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Reglament de la loteria passiva, organitzada i 
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Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 
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DICTAMEN 08/2020 sobre el Projecte de decret del Reglament de la 
loteria col·lectiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat; de modificació del Decret 240/2004, de 
30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a 
Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; de modificació 
del Decret 149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la 
loteria passiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat; de modificació del Decret 108/2012, de 2 
d’octubre, d’organització, estructura i funcionament de l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; i de modificació del 
Decret 339/2011, de 17 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 
 
  
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, la Comissió Executiva per delegació del Ple del Consell 
de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 23 de juliol 
de 2020, aprova el següent 
 
 

DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 

 
En data 8 de juliol de 2020 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya un escrit tramès pel vicepresident del Govern de la 
Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de 
caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de decret del 
Reglament de la loteria col·lectiva, organitzada i gestionada per l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; de modificació del Decret 
240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats 
a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; de modificació del 
Decret 149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria 
passiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de 
la Generalitat; de modificació del Decret 108/2012, de 2 d’octubre, 
d’organització, estructura i funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes de la Generalitat; i de modificació del Decret 339/2011, de 17 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria 
organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat.  
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria general i d’una 
memòria d’avaluació d’impacte. 
 
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el 
dia 21 de juliol i va elaborar la Proposta de dictamen. 
 
 

II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, de trenta-sis articles englobats 
en cinc capítols, d’una disposició addicional, d’una disposició transitòria, 
d’una disposició derogatòria i de dues disposicions finals. 
 
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’emmarca 
el Projecte de decret. També es fa l’explicació dels motius que porten a 
elaborar la norma, bàsicament la regulació d’un nou joc de loteria i la 
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modificació de diverses normes en relació amb la comercialització de diversos 
jocs de loteria. 
 
El capítol I, que engloba els articles de l’1 al 13, regula la nova loteria de la 
modalitat col·lectiva. 
 
El capítol II, que conté l’article 14, modifica el Decret 240/2004, de 30 de març, 
d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzades a Catalunya i dels 
criteris aplicables a la seva planificació. La modificació és per afegir la loteria 
mixta a les modalitats de loteria. 
 
El capítol III, que conté l’article 15, modifica el Decret 149/2013, de 9 d’abril, 
pel qual s’aprova el Reglament de la loteria passiva, organitzada i gestionada 
per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. La modificació és 
per regular el règim retributiu i les condicions entre operadors comercials i 
establiments col·laboradors. 
 
El capítol IV, que conté els articles 16 i 17, modifica el Decret 108/2012, de 2 
d’octubre, d’organització, estructura i funcionament de l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat. Es modifica el contingut d’una de les funcions 
del Consell d’Administració per tal d’establir que les comissions s’han de 
proposar per a les persones integrants de la xarxa comercial i també es regula 
el fons de reserva específic per a la millora de premis. 
 
El capítol V, que engloba els articles del 18 al 36, modifica el Decret 339/2011, 
de 17 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de comercialització dels jocs 
de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de 
la Generalitat. Les modificacions van dirigides a regular la configuració de la 
xarxa comercial, els agents de venda, les comissions a les que tenen dret les 
persones integrants de la xarxa comercial, les sol·licituds de l’autorització de 
persona agent venedora i de persona operadora comercial i les obligacions 
de la persona operadora comercial. També s’incorpora la regulació de les 
persones jurídiques sense ànim de lucre que poden ser autoritzades a 
col·laborar en la distribució de la loteria sense formar part de la xarxa 
comercial.  
 
La disposició addicional habilita la persona titular del departament competent 
en matèria de joc per posar en funcionament la nova loteria col·lectiva 
mitjançant una resolució que s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
La disposició transitòria estableix un termini màxim de sis mesos per emetre 
les noves autoritzacions i, fins que no s’emetin, es podrà seguir venent 
loteries en els termes previstos en les autoritzacions actuals. 
 
La disposició derogatòria conté nou apartats i deroga quatre decrets i cinc 
articles de cinc decrets. 
 
La disposició final primera determina que la persona titular del departament 
competent en matèria de joc ha de regular les categories dels premis i la 
distribució de l’import total destinat a premis.  
 
La disposició final segona estableix l’entrada en vigor de la norma l’endemà 
de la seva publicació al DOGC. 
 
 

III. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC recomana que en el títol del capítol II es revisi la redacció del 

títol del Decret 240/2004, de 30 de març. 
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2. En relació amb l’article 17, el CTESC proposa que una part significativa 

dels fons provinents de premis no adjudicats es facin servir per treballar 
a favor de reduir les addiccions al joc en comptes de dedicar-los en la 
seva totalitat a augmentar premis per incentivar encara més l’ús del joc.  

 
3. En la disposició derogatòria, el CTESC recomana eliminar els apartats f) 

i J), atès que les disposicions que deroguen estan repetides. 
 

 
IV. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret del Reglament de la loteria col·lectiva, organitzada i gestionada per 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; de modificació del 
Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes 
autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; de 
modificació del Decret 149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament 
de la loteria passiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat; de modificació del Decret 108/2012, de 2 
d’octubre, d’organització, estructura i funcionament de l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat; i de modificació del Decret 339/2011, de 17 
de maig, pel qual s’aprova el Reglament de comercialització dels jocs de 
loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions 
formulades en el present Dictamen. 
 
 
Barcelona, 23 de juliol de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Lluís Franco i Sala    Teresita Itoiz i Cruells 
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VOT PARTICULAR que formula la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya, integrant del Grup Primer del Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya, en relació amb el Dictamen 08/2020 sobre el 
Projecte de decret del Reglament de la loteria col·lectiva, organitzada 
i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; 
de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del 
Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris 
aplicables a la seva planificació; de modificació del Decret 149/2013, 
de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria passiva, 
organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de 
la Generalitat; de modificació del Decret 108/2012, de 2 d’octubre, 
d’organització, estructura i funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat; i de modificació del Decret 339/2011, de 
17 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de comercialització dels 
jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes de la Generalitat. 
 
