
 

INFORME JURÍDIC PRELIMINAR

Assumpte: Projecte de Decret de modificació del Reglament de màquines 
recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer. 

1- Consulta plantejada

Se sotmet a informe preliminar d’aquesta Assessoria Jurídica el Projecte de Decret de 
modificació del Reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 
23/2005, de 22 de febrer.

S’informa de conformitat amb l’article 4 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització 
dels serveis jurídics de l’administració de la Generalitat, i d’acord amb el que preveuen 
l’article 65.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i l’Acord de Govern de 19 de maig de 2009, 
pel qual s’aproven les Directrius sobre contingut de l’expedient i procediment 
d’elaboració de disposicions de caràcter general.

2- Conclusions

A la vista dels fonaments jurídics exposats, i un cop examinat el contingut del projecte 
de decret que es proposa, aquesta Assessoria Jurídica no troba cap impediment jurídic 
per a la seva tramitació, si bé es fan una sèrie de consideracions que s’haurien de tenir 
en compte per millorar el text de la disposició quant al contingut del preàmbul i de les 
memòries que l’acompanyen.

3- Anàlisi Jurídica

Primer - Objecte 

El projecte de Decret que s’informa té per objecte la modificació del Reglament de
màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, amb 
l’objectiu de desenvolupar noves variants de les màquines de tipus B especials per a 
sales de joc, ja existents.

La justificació de la nova regulació es troba en l’exposició de motius del Projecte de 
Decret.

L’actual Reglament classifica les màquines recreatives i d’atzar en màquines de tipus 
B, o recreatives amb premi; maquines de tipus B, especials per a salons de joc i 
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bingos, i màquines de tipus C, o d’atzar. 

Les màquines de tipus B, especials per a salons de joc i bingos, han estat objecte de 
desenvolupament en diferents i noves variants a la resta de les comunitats autònomes 
mentre a Catalunya es comercialitzava la loteria Binjocs i no es va produir aquest 
desenvolupament de les màquines de tipus B, especials per a salons de joc i bingos.

Les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 926/2017 i núm. 
101/2018 van declarar la nul·litat del Decret 97/2014, de 8 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la loteria Binjocs, comportant la retirada dels terminals de Binjocs de
tots els establiments de joc de Catalunya que estaven autoritzats per comercialitzar-lo.

Això ha suposat que les empreses autoritzades per explotar-les hagin perdut producte 
dins de la seva oferta i també que l’Administració de la Generalitat de Catalunya deixi 
d’ingressar els recursos que l’explotació d’aquesta modalitat de joc comportaven.

Així mateix, actualment i desapareguda Binjocs, hi ha un desavantatge competitiu per 
a les empreses de joc catalanes.

S’exposa que l’objecte de la present iniciativa és donar resposta a aquesta situació de 
desigualtat de les empreses catalanes mitjançant una regulació més amplia d’aquest 
tipus de màquines, ja existents a la normativa catalana, i que permeti el 
desenvolupament de les seves variants amb nous models en posició d’igualtat amb 
altres empreses de la resta del territori.

D’altra banda, també s’aconsegueix mantenir el nivell d’ingressos de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya derivats dels jocs i les apostes.

Els preceptes que es modifiquen són, únicament, els que regulen les Màquines 
especials per a sales de joc (art. 8) i la Interconnexió de màquines (art. 11).

Segon- Àmbit competencial i normatiu

Competència de la Generalitat de Catalunya

La competència exclusiva en matèria de joc, apostes i casinos de la Generalitat de 
Catalunya resulta de l’article 141.1 de l’Estatut, si l’activitat es du a terme 
exclusivament a Catalunya.

Marc normatiu 

Amb caràcter general, el Govern de la Generalitat de Catalunya té atribuïda 
directament la potestat reglamentària per l’article 68.1 de l’Estatut d’autonomia i per 
l’article 39.1 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i 
del Govern.
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De manera específica, en matèria de joc, la disposició final tercera de la Llei 15/1984, 
de 20 de març, del joc autoritza el Govern per tal de dictar les disposicions en 
desplegament de la mateixa. 

