CIRCULAR N.º 8/19
Barcelona, 5 de marzo de 2019

ASUNTO: HOMOLOGACIÓN DE DETERMINADOS MODELOS DE MÁQUINAS DEL GRUPO
COMATEL.

Estimado socio,
En relación a la controversia suscitada por la homologación de determinados modelos de máquinas
tipo B del GRUPO COMATEL, asunto acerca del cual hemos recibido varias consultas en las últimas
semanas, le adjuntamos nota informativa que nos ha sido remitida por la Dirección General de
Tributos y Juego.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precise sobre este asunto y entre tanto,
reciba un cordial saludo.

CIRCULAR N.º 8/19
Barcelona, 5 de març de 2019

ASSUMPTE: HOMOLOGACIÓ DE DETERMINATS MODELS DE MÀQUINES DEL GRUP
COMATEL.

Benvolgut soci,
En relació a la controvèrsia suscitada per l'homologació de determinats models de màquines tipus B
del GRUP COMATEL, assumpte sobre el qual hem rebut diverses consultes en les últimes setmanes,
li adjuntem nota informativa que ens ha estat remesa per la Direcció General de Tributs i Joc.
Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que requereixi sobre aquest assumpte i
mentrestant, rebi una cordial salutació.

Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Direcció General de Tributs i Joc

NOTA INFORMATIVA

GRUPO COMATEL, en la seva newsletter de març de 2019, informa de l’acte de
presentació, el passat dia 22 de gener, a Barcelona, conjuntament amb representants de la
comercial catalana PEJ (Productos Electrónicos de Juego), de diferents models
MULTILINER.
D’acord amb aquesta informació, “… tres productos que encajan a la perfección en el
mercado catalán y sobre los que poder aprovechar su máximo rendimiento: los modelos
MultiLiner X3000, X4000, V24 Bar € y V24 Bar fichas que ya están homologados en la
comunidad catalana. (...)”.

http://comatel.es/wp-content/uploads/2019/03/newsletter-cast-marzo-2019.pdf
Ateses les consultes plantejades davant d’aquesta Direcció General en relació amb els
models MultiLiner X3000, X4000, V24 Bar € i V24 Bar fichas, s’informa que cap d’aquests
models està homologat, ni en tràmit d’homologació, a Catalunya.

Barcelona, 4 de març de 2019
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