 
 
En relació amb el Dictamen del Projecte de decret del Reglament de loteria 
col·lectiva i atès que la majoria de les nostres aportacions no han estat 
recollides en el dictamen, des de CCOO de Catalunya emetem el següent 
 
VOT PARTICULAR  
 
Consideració general  
 
Des de CCOO de Catalunya reconeixem l’arrelament cultural que té a la 
nostra societat el joc, en les seves diverses modalitats, així com les 
ocupacions i l’activitat econòmica que genera. Tanmateix, no es poden negar 
els efectes perjudicials que el seu abús provoca en la vida personal, familiar, 
social i econòmica de moltes persones. Per aquest motiu i tal com ja va situar 
en el seu moment la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, cal trobar un equilibri 
entre la no prohibició d’una pràctica fortament arrelada a la nostra societat i 
el prendre mesures per evitar el foment del joc així com per a la 
desincentivació de la seva pràctica.  
 
Si bé és cert que la modalitat de loteria col·lectiva no sembla una de les 
modalitats que tingui més risc en tant en quant no ofereix una gratificació 
immediata sinó que el resultat i, per tant, la possibilitat d’obtenir premi es 
posterga, no és menys cert que incentivar el joc, en general, contribueix a 
consolidar una cultura del joc que comporta molts problemes a la societat. 
Per aquests motius, des de CCOO de Catalunya considerem que el Govern 
no ha d’incentivar la pràctica del joc i, per tant, no ha de proposar mesures 
per ampliar dotacions de premis que facin més atractives determinades 
pràctiques de jocs. En aquest sentit, CCOO de Catalunya proposàvem que 
es destini la part més elevada possible dels ingressos provinents de la 
recaptació per a mesures socials, tal com estableix la Llei 5/1986, de 17 d’abril 
en el seu article 9.3.  
 
Consideracions a l’articulat  
 
Consideració primera  
 
En relació amb l’article 17, CCOO de Catalunya proposem que una part, com 
a mínim del 50%, dels fons provinents de premis no adjudicats es facin servir 
per treballar a favor de reduir les addiccions al joc en comptes de dedicar-los 
en la seva totalitat a augmentar premis per incentivar encara més l’ús del joc.  
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Consideració segona  
 
En relació amb els articles 29-35, CCOO de Catalunya proposem eliminar 
aquests set articles, ja que no entenem que les persones jurídiques sense 
ànim de lucre hagin de col·laborar com a distribuïdores de bitllets de loteria. 
Es tractaria d’una mesura que desequilibraria la situació existent a favor d’una 
major promoció del joc, en aquest cas fent servir les entitats socials sense 
ànim de lucre.  
 
Barcelona, 21 de juliol de 2020 
 
 
Ricard Bellera i Kirchhoff 
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DECRET 
/2020, de de, del Reglament de la loteria col·lectiva, organitzada i gestionada per l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; de modificació del Decret 240/2004 de 
30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels 
criteris aplicables a la seva planificació; de modificació del Decret 149/2013, de 9 d’abril, 
pel qual s'aprova el Reglament de la loteria passiva, organitzada i gestionada per l'Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; de modificació del Decret 108/2012, de 
2 d’octubre, d’organització, estructura i funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes de la Generalitat; i de modificació del Decret 339/2011, de 17 de maig, pel qual 
s’aprova el reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per 
l‘Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 
 
 
L’article 141.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix la competència exclusiva 
de la Generalitat de Catalunya en matèria de joc si l’activitat s’acompleix exclusivament 
a Catalunya 
 
La Llei 15/1984, de 20 de març, del joc té per objecte regular, per l’àmbit territorial de 
Catalunya, totes les activitats relatives a casinos, a joc i apostes, de conformitat amb el 
marc estatutari. Entre d’altres, l’article 3, en concordança amb la disposició final tercera 
d’aquest text legal estableix que l’aprovació del catàleg de joc i apostes correspon al 
Govern. 
 
Mitjançant l’article 5.2 del  Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del catàleg de 
jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, 
s’estableixen les modalitats admeses en el joc de loteria que són les següents: a) 
sorteig;  b) sorteigs subjectes a dues variables, i c) loteria presortejada.   
 
L’article 5.1. del Decret 240/2004, de 30 de març, atribueix a l’Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat l’organització i gestió de la loteria, com a joc d’atzar, sens 
perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes. I l’article 2 
de la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat, estableix que aquesta entitat té al seu càrrec l’organització, la gestió directa 
i la comercialització dels jocs que les disposicions legals reserven a la gestió de la 
Generalitat de Catalunya, i també la recaptació per compte de la Generalitat dels 
ingressos públics derivats d’aquesta activitat i el pagament dels premis que 
s’estableixen. 
 
Cal fer esment, així mateix, al Decret 108/2012, de 2 d’octubre, d’organització, estructura 
i funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, al Reglament 
general dels jocs de loteria, organitzats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat, aprovat pel Decret 241/1986, de 4 d’agost, i al Reglament de 
comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat, aprovat pel Decret 339/2011, de 17 de maig. 
 
En el marc d’aquest context normatiu, aquest Decret té un objecte divers.  
 
En primer lloc, la creació i l’establiment del règim jurídic d’un joc de loteria nou, la loteria 
col·lectiva, amb unes connotacions comercials atractives i un sistema d’operació senzill, 
amb la finalitat d’ampliar la participació de les persones potencialment destinatàries.  
 
La creació d’aquest joc de loteria nou incrementa les expectatives dels ingressos de 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat provinents de la comercialització 
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de les loteries de la Generalitat de Catalunya, que ha de revertir en benefici de les 
finalitats socials previstes a l’article 9.3 de la Llei 5/1986, de 17 d’abril. 
 
Així mateix, la creació d’aquest joc de loteria nou comporta la modificació, mitjançant 
l’article segon d’aquest Decret, de l’article 5.2 del catàleg de jocs i apostes aprovat pel 
Decret 240/2004, de manera que s’hi incorpora la loteria mixta entre les modalitats que 
admet el joc de la loteria. 
 
Quant a la dinàmica del joc de loteria col·lectiva, la persona jugadora participa amb uns 
bitllets que contenen dos números independents: un primer número amb el qual es 
participa en un sorteig de premis individuals i un segon número amb el qual es participa 
en un sorteig de premis col·lectius, subjecte a dues variables i amb què es comparteix 
la sort.  
 
En aquest joc de loteria, els sortejos per obtenir els números guanyadors es fan 
mitjançant una selecció aleatòria de números d’entre tots els bitllets emesos i que 
constin com a venuts en el sistema central de les loteries. 
 