En conseqüència, el Govern compta amb l’habilitació suficient per aprovar el Decret 
projectat.

Quant a l’elaboració de les disposicions reglamentàries, els articles 61 i 62 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, estableixen que l’inici i la tramitació del projecte de disposició
reglamentària correspon al departament competent en la matèria i a la unitat directiva 
del departament proposant corresponent, respectivament.

L’article 3.2.14 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i 
determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, estableix que correspon al Departament d’Economia i 
Hisenda l’exercici de les atribucions pròpies de l’Administració de la Generalitat en 
l’àmbit de competència relatiu al joc i les apostes. 

D’altra banda, l’article 7.1 del Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, atribueix a la Direcció 
General de Tributs i Joc, entre d’altres funcions, la proposta i elaboració de normativa 
de joc i apostes (apartat b).

En base al marc normatiu anteriorment exposat, la Direcció General de Tributs i Joc, 
ha proposat el text del Projecte de Decret de modificació del Reglament de màquines 
recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer. 

Per tant, el projecte de decret de modificació sobre el qual s’informa desplega la Llei 
15/1984, de 26 de març, del joc, i el catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya, 
actualment aprovat pel Decret 240/2004, de 30 de març.

Tercer.- Avaluació preliminar 

a- Aspectes formals: comprovació de la documentació que integra l’expedient i 
compliment del procediment

El procediment per a l’elaboració i aprovació de la proposta normativa objecte d’aquest 
informe és el procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries previst als
articles 61 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost. 

L’expedient s’analitza atenent al que disposa l’apartat 10 de l’annex de l’Acord de 
Govern de 19 de maig de 2009, pel qual s’aproven les Directrius sobre contingut de 
l’expedient i procediment d’elaboració de disposicions de caràcter general. I en aquest 
sentit, tot seguit es passen a analitzar quatre aspectes.

a.1- Contingut preceptiu de l’expedient
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En la tramitació del projecte s’han de seguir tots els requisits previstos al Títol IV de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, així com els previstos al Títol VI de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

• L’article 61 de la Llei 26/2010 determina que el procediment d’elaboració d’un 
projecte de disposició reglamentària s’inicia a proposta del departament competent en 
la matèria de projecte. 

• La tramitació ha estat iniciada i impulsada per la Direcció General de Tributs i 
Joc, seguint les funcions establertes a l’article 71.1 b) del Decret 43/2019, de 25 de 
febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda.

• L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, regula la participació dels ciutadans en el 
procediment d’elaboració de normes amb rang de Llei i reglaments amb caràcter previ 
a l’elaboració del projecte de llei o reglament. S’estableixen els tràmits de consulta, 
audiència i informació pública, així com els supòsits o excepcions en els quals no cal 
realitzar-los.

Consta a l’expedient la documentació referent a la consulta pública prèvia a
l’elaboració del Projecte de Decret. El 9 d’abril de 2019, el Govern pren coneixement 
de la comunicació de la consulta, d’acord amb el document de data 11 d’abril de 2019
de la Secretaria de Govern. 

El 9 de maig de 2019 es publica al portal Participa.gencat.cat. amb termini per realitzar 
observacions fins el 9 de juny de 2019, amb el resultat de la participació i valoració 
d’aquesta que consta a l’informe de retorn de la directora general de Tributs i Joc, de 
data 21 de juny de 2019 i al document “quadre de valoració de les aportacions”, tot 
reflectit al l’esmentat portal i inclòs a la documentació de l’expedient. Per tant, s’ha 
donat compliment a aquest tràmit. 

          • L’expedient del projecte de disposició reglamentària, de conformitat amb 
l’article 64 de la Llei 26/2010, ha de constar d’una memòria general, d’una memòria 
d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, d’una memòria de les 
observacions i al·legacions presentades i dels informes preceptius que es relacionen a 
l’apartat a.2 d’aquesta consideració jurídica.

