establecemento aos
efectos de comprobar o cumprimento das características e requisitos que se
establecen neste regulamento. Se o exame da documentación achegada e o
resultado da inspección fosen satisfactorios, o órgano competente en materia
de xogo expedirá o correspondente permiso de apertura da tenda de apostas
e  procederá  a  súa  inscrición  na  sección  III  do  Rexistro  de  Apostas  da
Comunidade Autónoma de Galicia.

8.  O transcurso do prazo dun ano desde a concesión de autorización de
instalación  sen  que  fose  solicitado  o  permiso  de  apertura,  implicará  a
extinción da dita autorización que será debidamente notificada á empresa
comercializadora e explotadora de apostas. A non instalación de máquinas
de  apostas  na  correspondente  tenda  no  prazo  de  tres  meses  desde  a
concesión  do  permiso  de  apertura  implicará  automaticamente  a  extinción
deste.>>
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Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor aos tres meses da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.
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