Paral·lelament a la creació d’aquest nou joc, s’elimina la loteria denominada Super 10 
mitjançant la derogació, a, de manera expressa, del Decret 132/2003, de 27 de maig, 
pel qual s'aprova el Reglament de la loteria denominada Super 10, i del Decret 245/1990, 
de 23 d'octubre, pel qual s'estableixen les comissions que s'han de percebre i la 
liquidació al tresor de la Generalitat de la part de la recaptació que constitueix ingrés 
públic de la loteria semiactiva Super 10, organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes de la Generalitat, en  tractar-se d’un joc amb una estructura de premis 
fixa i elevada, que no obtenia uns resultats congruents amb la política comercial de 
l’Entitat, atès l’escàs nombre de persones que hi participaven, raó per la qual la seva 
comercialització es troba suspesa mitjançant la Resolució VEH/2923/2018, d'11 de 
desembre (DOGC núm. 7773 de 21.12.2018). 
 
En segon  lloc, aquest Decret estableix el fons de reserva específic per a la millora de 
premis que es podrà dotar amb l’import dels premis no adjudicats de sortejos anteriors 
d’acord amb les regles que es determinen. Amb caràcter general, la dotació d’aquests 
fons i la seva aplicació fa possible una millora de premis, per assignar imports més alts 
a una o més categories de premis, o a categories de premis que es puguin determinar, 
i addicionar premis ad hoc i amb caràcter extraordinari. A aquest efecte, es modifica 
l’article 16.3 del Decret 108/2012, de 2 d'octubre, d'organització, estructura i 
funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 
 
En tercer lloc, aquesta disposició té per objecte redefinir la xarxa comercial de l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. La configuració actual d’aquesta xarxa 
està fixada al Decret 339/2011, de 17 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 
comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat, i al Decret 149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament de la loteria passiva, l’article 5 del qual va incorporar un nou canal de 
comercialització, l’anomenat canal complementari. S’incorpora l’article 7bis, que 
determina la derogació de les disposicions que fixen les comissions de la xarxa 
comercial i l’habilitació a la persona titular del departament competent en matèria de joc, 
a proposta del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat, per concretar, mitjançant resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, les comissions que perceben les persones integrants de la 
xarxa comercial. 
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Ara s’introdueix la possibilitat que persones jurídiques sense ànim de lucre autoritzades 
col·laborin en les operacions de distribució de jocs de loteria, en els termes i amb els 
drets i obligacions que es determinin en cada cas.   
 
Aquest Decret que, en definitiva, té per objecte la regulació d’un nou joc de loteria i 
l’adopció de diverses mesures relatives a la comercialització de diversos jocs de loteria 
organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat i el 
règim de funcionament d’aquesta entitat, acompleix amb els principis de necessitat, 
eficàcia, seguretat jurídica, proporcionalitat i eficiència, sense generar càrregues 
administratives i sense incidir en els drets i obligacions dels ciutadans. Així mateix, des 
de l'inici de la tramitació del projecte normatiu s'ha possibilitat l'accés senzill, universal i 
actualitzat a la normativa en vigor i als documents propis del seu procés d'elaboració, 
s’han definit clarament els objectius i s’ha possibilitat la participació activa dels 
destinataris en l'elaboració de la norma, tot donant compliment als principis de 
transparència i de bona regulació en la tramitació del projecte normatiu.  
 
Raons comercials i de planificació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat, en funció dels paràmetres i dels criteris comercials i econòmics aplicables, 
com l’objectiu d’obtenir el millor impacte en el mercat de la implementació del joc nou de 
la loteria, fan aconsellable que l’entrada en vigor d’aquest Decret es produeixi l’endemà 
de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
D’acord amb/vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 
 
De conformitat amb l’article 68.1 de l’Estatut d’autonomia i els articles 39.1 i 40 de la Llei 
13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern. 
 
Per tot el que s'ha exposat, a proposta del vicepresident del Govern i conseller 
d'Economia i Hisenda, d’acord amb/vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, 
i d'acord amb el Govern, 
 
Decreto: 
 
 
Capítol I 
Reglament loteria col·lectiva 
 
Article 1 
Objecte 
 
Aquest Reglament té per objecte la regulació de la loteria de la modalitat col·lectiva 
organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 
 
Article 2  
Règim jurídic 
 
Aquesta loteria es regeix per aquest Reglament i, supletòriament, pel Reglament general 
dels jocs de loteria organitzats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, 
aprovat pel Decret 241/1986, de 4 d'agost, i pel Reglament de comercialització dels jocs 
de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat, aprovat pel Decret 339/2011, de 17 de maig. 
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Aquesta loteria combina les modalitats previstes en els apartats a) i b) de l’article 5.2 del 
catàleg de jocs i apostes, aprovat pel Decret 240/2004, de 30 de març. 
 
Article 3 
Joc responsable 
 
L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat pot establir, respecte d'aquest 
joc de loteria, les directrius sobre mesures, procediments i sistemes tècnics que 
afavoreixin la pràctica responsable que fixi el departament competent, tot preveient 
aspectes com el de la comunicació i publicació de missatges d'advertiment sobre joc 
responsable, adreçats a les persones jugadores, el de l'habilitació d'espais o funcions 
amb informació d'interès per als destinataris esmentats. Quan aquestes directrius 
impliquin qüestions relacionades amb el joc patològic i amb l'atenció sanitària, s’hauran 
d’elaborar amb l'assessorament del departament competent en matèria de salut. 
 
Article 4  
Publicitat 
 
4.1 Aquest Reglament, les ordres que el desenvolupin i les resolucions de la persona 
titular del departament competent en matèria de joc, que es publiquin en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, relatives a l’operativa d’aquesta loteria, estan a 
disposició del públic a la seu social de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat i en un lloc destacat de la seva seu electrònica o del departament al qual 
estigui vinculada. 
 
4.2 Els actes i directrius que l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat adopti 
sobre mesures, procediments i sistemes tècnics que afavoreixin la pràctica responsable, 
estan a disposició del públic a la seu social de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de 
la Generalitat i en la seva seu electrònica. 
 
Article 5 
Participació 
 
Aquest joc és una modalitat de loteria en la qual la persona jugadora participa amb uns 
bitllets que contenen dos números independents: 
 
5.1 El primer número participa en el sorteig dels premis individualitzats. Aquest número 
no es podrà repetir en cap altre bitllet. Es coneix exactament el número amb què es 
juga, que és el que es troba imprès en el bitllet, i les possibilitats del seu premi, que 
consisteix en una quantitat fixa. 
 