Consten incorporades a l’expedient les memòries, general i d’impacte de les mesures 
proposades, signades per la directora general de Tributs i Joc, en data 23 de setembre 
de 2019, envers les quals s’han de fer les següents observacions:

A la memòria general s’exposa la situació actual què justifica la necessitat de la 
disposició de la mateixa forma que en el preàmbul del Projecte.

A l’apartat 2.3, a la relació de disposicions afectades i entre les Normes a què fa 
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referència o remissió expressa, cita la “Directiva 98/34/CE, del Parlament i del Consell, 
de 22 de juny, modificada per la Directiva 98/48/CE, de 20 de juliol.

Aquesta Directiva 98/34/CE, amb les seves modificacions substancials, ha estat 
codificada posteriorment mitjançant la Directiva 2015/1535/UE, de 9 de setembre, del 
Parlament i del Consell, per la qual cosa s’hauria de fer referència a aquesta última. 

A l’apartat 2.5 es fa referència a la consulta pública prèvia realitzada en compliment de 
l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, mitjançant el portal Participa.gencat.cat.

Recull les dades de les dates de la consulta i circumstàncies com les aportacions 
realitzades amb identificació de les quatre associacions que les realitzen. Així mateix 
fa un resum del contingut de les propostes realitzades i es remet, quant a les 
valoracions, a l’informe al respecte que consta al portal Participa.gencat.cat., sense 
incorporar-les.

Fer esment que en aquest apartat a la pàgina 4 exposa “Finalitzat el termini 
d’informació s’han presentat 4 aportacions,...”. En canvi, al quadre de valoració de les 
aportacions on s’analitzen, hi ha 7 aportacions valorades, si bé és cert totes elles que 
corresponen a quatre associacions. Potser fóra convenient, a efectes de més claredat,
recollir que “s’han presentat 4 escrits amb aportacions....”.

Caldria també fer referència al possible procés participatiu previst a l’article 69.1 de la 
Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i els motius 
pels quals no s'ha considerat pertinent la seva realització, si és el cas. 

Finalment, exposa que s’ha d’atorgar el tràmit d’audiència a diferents associacions del 
sector del joc presencial, associacions de persones amb ludopaties i entitats de 
caràcter social, així com la procedència del tràmit de la informació pública.

No es fa cap referència a l’entrada en vigor de la norma tot i que el projecte de Decret 
estableix l’entrada en vigor a l’endemà de la seva publicació. Caldria justificar el motiu 
de l’absència de la vacatio legis en aquesta memòria, i més tenint en compte que 
tampoc es justifica al preàmbul (on s’hauria de incloure).

Per últim, caldria fer referència que aquest projecte normatiu està inclòs en el Pla 
normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2019-202, 
aprovat per Acord de Govern de 24 d’abril de 2019.

A la memòria d’avaluació, es suggereix una revisió de la mateixa en diferents 
aspectes (o punts):

A l’apartat 3.1.C, es defineixen dues alternatives, la de “no fer res” l la l’opció 
proposada, consistent en modificar l’actual Reglament de màquines recreatives i 
d’atzar , introduint noves variants dins les màquines tipus B especials per a sales de 
joc, regulades a l’article 8.
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Caldria fer referència aquí a les propostes plantejades durant la consulta pública 
prèvia, atès que s’incorporen la gran part d’aquestes, així com aquelles que no s’han 
valorat positivament i la raó, tot d’acord amb el quadre de valoracions, al qual la 
memòria general, correctament, només es remet sense plasmar aquestes valoracions. 
Sembla que seria en aquesta memòria d’avaluació i en aquest apartat on hauria 
d’introduir-se aquest aspecte i l’anàlisi.

Als apartats 3.2 B i C, l’informe d’impacte econòmic i social i d’impacte normatiu en 
termes de simplificació i reducció de càrregues, s’han incorporat dades i aspectes 
suggerits en la Nota sobre l’avaluació de l’impacte de les mesures proposades 
realitzada per l’Àrea de Millora de la Regulació, de data 20 de juny de 2019.

