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Dictamen  44•2010 
 
sobre el Projecte de decret 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. 
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DICTAMEN 44/2010 sobre el Projecte de decret 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, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 14 d’octubre de 2010, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 20 de setembre de 2010 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació 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 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 econòmica i d’un 
informe cost-benefici. 
 
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el 
dia 7 d’octubre i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, un article únic, una disposició 
addicional, una disposició derogatòria i un annex. 
 
El preàmbul descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix el 
Projecte de decret i en destaca l’objecte: reordenar la normativa sobre 
comercialització dels jocs de loteria, adaptar-la al marc competencial de 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes i, per últim, revisar els aspectes 
procedimentals de la normativa anterior per adaptar-los al Decret 106/2008, 
de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de 
procediments per facilitar l’activitat econòmica. 
 
Mitjançant l’article únic s’aprova el reglament de comercialització, que 
s’annexa al Projecte de decret. 
 
La disposició addicional concreta que la Direcció de l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes fixarà per resolució les directrius sobre mesures, 
procediments i sistemes tècnics relatius a la pràctica responsable dels jocs 
de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat. 
 
La disposició derogatòria conté la clàusula general de derogació de la 
normativa d’igual o menor rang que contradigui el Projecte de decret, a més 
de derogar expressament el Decret 364/2006, de 3 d’octubre. 
 
El reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats 
per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes s’estructura en dos capítols. 
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El capítol primer, titulat “Disposicions generals”, engloba els articles de l’1 al 
3. Es regula l’objecte de la norma (article 1), el joc responsable (article 2) i la 
publicitat de la informació (article 3). 
 
El capítol segon es titula “Condicions sobre comercialització” i engloba els 
articles del 4 al 16. Regula la configuració de la xarxa comercial (article 4) i 
defineix els diferents operadors d’aquesta xarxa: les persones agents 
venedores (article 5), les persones operadores comercials (article 6) i les 
persones agents venedores vinculades (article 7). 
 
L’article 8 regula la comercialització mitjançant l’ús de sistemes informàtics o 
telemàtics. 
 
Els articles del 9 al 13 regulen el procediment per sol·licitar i tramitar les 
autoritzacions per formar part de la xarxa de comercialització de l’Entitat. 
 
Els articles 14 i 15 enuncien les obligacions dels diferents operadors de la 
xarxa i finalment, l’article 16 preveu l’aplicació de la normativa que regula el 
règim sancionador del joc. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. Atès que aquest dictamen és preceptiu d’acord amb l’article 2.1 a) 
de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, es considera que seria convenient que en el preàmbul es fes 
menció al present Dictamen.  
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. Pel que fa a l’article 6.1, el CTESC recomana substituir la paraula 

“comissions” per “retribucions”. En coherència, es recomana la següent 
redacció en l’article 6.4: “La retribució de les persones operadores 
comercials és una comissió que s’estableix entre un mínim...”.  
 

2. El CTESC constata que l’article 13 no preveu els efectes de la 
finalització de la vigència i de la declaració d’ineficàcia de l’autorització 
en el cas d’autoritzacions a persones operadores comercials.  
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret 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, 14 d’octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Josep Maria Rañé i Blasco   Teresita Itoiz i Cruells 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECRET 
xxx/2010, de       de                  , 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.  
 
 
D’acord amb l’article 141.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon a 
la Generalitat la competència exclusiva en matèria de joc si l’activitat 
s’acompleix exclusivament a Catalunya. 
 
La Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, que té per objecte la regulació de totes 
les activitats relatives a casinos, jocs i apostes, en l’àmbit territorial de 
Catalunya, mitjançant la disposició final tercera autoritza el Govern perquè dicti 
les disposicions que calen per al seu desplegament. 
 
La Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 
de la Generalitat, en l’article 2 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, i també la recaptació 
dels ingressos públics derivats d’aquesta activitat i el pagament dels premis 
que s’estableixin, i en l’article 4.2 preveu la regulació per part del Govern, 
mitjançant decret, de la distribució al públic dels elements del joc, això és, la 
seva comercialització. 
 
D’acord amb l’article 68.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 39.1 
de la Llei 13/2008, correspon al Govern, en l’exercici de les competències de la 
Generalitat, la potestat reglamentària. 
 
Amb la nova regulació a través del present Decret es pretén reordenar la 
normativa en matèria de comercialització dels jocs de loteria, articulada 
mitjançant el Decret 364/2006, de 3 d’octubre, i adaptar-la  al marc normatiu de 
les loteries de l’àmbit competencial de l’esmentada Entitat. 
 
En aquest procés d’actualització normativa és remarcable el fet que la nova 
regulació habilita l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat per 
determinar i establir directrius sobre mesures, procediments i sistemes tècnics 
en el marc del desenvolupament de les polítiques sobre joc responsable 
iniciades l’any 2008, i conforme amb els criteris de Responsabilitat Social 
Corporativa vigents, amb la finalitat d’afavorir una participació responsable i de 
minimitzar els possibles riscos que puguin perjudicar a les persones jugadores 
de les loteries comercialitzades per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat. 
 
Vista l’experiència i l’evolució del sector del joc es fa necessària la revisió de 
les condicions retributives envers la xarxa comercial, de manera que la persona 
agent venedora pugui veure incrementada la retribució bàsica, establerta en els 
respectius decrets específics de cada joc de loteria, mitjançant retribucions 
addicionals en funció d’objectius que assoleixi. 
 