5.2 El segon número participa en el sorteig de premis col·lectius. Aquest número podrà 
ser repetit en altres bitllets i ser escollit pel jugador d’entre els disponibles, i l’import del 
premi estarà en proporció de les aportacions dels jugadors i del nombre de guanyadors. 
 
5.3 El nombre final de bitllets que s’emetran estarà en funció de les necessitats de 
distribució, d’entre els límits que s’estableixin per a cadascun d’aquests números. No 
obstant això, els números que finalment participaran en els respectius sortejos seran 
únicament aquells que constin enregistrats com a venuts en el sistema central de la 
Loteria. 
 
Article 6 
Preu del bitllet 
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El preu del bitllet es fixa entre un mínim de cinquanta cèntims d’euro (0,50) i un màxim 
de vint euros (20). 
 
Article 7 
Venda de bitllets mitjançant la xarxa comercial 
 
La venda dels bitllets de loteria la faran directament l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 
de la Generalitat i les persones integrants de la xarxa comercial. 
 
Article 8 
Distribució de bitllets per entitats sense ànim de lucre 
 
8.2 Les persones jurídiques sense ànim de lucre, que no formen part de la xarxa 
comercial, autoritzades per col·laborar en les operacions de distribució podran sol·licitar 
la reserva de bitllets per a la seva distribució en un sorteig determinat. 
 
8.3 L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat bloquejarà en el sistema 
central de la loteria, els números que aquestes persones col·laboradores hagin reservat, 
fins la data que s’estableixi com a límit per a l’acreditació del pagament del preu dels 
bitllets i la confirmació d’aquells bitllets no distribuïts, data a partir de la qual l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat podrà posar-los de nou a la venda al 
públic.  
 
8.4 L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat emetrà certificació dels 
números bloquejats a petició de les persones col·laboradores i dels que constin 
acreditats com a pagats en el sistema. L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat no respon dels bitllets distribuïts per les entitats col·laboradores 
corresponents a números bloquejats i no pagats per aquestes.  
 
Article 9 
Canals de comercialització 
 
9.1 Canal convencional 
A l’efecte del que estableix aquest Reglament, es considera canal convencional de 
comercialització el que reuneix les condicions de comercialització que es detallen al 
capítol 2 del Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats 
per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, aprovat pel Decret 339/2011, 
de 17 de maig, o la normativa que el substitueixi. 
 
9.2 Canal complementari 
Es considera canal complementari de comercialització aquell a través del qual l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat pot vehicular la venda de loteria col·lectiva 
per mitjà de persones operadores comercials que posen a disposició de l’Entitat un 
conjunt de punts de venda o establiments, propis o no, de forma temporal. Les persones 
operadores comercials autoritzades poden vendre directament o indirectament a través 
dels punts de venda o establiments que aporten i que no tenen vinculació directa amb 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. Així, aquestes persones 
operadores comercials són les úniques responsables del compliment de totes les 
obligacions inherents a les autoritzacions atorgades. A les autoritzacions de les 
persones operadores comercials del canal complementari els és d’aplicació, amb les 
especificitats establertes en aquest Reglament, el que es preveu per a les persones 
operadores comercials en el Reglament de comercialització dels jocs de loteria 
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organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, 
aprovat pel Decret 339/2011, de 17 de maig. 
 
Article 10 
Participació en el sorteig 
 
Entraran en el sorteig els números venuts directament per l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes de la Generalitat o mitjançant la seva xarxa comercial, així com els distribuïts 
per les entitats sense ànim de lucre autoritzades per l’Entitat i que constin com a venuts 
en el sistema. 
 
Article 11 
Sortejos i números guanyadors 
 
11.1 Els sortejos per obtenir els números guanyadors es realitzen mitjançant una 
selecció aleatòria de números d’entre tots els bitllets que constin com a venuts en el 
sistema central de la loteria. 
 
11.2 Es realitzaran dos sortejos: 
Un sorteig de premis individualitzats, en el que es realitzaran les diferents extraccions 
d’entre la totalitat dels primers números dels bitllets, descrits en l’apartat 5.1 i que constin 
com a venuts en el sistema central de la loteria. 
I un sorteig de premis col·lectius, en el que es realitzaran les diferents extraccions 
d’entre la totalitat dels segons números dels bitllets, descrits en l’apartat 5.2 i que constin 
com a venuts en el sistema central de la loteria. 
 
11.3 En cas de força major o per qualsevol altra circumstància de tipus comercial, la 
direcció de l’Entitat Autònoma de Jos i Apostes de la Generalitat podrà suspendre algun 
d'aquests sorteigs fent la difusió pública a través de la seu electrònica. En aquest cas, 
tots els bitllets afectats entraran en el sorteig del dia que es determini, d’acord amb la 
Disposició Addicional d’aquest Decret. L'Entitat no reintegrarà el preu dels bitllets 
corresponents. 
 
Article 12 
Premis 
 
12.1. El percentatge destinat a premis s'estableix entre un mínim del quaranta per cent 
(40%) i un màxim del setanta per cent (70%) de l'import total dels bitllets que s’emetin 
per a un sorteig determinat i que constin com a venuts en el sistema central de la loteria. 
 
12.2 Per a cada sorteig es determinen els llocs en què es paga el premi, en funció de 
les quanties. 
 
Article 13 
Caducitat 
 
El dret a cobrar un premi caduca als noranta (90) dies naturals comptats a partir de la 
data de celebració del sorteig corresponent. 
 
Capítol II 
Modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i 
apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, i aprovació 
del Reglament de la loteria col·lectiva 
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Article 14 
S’afegeix un apartat d) a l’article 5.2 del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació 
del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva 
planificació, amb el redactat següent: 
 
“d) Loteria mixta, en la qual es poden combinar, en un mateix joc, qualsevol de les 
modalitats corresponents a sortejos previstos en l’apartat a), la dels sortejos subjectes 
a dues variables de l’apartat b) i/o la loteria presortejada prevista en l’apartat c).” 
 
Capítol III 
Modificació del Decret 149/2013, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria 
passiva, organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat 
 
Article 15 
Es modifica el títol i l’article 6 del Decret 149/2013, de 9 d’abril, que queda redactat de 
la manera següent: 
 
“Article 6 
Règim retributiu i condicions entre operadores comercials i establiments col·laboradors. 