No obstant, respecte de la valoració de la incidència des de la perspectiva de la 
competència i de la seva adequació a la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia 
de la unitat de mercat, la memòria únicament manifesta que la modificació no 
comporta cap tipus de restriccions i cita –sense cap comentari- la Sentència del TC 
79/2017, de 22 de juny de 2017, dictada en el recurs de inconstitucionalitat 1397-2014, 
interposat pel Parlament de Catalunya respecte de la citada Llei. Per tant, caldria 
ampliar la memòria en aquest aspecte.

Aquesta Sentència declara nuls, entre d’altres, els apartats b) c) i e) de l’article 18 
(actuacions que limiten la llibertat d’establiment i la llibertat de circulació). Els apartats 
anul·lats establien com actuacions limitants, els requisits d’obtenció d’una autorització, 
homologació, acreditació en algun registre per l’exercici de l’activitat en territori 
d’autoritat competent diferent de l’autoritat d’origen, requisits de qualificació 
professional addicionals, i especificacions tècniques per a la circulació.

Si bé és cert que la Sentència s’ha de tenir en compte atès que aquestes ja no es 
consideren activitats limitants d’acord amb l’article 18, també s’ha de tenir en compte la 
resta de la Llei plenament vigent, com ara els articles 5 i 17, referents als principis de 
de necessitat i proporcionalitat.

Cal fer esment que les activitats de joc, incloses les loteries, que impliquen apostes de 
valor monetari, resten excloses expressament de la Directiva 2006/123, de 12 de 
desembre relativa al mercat interior i, per tant, també de la normativa de transposició, 
la Llei 17/2009, de 23 de novembre. No obstant, la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de 
garantia de la unitat de mercat, és d’aplicació també als sectors expressament 
exclosos de la Directiva de Serveis.  

Per tant, el que caldria incloure és una valoració al respecte de si la norma projectada
incideix o no en l’àmbit de la competència i els motius, tenint en compte que el present 
projecte no innova en el règim establert per a les màquines recreatives, atès que 
inclou modificacions únicament per introduir noves variants de models de màquines 
especials que es subjecten al règim establert, sense modificar-lo.

A l’apartat 3.3 1), al quadre de comparacions de les opcions de regulació, a l’impacte 
econòmic i social de l’opció B proposada, el contingut dels costos caldria traslladar-la 
al dels beneficis.
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A l’apartat 3.3 6), caldrà adaptar el paràgraf fent referència a la nova Directiva
2015/1535/UE, de 9 de setembre, del Parlament i del Consell, que ha vingut a codificar 
la Directiva 98/34/CE, de 22 de juny.

Per últim, cal dir que aquestes consideracions relatives a l’ampliació de les memòries 
s’han d’entendre tenint en compte la proporcionalitat en l’anàlisi. La profunditat o detall 
de l’avaluació depèn del tipus d’iniciativa, la importància del problema i la rellevància 
dels efectes possibles, i tot això sens perjudici de la valoració que pugui fer l’Àrea de 
Millora de la Regulació.

a.2 - Tramitació aplicable: consulta d’òrgans externs i tràmits d’informació 
pública i audiència als interessats.

• De conformitat amb l’article 66 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, l’esmentat projecte 
s’ha de sotmetre a consulta interdepartamental perquè formulin, si escau, les 
observacions que estimin convenients prèviament als tràmits d’audiència i d’informació 
pública. 

El projecte de Decret objecte d’aquest informe va ser publicat al Fòrum (Ref. Núm. 
SIG19VEH1327) en data 25 de setembre de 2019.

• Quant als informes, s’han de sol·licitar:
     
     - Informe de la Direcció General de Pressupostos.

- Informe de l’Institut Català de les Dones, d’acord amb l’article 3 g) de la Llei     
11/1989, de 10 de juliol, modificat per la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes.

      
En la fase actual de tramitació s’hauran d’incloure a l’expedient les sol·licituds dels 
informes pertinents. 

• De conformitat amb el que preveu l’article 8.1 b) del Reglament del Consell Tècnic, 
aprovat per Decret 413/2011, de 13 de desembre, aquest projecte de decret s’haurà 
de sotmetre a informe del Consell Tècnic.

