
ASSUMPTE:  Projecte de decret /2018 del Consell  de la Generalitat, pel qual es modifquen determinats
preceptes del Reglament de Salons Recreatus i Salons de Joc, aprovat pel Decret 55/2015, de 30 d'abril, del
Consell i del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 42/2011, de 15 d'abril,
del Consell

Per la Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, es remet per al seu informe el projecte
de Decret del Consell abans indicat, tot això en virtut d'allò què disposa l'artcle 43.1.b de la Llei 5/1983, de
30  de  desembre,  del  Consell,  i  respecte  del  qual  s'informa  que,  pel  que  fa  a  les  competències  que
corresponen  a  la  Conselleria  d'Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtc  i  Desenvolupament  Rural,  el
projecte de Decret que ens ocupa no interferix en cap de les quals aquest Departament té assignades, a la
vista  del  Decret  158/2015,  de  18  de  setembre,  del  Consell,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  Orgànic  i
Funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtc i Desenvolupament Rural.

Pel que fa a la part expositva i dispositva del referit projecte de Decret, per part d'aquesta Sotssecretaria
no es formula cap al·legació.

València, a la data de la frma digital

EL SOTSSECRETARI

IL·LMO. SR. SOTSSECRETARI 
 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
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PROJECTE  DE  DECRET  DE  CONSELL  PEL  QUAL  ES  MODIFIQUEN

DETERMINATS  PRECEPTES  DEL  REGLAMENT  DE  SALONS  RECREATIUS  I

SALONS DE JOC

Vist el projecte de Decret de referència, s'informa que el mateix no afecta les competències
pròpies d'aquesta Conselleria.

IL·LMA. SRA. SOTSSECRETÀRIA

CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC
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CF

Servei de Coordinació: 483/2018

ASSUMPTE: INFORME NO AL·LEGACIONS.

En relació amb el "projecte de Decret del Consell,  pel qual es modifiquen determinats
preceptes del Reglament de salons recreatius i salons de joc, aprovat pel Decret 55/2015,
de 30 d'abril, del Consell i del Reglament d'apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat
pel Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell" remés i en compliment del que disposen els
articles 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i 40 del Decret 24/2009, de
13  de  febrer,  del  Consell,  sobre  la  forma,  estructura  i  procediment  d'elaboració  dels
projectes normatius de la Generalitat, cal informar, des d'aquesta Conselleria, que no es
formulen al·legacions al seu contingut.

València.- 

LA SOTSSECRETÀRIA

SOTSSECRETARIA DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC.-
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Sotssecretaria
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 
C/ Palau, 14 – PALAU DE L'ALMIRALL
46003 – València

COAT 1033/18
LUB/vct

Assumpte:  Informe  relatu al  projecte  de  Decret  del  Consell,   pel  qual  es  modifquen  determinats
preceptes del Reglament de salons recreatus i salons de joc, aprovat pel Decret 55/2015, de 30 d'abril,
del Consell i del Reglament d’apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 42/2011, de 15
d’abril, del Consell.

Per la Il·lma. Sra. Sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, es remet, per al seu informe,
el projecte de decret abans indicat, tot això en virtut del que disposa l'artcle  4.1.b) de la Llei 5/1984, de 40
de desembre, del Consell.

En relació amb l’esmentat projecte, s'informa que, pel que fa a les competències que corresponen a la
Presidència, no interfereix en cap de les que té assignades. Per tant, des del punt de vista competencial, no
s'ha advertt res, en el text esmentat, que aconselle formular al·legacions.