Els establiments que col·laboren amb una persona operadora comercial que pertany al 
canal complementari només poden percebre la retribució de l’operadora comercial de la 
qual depenen en virtut dels acords que hagin subscrit amb aquesta operadora, sens 
perjudici de la retribució que aquests establiments puguin percebre directament de 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, en el marc de promocions 
comercials que l’Entitat pugui realitzar. Les operadores comercials han d’informar a 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat sobre els acords retributius que 
adoptin amb els respectius establiments col·laboradors.” 

 
Capítol IV 
Modificacions del Decret 108/2012, de 2 d’octubre, d’organització, estructura i 
funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 
 
Article 16 
Es modifica l’apartat d) de l’article 5 del Decret 108/2012, de 2 d’octubre, que queda 
redactat de la manera següent: 
 
“d) Proposar les comissions de les persones integrants de la xarxa comercial de l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, en el marc de les polítiques comercials 
que s’estableixin en cada moment.” 
  
Article 17 
Es modifica l’apartat 3 de l’article 16 del Decret 108/2012, de 2 d'octubre, que queda 
redactat de la manera següent: 
 
“16.3 L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat pot constituir fons de 
reserva, de garantia i de maniobra per a la gestió dels jocs i els administrarà. El fons de 
reserva específic per a la millora de premis es podrà dotar amb l’import dels premis no 
adjudicats de sortejos anteriors d’acord amb les regles següents: 
a) El Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 
ha d’acordar en cada cas el traspàs de l’import provinent de premis no adjudicats per 
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destinar-lo a millorar els premis d’un o més sortejos determinats, incrementant els 
imports d’alguna o algunes de les categories de premis o addicionant premis 
extraordinaris als de les categories establertes. 
b) Els traspassos d’imports al fons per a la millora de premis es poden reintegrar 
totalment o parcialment al fons del qual provenen, amb el corresponent acord del Consell 
d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, en el cas que 
no s’adjudiqui, totalment o parcialment, l’import dels premis incrementats o addicionats. 
c) Els comptes de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat han de recollir 
de forma detallada els traspassos i reintegraments acordats pel Consell d’Administració 
en relació amb els fons.” 
 
 
Capítol V 
Modificacions del Decret 339/2011, de 17 de maig, pel qual s’aprova el reglament de 
comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l‘Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat 
 
Article 18 
Es modifica l’article 4 del Decret 339/2011, de 17 de maig, que queda redactat de la 
manera següent: 
 
“Article 4 
Configuració de la xarxa comercial 
4.1 La venda i distribució al públic de bitllets i apostes de loteria les realitza directament 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, a través de qualsevol canal o 
mitjà, i pels subjectes que configuren la seva xarxa comercial, mitjançant la corresponent 
autorització i a canvi d’una comissió, tant en establiments físics d’atenció presencial a 
les persones jugadores, com també accedint als llocs web corresponents mitjançant l’ús 
de sistemes informàtics o telemàtics per qualsevol dels mitjans o sistemes de suport 
connectats amb els sistemes informàtics de l’Entitat. 
4.2 Configuren la xarxa comercial els punts de venda i canals de distribució de l’Entitat 
i els autoritzats per aquesta mitjançant els o les agents de venda i les operadores 
comercials.  
 
Article 19 
Es modifica l’article 5 del Decret 339/2011, de 17 de maig, que queda redactat de la 
manera següent: 
 
“Article 5 
Agents de venda5.1 Els o les agents de venda es concreten en: 
a) Els o les agents de venda integrals: 
Són persones físiques o jurídiques que venen al públic bitllets dels jocs de les loteries 
de la Generalitat en un o més establiments físics d’atenció presencial a les persones 
jugadores, mitjançant una connexió al sistema de les loteries, com també accedint als 
llocs web corresponents mitjançant l’ús de sistemes informàtics o telemàtics, o d’altres 
interactius, per qualsevol dels mitjans o sistemes de suport connectats amb els sistemes 

informàtics de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 
b) Els o les agents de venda singulars: 
b.1 Són persones físiques o jurídiques que, sense tenir una connexió al sistema de les 
loteries, venen al públic bitllets d’algun dels jocs de les loteries de la Generalitat en un 
establiment físic d’atenció presencial. 
b.2 Els o les agents de venda singular obtenen els bitllets de loteria i d’altres elements 
dels jocs de loteria del o de la agent de venda integral que l’Entitat els hi assigna. 
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c) Les cadenes: 
c.1 Són persones jurídiques que venen al públic bitllets dels jocs de les loteries de la 
Generalitat en els punts de venda propis i/o franquiciats, que actuen sota la marca 
comercial de la cadena i executen les tasques i accions ordenades des de la central de 
la cadena. Les cadenes disposen de més de cinc (5) establiments físics d’atenció 
presencial a les persones jugadores, que es gestionen de manera centralitzada. També 
poden vendre bitllets accedint als llocs web corresponents mitjançant l’ús de sistemes 
informàtics o telemàtics, o d’altres interactius, per qualsevol dels mitjans o sistemes de 
suport connectats amb els sistemes informàtics de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 
de la Generalitat. 
c.2 Les cadenes poden ser connectades quan disposen de connexió al sistema central 
de la loteria o no connectades quan no en disposen. 
 
5.2 Els criteris generals per resoldre les sol·licituds d’autorització de les persones 
físiques i jurídiques indicades en els diferents apartats del paràgraf anterior són els 
següents: 
 
a) Compatibilitat de la venda dels jocs de la loteria amb la resta de productes 

comercialitzats a l’establiment físic i/o mitjà informàtic, telemàtic o interactiu. 
b) Potencial de vendes. 
c) Solvència econòmica. 
d) Solvència tècnica del mitjà informàtic, telemàtic o interactiu, si s’escau. 
e) Situació geogràfica de l’establiment o establiments físics. 
f) Característiques de l’establiment o establiments físics o mitjà informàtic, telemàtic o 

interactiu. 
 
5.3 Mitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèria de joc, 
a proposta del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat, podran concretar-se criteris específics de selecció per a la comercialització 
de determinats jocs.” 
 
Article 20 
Es modifica l’apartat 6.3, a) de l’article 6 del Decret 339/2011, de 17 de maig, que queda 
redactat de la manera següent:  
 
“a) Aportar una xarxa de punts de venda pròpia i/o mitjançant acords comercials amb 
persones físiques o jurídiques que disposen de punts de venda, que compleixin amb els 
criteris de selecció dels o de les agents de venda integrals.” 
 