• Es posa de manifest a la memòria general que l’esmentat projecte s’ha de sotmetre 
al tràmit d’audiència, previst a l’article 67 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, a les entitats 
concretes que figuren relacionades dins els col·lectius del sector del joc, associacions 
de persones amb ludopaties, i entitats de caràcter social.

També estableix la dita memòria, la necessitat de sotmetre l’expedient a informació 
pública prevista a l’article 68, la qual s’haurà de realitzar d’acord amb el mateix.

Per tant, un cop conclòs aquest tràmit restarà garantit adequadament tant la 
intervenció dels ciutadans com de les organitzacions i les entitats representatives del 
sector o que hi tenen interessos.
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Una vegada finalitzat aquest tràmit, l’expedient ha d’incloure a més d’aquesta 
documentació, d’acord amb l’article 64.5 de la Llei 26/2010, una memòria de les 
observacions a les al·legacions presentades en els tràmits de consulta 
interdepartamental i audiència i informació pública, i de les raons que han dut a 
desestimar-les, si és el cas. 

• De conformitat amb l’article 2.1 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, 
Econòmic i Social, s’incorporarà dictamen d’aquest organisme. 

• De conformitat als articles 8.2b de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió 
Jurídica Assessora i 69 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, es considera preceptiva la 
intervenció de la Comissió Jurídica Assessora, atenent a les característiques de la 
disposició projectada, que modifica el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, 
aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, en desplegament de la Llei 15/1984, de 
20 de març del joc, el qual ha estat objecte de dictamen de la citada Comissió.

• En la tramitació s’haurà de tenir en compte la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual estableix que, en 
aplicació del principi de transparència, l’Administració ha de fer pública la informació 
relativa a les decisions i actuacions amb rellevància jurídica, entre la qual s’inclou els 
procediments normatius en curs, amb indicació de l’estat de la tramitació en què es 
troben, així com les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels 
projectes o avantprojectes normatius i els diversos textos de les disposicions (art. 10.c 
i d de la Llei 19/2014). D’aquests preceptes es desprèn que des de l’inici del 
procediment s’han de fer públics al lloc web del Departament així com al Portal de la 
Transparència els documents indicats que s’hauran d’anar actualitzant al llarg de la 
tramitació.

• La memòria d’avaluació preveu que la norma sigui comunicada a la Comissió 
Europea en el procediment d’informació en matèria de normes i reglamentacions 
tècniques i de reglaments relatius als serveis de la societat de la informació, previst a 
la Directiva 2015/1535/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de setembre, que 
codifica la Directiva 98/34/CE, de 22 de juny, modificada en diverses ocasions i de 
forma substancial.

Així, d’acord amb el Reial Decret 1337/1999, de 31 de juliol, que trasllada aquelles 
Directives a l’ordenació jurídica espanyola, haurà de ser tramesa a la Comissió 
Interministerial per a Assumptes de la Unió Europea i s’haurà d’incloure l’esmentada 
tramesa en l’expedient a efectes de constància, conforme el que disposen els articles 
5 i 8 del Reial Decret 1337/1999, de 31 de juliol, que exigeix que l’Administració de la 
Comunitat Autònoma notifiqui el projecte de disposició a la citada Comissió 
Interministerial i s’ajorni l’adopció de qualsevol decisió sobre el projecte normatiu 
durant els tres mesos següents a partir de la data de recepció per la Comissió Europea 
de la notificació a què abans s’ha fet referència.

Per tot l’exposat, la tramitació actual del Decret sotmès a informe és ajustat a Dret.
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b- Aspectes materials: avaluació de l’adequació de la proposta al marc normatiu 
vigent i a les directrius de tècnica normativa.

En aquest apartat s’analitza l’adequació del Projecte de decret a les directrius de 
tècnica normativa i el seu contingut al marc normatiu vigent. 

El text consta d’un preàmbul, un article únic, que modifica dos articles, i una disposició 
final referida a l’entrada en vigor l’endemà de la seva publicació.