EL SOTSSECRETARI
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REGISTRE D’EIXIDA

Data:

Núm.: 

CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL 
ECONÒMIC
SOTSSECRETARIA
C/ Palau, 14
46003 - València

SOTSSECRETARIA
Servei de Coordinació 
Assumpte.  Al·legacions  P.D.,  pel  qual  es  modifiquen  determinats  preceptes  del
Reglament de Salons Recreatius…
Expedient : 07-125-2018
Núm.ref. JFV/am

En contestació  al  seu escrit  a  què adjuntava el  text  de projecte de Decret,  del
Consell,  pel  qual  es  modifiquen  determinats  preceptes  del  Reglament  de  Salons
Recreatius i Salons de Joc, aprovat pel Decret 55/2015, de 30 d’abril, del Consell i del
Reglament  d’Aposte  de  la  Comunitat  Valenciana,  aprovat  per  Decret  42/2011,  de  15
d’abril, del Consell, es comunica que no hi ha al·legacions per part d’aquesta Conselleria.

EL SOTSSECRETARI
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SOTSSECRETARIA
Secretaria General Administrativa 
Servei de Coordinació Administrativa i

 Suport Tècnic i de Personal
Pg. de l’Albereda, 16. 46010 València
Tel. 961922373 – 961922411
Fax. 961922340 

N/Ref: JA/mb/rb 108-18
Assumpte: Al·legacions Projecte Decret

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
SOTSSECRETARIA

En  relació  al  «PROJECTE  DE  DECRET,  PEL  QUAL  ES  MODIFIQUEN
DETERMINATS PRECEPTES DEL REGLAMENT DE SALONS RECREATIUS I SALONS
DE  JOC,  APROVAT  PEL  DECRET  55/2015,  DE  30  D'ABRIL,  DEL  CONSELL I  DEL
REGLAMENT D’APOSTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, APROVAT PER DECRET
42/2011, DE 15 D’ABRIL, DEL CONSELL» i en compliment del que es disposa en l'article
43  de  la  Llei  5/1983,  de  30  de  desembre,  del  Consell,  li  comunique  que  aquesta
Sotssecretaria no té cap al·legació a formular a l'esmentat projecte.

EL SOTSSECRETARI

CSV:FLSD3TLI-LRKLNRHP-75EGGKE6 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=FLSD3TLI-LRKLNRHP-75EGGKE6







SCAT/cbg/pm

Expte.: 2379_2018

En relació a la remissió a esta conselleria en compliment del què disposa l'artcle 43.1.b)

de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, de l’esborrany del  “projecte de Decret del

Consell, pel qual es modifquen determinats preceptes del Reglament de Salons Recreatus i

Salons de Joc, aprovat pel Decret 55/2015, de 30 d’abril, del Consell i del Reglament d’Apostes

de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 42/2011, de 15 d’abril, del Consell, s'informa

que, pel que fa a les competències que corresponen a esta conselleria, no interfereix en cap de

les que té assignades. Per tant, des del punt de vista competencial, no s'ha advertt res, en el

projecte esmentat, que aconselle formular al·legacions.

A València,

La sotssecretària

SOTSSECRETARIA

CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC
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SUBSECRETARIA

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Democràcia, 77. Edif.  T3
46018 VALENCIA

SECOA/CV/ac

Expt.: 489/2018 CR

Assumpte: Informe relatiu al projecte de Decret del Consell, pel qual es modifiquen determinats
preceptes del reglament de salons recreatius i salons de joc, aprovat pel Decret 55/2015, de 30
d’abril,  del  Consell  i  del Reglament d’Apostes  de la Comunitat  Valenciana,  aprovat  per Decret
42/2011, de 15 d’abril, del Consell.

En relació amb el projecte a què s'ha fet referència, remés per a al·legacions d’acord amb el que
estableixen l’article 43.1.b) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 40 del
Decret  24/2009,  de  13  de  febrer,  del  Consell,  sobre  la  forma,  l’estructura  i  el  procediment
d’elaboració  dels  projectes  normatius  de  la  Generalitat,  s’informa  que  pel  que  fa  a  l'àmbit
competencial d'aquesta Conselleria, no es formula cap al·legació a l'esmentat projecte.

El Subsecretari

SUBSECRETARIA

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC 
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