CIRCULAR N.º 2/19
Barcelona, 10 de enero de 2019

ANTEPROYECTO DE LEY DE ACOMPAÑAMIENTO A LA DE PRESUPUESTOS DE LA
GENERALITAT PARA 2019 (II).

Estimado socio,
En relación al asunto referenciado, y como complemento a la información contenida en las anteriores
circulares n.º 26/18 de 23 de noviembre de 2018 y 1/19 de 3 de enero de 2019, le informamos que el
anteproyecto de ley de acompañamiento contiene una previsión en su Disposición Transitoria
Novena para que las empresas de juego sustituyan, en el plazo de 6 meses, las fianzas
depositadas por otras cuyo texto se corresponda con el de los nuevos modelos normalizados, de
cuya aprobación le informábamos en la citada circular n.º 26/18 de 23 de noviembre de 2018.
La novedad más importante de esta variación, de llegar a aprobarse la ley de acompañamiento con el
mismo texto del anteproyecto, es la afectación de la fianza a las deudas tributarias contraídas con la
Administración tributaria de la Generalitat. La falta de adecuación de las fianzas en el plazo indicado
conllevará la cancelación de la inscripción en el registro de empresas de juego.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precise sobre este asunto y entre tanto,
reciba un cordial saludo.

CIRCULAR N.º 2/19
Barcelona, 10 de gener de 2019

AVANTPROJECTE DE LLEI D’ACOMPANYAMENT A LA DE PRESSUPOSTOS DE LA
GENERALITAT PER A 2019 (II).

Benvolgut soci,
En relació a l'assumpte referenciat, i com a complement a la informació continguda en les anteriors
circulars núm. 26/18 de 23 de novembre de 2018 i 1/19 de 3 de gener de 2019, l'informem que
l'avantprojecte de llei d'acompanyament conté una previsió en la seva Disposició Transitòria
Novena perquè les empreses de joc substitueixin, en el termini de 6 mesos, les fiances dipositades
per unes altres el text de les quals es correspongui amb el dels nous models normalitzats, de
l'aprovació dels quals l'informàvem en la citada circular núm. 26/18 de 23 de novembre de 2018.
La novetat més important d'aquesta variació, d'arribar a aprovar-se la llei d'acompanyament amb el
mateix text de l'avantprojecte, és l'afectació de la fiança als deutes tributaris contrets amb
l'Administració tributària de la Generalitat. La falta d'adequació de les fiances en el termini indicat
comportarà la cancel·lació de la inscripció en el registre d'empreses de joc.
Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que requereixi sobre aquest assumpte i
mentrestant, rebi una cordial salutació.

