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Referencia: 2022/1508T

Procedimiento: Mociones

Interesado: MARIA MUÑOZ CUEVAS 

Representante:  
BIENESTAR SOCIAL

Ricard Enric Escrivà Chordà, Secretaria/o del Ayuntamiento de Burjassot -

CERTIFICO: Que el Pleno en su sesión del día 22 de febrero de 2022 adoptó el siguiente 
acuerdo:  

12. JUVENTUD, EDUCACIÓN Y CULTURA.
Expediente: 2022/1508T.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL TOTES PODEM BURJASSOT 
SOBRE SOLICITUD A LA AUTORIDAD COMPETENTE DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 
DEL JUEGO.  
 

Na MARÍA MUÑOZ CUEVAS, DNI 4855965187Q, portaveu del grup municipal de Totes 
Podem a l'Ajuntament de Burjassot, en virtut del que disposa l'art. 91.4 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3 
del text reglamentari esmentat, presenta al plenari per al seu debat i aprovació, si s’escau, la 
següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 2 d'octubre del 2021 es va inaugurar una sala de bingo i apostes a pocs metres 
d'un col·legi i un institut de la nostra localitat. Aquestes circumstàncies van fer que els pares i 
mares realitzaren una protesta davant d'aquest establiment. Mitjançant aquesta proposta 
propulsada i organitzada per les coordinadores d'AMPAS de Burjassot, volem demanar un 
canvi en la legislació vigent ja que la llei del joc actual segueix sense protegir a la población 
més vulnerable.

En l'actual Llei 1/2020, d'11 de juny, de la Generalitat, de regulació del joc i de prevenció de 
la ludopatia a la Comunitat Valenciana en el seu capítol V, secció primera, art. 45 indica on 
han de desenvolupar la seua activitat aquests tipus d'establiments.

En el punt 3 de l’article esmentat estableix la següent classificació entre les diferents 
modalitats d'establiment:
a) Casinos de jocs
b) Sala de bingo
c) Salons de jocs
d) Salons recreatius
e) Locals específics
f) Locals específics d'apostes
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g) Altres locals habilitats per a la instal·lació de màquines de jocs

No entenem perquè aquesta norma estableix aquest tipus de classificació, ja que qualsevol 
d'aquestes activitats de joc amb diners (jocs d'atzar i apostes) comporta el risc de 
desenvolupar, per part de la persona jugadora un trastorn addictiu associat al joc, conegut 
com a ludopatia o joc patològic.

En el punt 5. d'aquest article només protegeix els centres educatius dels apartats c i e del 
punt 3, és a dir, dels Salons de jocs i dels locals específics. Creiem que els centres 
Educatius han d'estar protegits contra totes les modalitats d'establiments dedicats als jocs 
d'atzar i apostes.

És el nostre deure protegir la població més vulnerable contra activitats que puguen provocar 
el desenvolupament de conductes addictives.
 

Por todo ello, se eleva a Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMER.- Instar des de l'ajuntament de Burjassot a la autoritat competent amb potestat 
legislativa a que es modifique l'article 45 de la Llei 1/2020, d'11 de juny, de la Generalitat, de 
regulació del joc i de prevenció de la ludopatia a la Comunitat Valenciana.

SEGON.-Donar suport a la coordinadora d'Ampas del municipi en totes les reivindicacions 
relacionades amb aquest assumpte.
TERCER.- Informar dels acords de la present moció pels mitjans de comunicació públics de 
l’ Ajuntament de Burjassot. 

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por quince votos a favor (12 PSOE, 2 
Compromís y 1 Totes Podem), dos votos en contra ( 2 C's) y cuatro abstenciones (3 PP y 1 
Vox), ACUERDA aprobar la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por 
la comisión informativa de Juventud, Educación y Cultura de 14 de febrero de 2022.

Y para que conste, extiendo la presente a resultas de la aprobación del acta 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, con el visto bueno del Sr. Alcalde 
Presidente, en Burjassot  

Visto bueno
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