Article 21 
Es modifica l’article 7 del Decret 339/2011, de 17 de maig, que queda redactat de la 
manera següent:  
 
“Article 7 
Els o les agents de venda integrals vinculats 
 
7.1 Els o les agents de venda integrals vinculats són persones físiques o jurídiques que 
compleixen els criteris de selecció dels o de les agents de venda integrals i que, prèvia 
autorització per part de l’Entitat, s’han incorporat a la xarxa comercial d’aquesta pel fet 
de tenir signat un acord comercial amb una persona operadora comercial i poden 
disposar o no de punts de venda propis. 
 



10 

 

7.2 L’eficàcia de l’autorització dels o de les agents de venda integrals vinculats resta 
condicionada a l’eficàcia de l’autorització de la persona operadora comercial de la qual 
depenen. 
 

7.3 En cas que un agent de venda vinculat es vulgui desvincular de l’operadora 
comercial, ho comunicarà a l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 
Aquesta deixarà sense efecte la vinculació i ho comunicarà a l’operadora comercial.” 
 
 
Article 22 
S’afegeix l’article 7 bis del Decret 339/2011, de 17 de maig, que queda redactat de la 
manera següent:  
 
“Article 7 bis 
Comissions 
 
7 bis.1 Les comissions a què tenen dret les persones integrants de la xarxa comercial 
poden retribuir la venda de bitllets o la formalització d’apostes de loteria i també el 
pagament de premis. 
 
7 bis.2 Les comissions dels o de les agents de venda es fixen en un mínim del 2,5% i 
un màxim del 20% del preu dels bitllets venuts o de les apostes formalitzades, i fins a 
un màxim del 2,5% de l’import dels premis pagats, i s’apliquen en funció del tipus de joc, 
del volum de bitllets venuts i apostes formalitzades o dels premis pagats.  
 
7 bis.3 Les comissions de les persones operadores comercials s'estableix entre un 
mínim d'un 0,5% i un màxim d'un 5% sobre les vendes de les diferents modalitats dels 
jocs de la loteria efectuades pels o per les agents de venda vinculades a elles. La 
comissió específica per a les operadores comercials del canal complementari s’estableix 
entre un 2% i un 8%.   
 
7 bis.4 La persona titular del departament competent en matèria de joc, a proposta del 
Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, ha de 
concretar, mitjançant resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, les comissions que perceben les persones integrants de la xarxa comercial 
en funció dels criteris i dins del marge delimitat en els apartats anteriors.” 
 
 
Article 23 
Es modifica el títol i l’apartat 1 de l’article 9 del Decret 339/2011, de 17 de maig, que 
queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 9  
Sol·licitud de l’autorització de persona agent venedora i de persona operadora 
comercial” 
 
“9.1 L'autorització de persona agent venedora i de persona operadora comercial s'ha de 
sol·licitar a l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat o a la xarxa d'oficines 
de gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya (OGE) per tal de possibilitar una 
tramitació unificada independent de l'organisme responsable del tràmit. A l'escrit de 
sol·licitud hi ha de constar: 
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a) Que la persona sol·licitant autoritza l'Entitat per a la comprovació de les dades 
relatives a la seva personalitat física, jurídica, o com a representant, mitjançant la 
consulta a través del Catàleg de dades i documents electrònics. 
b) Declaració responsable sobre: 
La disponibilitat dels punts de venda, establiments o sistemes informàtics i telemàtics. 
El fet de disposar de les autoritzacions o llicències que es requereixin per a l'exercici de 
l'activitat. 
 
El compliment dels criteris per adquirir la condició de persona agent venedora o de 
persona operadora comercial, d'acord amb els articles 5.2 i 6, respectivament, d'aquest 
Reglament.”   
 
Article 24 
Es modifiquen els apartats 1, 2, 4 i 5 b) de l’article 10 del Decret 339/2011, de 17 de 
maig, que queden redactats de la manera següent:  
 
“10.1 L'Entitat, una vegada rebi la sol·licitud i la documentació relacionada a l'article 
anterior, així com la informació complementària que es pugui requerir a la persona 
interessada, resoldrà i notificarà l'atorgament o la denegació de l'autorització en un 
termini de tres mesos des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el seu 
registre. 
Les sol·licituds s'han d'entendre estimades per silenci administratiu si, transcorregut el 
termini esmentat de tres mesos, l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 
no ha dictat ni notificat la resolució corresponent per causa no imputable a les persones 
sol·licitants.” 
“10.2 La persona operadora comercial té la condició d'interessada en tots els 
procediments iniciats per la tramitació de l'autorització dels o de les agents de venda 
integrals vinculats a ella.” 
“10.4 En les autoritzacions dels o de les agents de venda integrals vinculats hi ha de 
constar també el nom de la persona operadora comercial a la qual estan vinculades.” 
 
“10.5 L'autorització de les persones operadores comercials ha de tenir el contingut 
mínim següent: 
b) Persones físiques o jurídiques susceptibles de ser agents de venda integrals vinculats 
a la persona operadora comercial amb els corresponents punts de venda acceptats per 
l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 
 
Article 25 
Es modifica l’apartat 2 de l’article 11 del Decret 339/2011, de 17 de maig, que queda 
redactat de la manera següent: 

 
“11.2 Qualsevol modificació de les condicions i circumstàncies en què ha estat 
autoritzada la persona agent venedora o la persona operadora comercial ha de ser 
comunicada per escrit a l'Entitat, o a la xarxa d'oficines de gestió empresarial de la 
Generalitat de Catalunya (OGE), en el termini d'un mes des de la seva producció. 
Rebuda la comunicació, l'Entitat ha de resoldre en un termini de tres mesos a comptar 
de la data d'entrada de la comunicació en el registre de l'Entitat. Les sol·licituds s'han 
d'entendre estimades per silenci administratiu si, transcorregut el termini esmentat de 
tres mesos, l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat no ha dictat ni notificat 
la resolució corresponent.” 

Article 26 
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S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 12 del Decret 339/2011, de 17 de maig, amb el 
redactat següent:  

“12.3 La finalització de la vigència de l'autorització de persona operadora comercial i la 
declaració de la seva ineficàcia s’hauran de comunicar dels o de les agents de venda 
integrals que hi estaven vinculats. Si, en el termini d’un mes des de la notificació, aquests 
manifesten la seva voluntat de continuar la seva activitat, se seguiran els tràmits 
previstos a l’apartat segon de l’article 11. En cas contrari, les seves autoritzacions 
esdevindran ineficaces, la qual cosa els serà comunicada.”   
 

