
 
 
 
 
 
Senyors/es. 
  
En compliment de les instruccions de la Directora General de Tributs i Joc us informo : 
  
En relació amb l’obligació d’adequar les fiances de joc en el termini màxim de 6 mesos, d’acord  
amb el que disposa la disposició transitòria única del Decret llei 12/2019, de 9 de juliol, de 
mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal, us recordem que aquest 
termini expira el proper dia 12 de gener de 2020. 
  
Des de la Direcció General de Tributs i Joc s’han fet les actuacions necessàries amb la Intervenció 
delegada i el Servei de Gestió Econòmica del Departament VEH, així com la Caixa General de 
Dipòsits de la Generalitat, amb l’objectiu que el termini de devolució de les fiances a substituir 
sigui el més breu possible, d’acord amb els compromisos assolits amb els diferents interlocutors 
sectorials.  
  
Per exemple no es fa necessària la publicació de cap edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), s’ha simplificat la documentació a lliurar a Intervenció delegada per tal de 
portar a terme la fiscalització prèvia, s’han prioritzat l’ús dels procediments electrònics per guanyar 
eficiència en la gestió.  
  
El resultat d’aquestes actuacions ha estat que actualment les substitucions de fiances es tramiten, 
a data d’avui, en gairebé un mes, a diferencia dels més de 3,4 o 5 mesos del tràmit ordinari. 
  
Tenint en compte que es preveu la substitució d’unes 1.800 fiances, a data d’avui, només s’ha 
sol·licitat la substitució de poc més del 10% . 
  
Tenint en compte el baix volum d’adequacions per substitució de fiances fins el dia d’avui,  així 
com la proximitat del termini màxim per fer-ho, l’endarreriment en les sol·licituds de substitució pot 
provocar que no es pugui mantenir l’actual termini de tramitació de substitució de fiances i que, en 
conseqüència, es demori la devolució de les antigues fiances dipositades. 
  
De la qual cosa us informem als efectes oportuns. 
  

 

  Amadeu Farré i Morell 
Subdirector General de Gestió i Control de Joc i Apostes 
Direcció General de Tributs i Joc 
  
Gran Via de les Corts Catalanes 639 planta 3 l 08010 Barcelona 
Tel. 93-554.15.98  
amadeu.farre@gencat.cat  
http://economia.gencat.cat 
  
Aquest missatge s’adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació 
privilegiada o confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la 
utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació 
vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immedia- 
tament per aquesta via i que el destruïu. 
  
Abans d’imprimir aquest correu, assegureu-vos que és realment necessari. 
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