La part expositiva de la proposta normativa que ara s’analitza descriu el contingut de 
la disposició, indica l’objecte i les causes que la justifiquen i cita els antecedents i 
competències per les quals es dicta.

No obstant, es suggereix la revisió en general de la redacció del preàmbul a efectes de 
donar-li fluïdesa i reduir la seva extensió. Es podrien suprimir alguns paràgrafs que 
exposen pràcticament el mateix i sintetitzar-los. No sembla necessari, per exemple,
citar tots els Decrets de modificació, què conformen un sol paràgraf.

Així mateix, caldria exposar de forma directa que l’objecte de la modificació és introduir 
la possibilitat de noves variants en les màquines recreatives B especials per a sales de 
joc, bingos i casinos. Tot i que s’infereix de l’exposició, no s’exposa aquet fet de forma 
concreta.

Alhora, caldria adaptar a l’actualitat el paràgraf relatiu al procediment d’informació en 
matèria de normes tècniques a efectes de fer referència a la Directiva 2015/1535/UE, 
de 9 de setembre, que codifica la Directiva 98/34/CE, de 22 de juny, i les seves 
modificacions.

Per últim, caldria fer esment al motiu de l’entrada en vigor a l’endemà de la publicació, 
atès el contingut de la Disposició final.

Respecte de la part dispositiva del Projecte, consta d’un article únic, que modifica els 
articles 8 i 11 del Decret 23/2005, de 22 de febrer.

Es tracta d’una modificació de disposició única de nova redacció i que afecta només 
una disposició. El títol expressa el seu caràcter modificatiu indicant la disposició que 
modifica i com a introducció a la modificació de l’article utilitza les formes previstes 
(regles 10.1, 10.2 i 10.3 contingudes al Manual d’elaboració de les normes de la 
Generalitat de Catalunya).

Els articles tenen títol, els apartats es divideixen amb xifres aràbigues i la divisió de 
paràgrafs amb lletres minúscules (regles 151, 153 i 160).

D’acord amb la tècnica normativa, només s’han de transcriure els apartats què són 
objecte de modificació. En aquests cas, es transcriuen els dos articles sencers atès 
que tots els apartats han estat modificats encara que alguns simplement respecte del 
temps verbal més adient o d’adaptar la denominació de la direcció general competent. 
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En conseqüència, des d’un punt de vista de tècnica normativa, es considera que 
aquesta formulació s’ajusta a les Regles contingudes al Manual d’elaboració de les 
normes de la Generalitat de Catalunya (Comitè Assessor per a l’estudi de 
l’organització de l’Administració.1992)

Respecte del contingut, la modificació introdueix característiques noves respecte de 
màxims dels premis, les partides acumulades o valor màxim del premi especial en 
interconnexions que considera l’òrgan impulsor i que han de servir per la introducció 
de les noves variants de models d’aquestes màquines, així com afegeix el concepte 
del preu de la partida, juntament amb els premis, quant a les formes de pagament. 

No es fa cap modificació del règim establert fins ara per a les màquines especials ni 
per a la interconnexió.

Per últim, el text proposat inclou una Disposició final que estableixi l’entrada en vigor a
l’endemà de la publicació Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. No hauria 
obstacle sempre i quant, com s’ha indicat en apartats anteriors d’aquest informe, es 
justifiqui aquest aspecte al preàmbul i d’una forma precisa a la memòria (Dictamen de 
la Comissió Jurídica Assessora 169/2017 (pàg. 38).

D’acord amb el que s’ha exposat, s’ha de manifestar que des del punt de vista formal, 
el projecte s’adequa al marc normatiu vigent i s’ajusta a les directrius de tècnica 
normativa establertes a les Regles per a l’elaboració de les disposicions de caràcter 
general, si be s’haurien de tenir en compte les consideracions recollides en el present 
informe. 

               

                                                                                              Vist i plau
Maria Teresa Novo                                                        Anna Torra i Garcia
Responsable d’assumptes                                        Advocada de la Generalitat
Contenciosos matèria tributària
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