Article 27 
Es modifica l’apartat 2 a l’article 13 del Decret 339/2011, de 17 de maig, que queda 
redactat de la manera següent: 
 
“13.2 La finalització de la vigència de l’autorització de persona operadora comercial i la 
declaració de la seva ineficàcia l’obliguen a l’acompliment de totes les obligacions 
pendents derivades de l’autorització de la qual era titular i, a més, comporta 
automàticament que les autoritzacions dels o de les agents de venda integrals vinculats 
a ella quedin sense efecte i que aquestes passin a tenir la condició d’agents de venda 
integrals de l’Entitat sense cap vinculació a persona operadora comercial, amb la 
corresponent modificació de l’autorització.” 
 
Article 28 
Es modifiquen els apartats a), b), c) i f) de  l’article 15 del Decret 339/2011, de 17 de 
maig, que queden redactats de la manera següent: 
 
“a) Vetllar perquè els o les agents de venda integrals vinculats a ella compleixin les 
obligacions contingudes en aquest Reglament, en la normativa de desplegament i en 
l'autorització, i fomentar la seva implicació en el projecte de les loteries de la Generalitat.” 
“b) Respondre solidàriament del pagament a l'Entitat dels ingressos obtinguts de la 
venda del joc de la loteria per part dels o de les agents de venda integrals vinculats a 
ella, descomptats els premis satisfets per aquestes i les comissions a què tenen dret per 
cada modalitat del joc de la loteria que estan autoritzades a vendre.” 
“c) Garantir la restitució dels equips dipositats per part de l'Entitat als diferents punts de 
venda dels o de les agents de venda integrals vinculats a ella.” 
“f) No revertir dels o de les agents de venda integrals vinculats a ella cap cost derivat 
del compliment de les obligacions relacionades en els apartats anteriors.” 
 
Article 29 
S’afegeix l’article 17 del Decret 339/2011, de 17 de maig, amb el redactat següent: 
 
“Article 17 
Persones jurídiques sense ànim de lucre autoritzades a col·laborar en la distribució de 
bitllets 
17.1 L’Entitat pot autoritzar persones jurídiques sense ànim de lucre a fi que col·laborin 
en les operacions de  distribució de bitllets, sense formar part de la xarxa comercial ni 
percebre cap comissió. 
17.2 Els criteris generals per resoldre les sol·licituds d’autorització a les persones 
jurídiques sense ànim de lucre col·laboradores en la distribució de bitllets són els 
següents:  
a) Que es tracti de persones jurídiques sense ànim de lucre. 
b) Que estiguin inscrites al registre oficial que, per disposició normativa, els 
correspongui. 
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c) Que, per disposició normativa o pel que es prevegi en els Estatuts o disposicions 
internes de funcionament, puguin operar en el territori de Catalunya. 
17.3 Mitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèria de joc, 
a proposta del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat, podran afegir-se particularitats o concrecions a aquests criteris generals.” 
 
Article 30 
S’afegeix l’article 18 del Decret 339/2011, de 17 de maig, amb el redactat següent: 
 
“Article 18 
Sol·licitud d’autorització de persones jurídiques sense ànim de lucre col·laboradores 
 
L’autorització de les persones jurídiques sense ànim de lucre col·laboradores en la 
distribució de bitllets s’ha de sol·licitar a l’Entitat o a la xarxa d’oficines de gestió 
empresarial de la Generalitat de Catalunya (OGE) per tal de possibilitar una tramitació 
unificada independent de l’organisme responsable del tràmit. A l’escrit de sol·licitud hi 
ha de constar: 
a) La declaració responsable sobre: 
- Que qui subscriu està facultat per fer la sol·licitud. 
- Que la persona jurídica compleix els criteris per adquirir la condició de col·laborador 
en les operacions de  distribució de bitllets, d’acord amb l’article 17 d’aquest Reglament. 
b) Que la persona sol·licitant autoritza l’Entitat per a la comprovació de les dades 
relatives a la seva representació, així com de la, persona jurídica a qui representa, 
mitjançant la consulta a través del Catàleg de dades i documents electrònics. 
 
En el cas que la persona sol·licitant no autoritzi l’Entitat per a la consulta de les seves 
dades a través del Catàleg de dades i documents electrònics, o bé no consti en 
l’esmentat Catàleg, haurà d’aportar, juntament amb la sol·licitud que recull la declaració 
responsable del punt a), la documentació següent: 
- Còpia compulsada de l’acta constitutiva i de la inscripció en el registre corresponent o 
certificació oficial de la constitució i inscripció. 
- Còpia compulsada dels estatuts. 
- Certificació acreditativa de la vigència del càrrec que ocupa.” 
 
Article 31 
S’afegeix l’article 19 del Decret 339/2011, de 17 de maig, amb el redactat següent: 
 
“Article 19 
Contingut i procediment de tramitació, resolució i notificació de l’autorització de persones 
jurídiques sense ànim de lucre col·laboradores 
 
19.1 L'Entitat, una vegada rebi la sol·licitud i la documentació relacionada a l'article 
anterior, així com la informació complementària que es pugui requerir a la persona 
interessada, resoldrà i notificarà l'atorgament o la denegació de l'autorització en un 
termini de tres mesos des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el seu 
registre. 

Les sol·licituds s'han d'entendre estimades per silenci administratiu si, transcorregut el 
termini esmentat de tres mesos, l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 
no ha dictat ni notificat la resolució corresponent per causa no imputable a les persones 
sol·licitants. 

19.2  L’autorització de les persones jurídiques sense ànim de lucre col·laboradores en 
la distribució de bitllets ha de tenir el contingut mínim següent: 
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a) Identificació de la persona autoritzada 
b) Loteries objecte de l’autorització 
c) Requisits i condicions d’exercici de l’activitat 
d) Vigència de l’autorització 
e) Normativa a la qual estan subjectes” 
 
Article 32 
S’afegeix l’article 20 del Decret 339/2011, de 17 de maig, amb el redactat següent: 
 
“Article 20 
Vigència, renovació i modificació de les autoritzacions de les persones jurídiques sense 
ànim de lucre col·laboradores 
 
És d’aplicació el que disposa l’article 11 del present Decret.” 
 

Article 33 
S’afegeix l’article 21 del Decret 339/2011, de 17 de maig, amb el redactat següent: 
 
“Article 21 
Ineficàcia de l'autorització de les persones jurídiques sense ànim de lucre 
col·laboradores 
 
És d’aplicació el que disposa l’article 12 del present Decret.” 
 
Article 34 
S’afegeix l’article 22 del Decret 339/2011, de 17 de maig, amb el redactat següent: 
 
“Article 22 
Efectes de la finalització de la vigència i de la declaració d’ineficàcia de l’autorització de 
les persones jurídiques sense ànim de lucre col·laboradores 

La finalització de la vigència de l’autorització de persona jurídica sense ànim de lucre 
col·laboradora en la distribució de bitllets i la declaració de la seva ineficàcia l’obliguen 
a retornar tots els materials que per a l’activitat autoritzada li hagin estat cedits en 
concepte de dipòsit per part de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat o 
l’entitat col·laboradora d’aquesta i a l’acompliment de totes les obligacions pendents 
derivades de l’autorització de la qual era titular.” 
 
Article 35 
S’afegeix l’article 23 del Decret 339/2011, de 17 de maig, amb el redactat següent: 
 
“Article 23 
Obligacions de les persones jurídiques sense ànim de lucre col·laboradores en la 
distribució de bitllets 
 
Les persones jurídiques a què es refereix l’article 17 d’aquest Decret tenen les 
obligacions següents: 
a) Respectar en tot moment les condicions de joc contingudes a la normativa específica 
de cada modalitat de joc de loteria en distribució de la qual estiguin autoritzades a 
col·laborar. 
b) Donar compliment al procediment establert per a la distribució dels jocs. 
c) Satisfer a l'Entitat el pagament de l’import dels bitllets distribuïts. 
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d) Respectar les directrius que en qualsevol moment els pugui traslladar l'Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 
e) Les altres obligacions establertes en la normativa de joc i en les clàusules 
específiques de l'autorització.” 

 
Article 36 
S’afegeix l’article 24 del Decret 339/2011, de 17 de maig, amb el redactat següent: 
 
“Article 24 
Règim sancionador 

Els o les agents de venda, les persones operadores comercials i les persones jurídiques 
sense ànim de lucre col·laboradores en la distribució de bitllets estan subjectes, en tot 
allò que els sigui aplicable, al que disposa la Llei 1/1991, de 27 de febrer, per la qual es 
regula el règim sancionador del joc, i a totes aquelles disposicions que la despleguin.” 

 
Disposició addicional 
La personal titular del departament competent en matèria de joc, a proposta del Consell 
d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, ha de 
determinar, mitjançant resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, el nom comercial de la loteria col·lectiva, si escau, la data en què es faran 
els sortejos i la d’inici de la comercialització, l’interval de números que hi participaran o 
la forma de determinar-los i els límits que s’estableixen per cadascun dels números, el 
preu del bitllet, el percentatge destinat a premis i el lloc de pagament d’aquests, el 
procediment per a la reserva i acreditació dels números corresponents a les persones 
jurídiques sense ànim de lucre autoritzades a col·laborar en les operacions de distribució 
de bitllets, per al bloqueig dels bitllets en el sistema, la fixació de la data límit per a 
l’acreditació del pagament del preu dels bitllets distribuïts i la confirmació d’aquells 
bitllets no distribuïts.  
 
Disposició transitòria  
Les persones que a l’entrada en vigor d’aquest Decret siguin titulars d’autoritzacions 
d’agent venedor o d’operadora comercial, podran seguir venent les loteries en els termes 
previstos en les corresponents autoritzacions, que quedaran sense efecte en el moment 
en què es notifiqui la concessió d’una nova autorització adaptada als termes previstos 
en aquest Decret. Les noves autoritzacions s’han d’emetre en el termini màxim de sis 
mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, moment a partir del qual 
seran d’aplicació les noves comissions. 
 
 
Disposició derogatòria 
Es deroguen les disposicions següents: 
 
a) Decret 132/2003, de 27 de maig, pel qual s'aprova el reglament de la loteria 

denominada Super 10 (DOGC 3895, 30.5.2003). 
b) Decret 245/1990, de 23 d'octubre, pel qual s'estableixen les comissions que s'han 

de percebre i la liquidació al tresor de la Generalitat de la part de la recaptació que 
constitueix ingrés públic de la loteria semiactiva Super 10, organitzada i gestionada 
per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (DOGC 1359, 
26.10.1990). 

c) Decret 312/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen les comissions que s'han de 
percebre i les liquidacions al Tresor de la Generalitat de la part de la recaptació que 
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constitueix ingrés públic de la loteria semiactiva Trio, organitzada i gestionada per 
l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes. (DOGC 1062, 31.10.88). 

d) Article 25 del Decret 315/1992, de 14 de desembre, pels quals s’aprova el 
Reglament de la loteria denominada Loto Express, organitzada i gestionada per 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 

e) Decret 286/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les comissions que s'han 
de percebre de la loteria denominada Supertoc, organitzada i gestionada per 
l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (DOGC 1972, 14.11.1994). 

f) Article 5 del Decret 89/2017, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
loteria Loto Ràpid 

g) Article 5.3 del Decret 149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la 
loteria passiva, organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 
de la Generalitat (DOGC 6353, 11.04.2013). 

h) Article 5 del Decret 89/2017, d’11 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la 
loteria Loto Ràpid (DOGC 7411, 13.07.2017). 

i) Article 4 del Decret 119/2009, de 28 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la 
loteria Lotto 6/49 i de les seves variants (DOGC 5433 de 31/07/09). 

j) Decret 286/1994, de 4 de novembre pel qual s’estableixen les comissions que s’han 
de percebre de la loteria denominada Supertoc, organitzada i gestionada per 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes. 

k) Article 16 del Decret 339/2011, de 17 de maig, pel qual s’aprova el reglament de 
comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l‘Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes de la Generalitat 

 
Disposició final primera 
La persona titular del departament competent en matèria de joc, a proposta del Consell 
d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, ha de regular, 
mitjançant una ordre, les categories de premis i la distribució de l’import total destinat a 
premis entre les diferents categories de la loteria col·lectiva. 
 
Disposició final segona 
Entrada en vigor 
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Barcelona, de de 2020  
 
 
Joaquim Torra i Pla 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
Pere Aragonès i Garcia 
Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
 
 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament d’Economia i 

Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
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