 



Amb la nova regulació s’ha pretès també assolir una revisió d’aspectes 
procedimentals respecte de la normativa anterior, establint que la persona que 
sol·liciti ser agent venedora o operadora comercial hagi de presentar 
declaracions responsables sobre determinats aspectes que els són exigibles, 
en aplicació d’allò previst en l’article 5 del Decret 106/2008, de 6 de maig, de 
mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per 
facilitar l’activitat econòmica, així com també que l’esmentada sol·licitant disposi 
de l’opció d’autoritzar l’Entitat per a la comprovació de determinades dades i 
documents, mitjançant la consulta a través del Catàleg de dades i documents 
electrònics, en aplicació de les finalitats prevista en l’article 3 del Decret 
56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i del desenvolupament dels mitjans 
electrònics a l’Administració de la Generalitat. 
 
Per tant, a proposta del conseller d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, d'acord amb/vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i 
amb la deliberació prèvia del Govern, 
 
 
Decreto: 
 
Article únic  
 
S’aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i 
gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat que 
s’insereix a continuació. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Les directrius sobre mesures, procediments i sistemes tècnics relatius a la 
pràctica responsable dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, es fixaran mitjançant resolució 
de la direcció de l’Entitat, i es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queden derogades totes les disposicions d'igual o menor rang que contradiguin 
el contingut d'aquest Decret i, en particular, el Decret 364/2006, de 3 d’octubre, 
de regulació de les condicions de comercialització dels jocs de loteria 
organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat. 
 
 
Barcelona,        de                     de 2010 
 
José Montilla i Aguilera 
President de la Generalitat de Catalunya 
 



Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació 



Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per 
l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 
 
 
Capítol 1 Disposicions generals 
 
Article 1 
Objecte  
1.1 El present Reglament té per objecte la regulació dels requisits i les 
condicions de la comercialització dels elements dels jocs de la loteria 
organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat(en endavant “Entitat”), com també possibilitar la venda dels jocs de 
la loteria mitjançant l'ús de sistemes informàtics o telemàtics en qualsevol dels 
sistemes de suport que s'estableixin.  
1.2 Als efectes d'aquest reglament, s'entén per comercialització dels elements 
dels jocs de la loteria la venda al públic de bitllets i apostes i la realització de 
totes aquelles operacions relacionades amb la seva distribució que permeten 
aquesta venda al públic, bé sigui usant mitjans físics, bé sigui usant sistemes 
informàtics o telemàtics per qualsevol dels mitjans o sistemes de suport 
previstos. 
1.3 Les reglamentacions específiques de cadascuna de les modalitats de jocs 
de loteria poden establir un règim concret específic de comercialització o 
determinades especialitats en relació amb el règim que preveu aquest 
reglament. 
 
Article 2 
Joc responsable 
L’Entitat pot establir respecte dels jocs de loteria que organitza i gestiona les 
directrius sobre mesures, procediments i sistemes tècnics que afavoreixin la 
pràctica responsable que fixi el Departament competent, contemplant aspectes 
com el de la comunicació i publicació de missatges d’advertiment sobre joc 
responsable adreçats a les persones jugadores i el de l’habilitació d’espais o 
funcions amb informació d’interès als destinataris i destinatàries esmentats. 
 
Article 3 
Publicitat 
Les persones agents venedores han de posar en el seu establiment a 
disposició del públic aquest reglament i els dels jocs de loteria que estan 
autoritzats a vendre. A més, amb la finalitat de garantir la màxima informació al 
públic, aquest reglament i les disposicions dels jocs de loteria organitzats i 
gestionats per l’Entitat, i les resolucions i acords que d’aquests se’n derivin, 
també s’hauran d’incloure, en un lloc destacat, al web de l’Entitat.  
 
 
Capítol 2 Condicions sobre comercialització 
 
Article 4 
Configuració de la xarxa comercial 



4.1 Els elements del joc de la loteria de la Generalitat poden ser venuts 
directament per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat i per 
persones físiques o jurídiques autoritzades per aquesta.  
4.2 Les operacions relacionades amb la distribució dels elements del joc de la 
loteria que han de permetre la seva venda al públic són realitzades per l'Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, directament o mitjançant les 
persones operadores comercials que tinguin capacitat per distribuir els 
esmentats elements de joc.  
4.3 La xarxa comercial de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat la configuren els punts de venda i els canals de distribució de 
l'Entitat i els punts de venda autoritzats per aquesta.  
 
Article 5 
Persones agents venedores 
5.1 Les persones agents venedores són aquelles persones físiques o jurídiques 
que, prèvia autorització atorgada per l'Entitat, venen al públic bitllets i apostes 
del joc de la loteria de la Generalitat a canvi de l'obtenció d'una retribució.  
5.2 La venda al públic de bitllets i apostes del joc de la loteria es pot fer en 
establiments físics d'atenció directa a les persones jugadores, com també 
accedint als llocs webs 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.  
5.3 Els criteris generals que s’han d’aplicar per a resoldre les sol·licituds 
d’autorització de les persones agents venedores de l'Entitat són els següents: 
a) Compatibilitat de la venda del joc de la loteria amb la resta de productes 
comercialitzats a l'establiment físic i/o mitjà informàtic o telemàtic. 
b) Potencial de vendes com a persona agent venedora. 
c) Solvència econòmica de la persona agent venedora. 
d) Solvència tècnica del mitjà informàtic o telemàtic. 
e) Situació geogràfica de l'establiment físic. 
f) Característiques de l'establiment físic i/o mitjà informàtic o telemàtic. 
En aplicació dels criteris esmentats, el Consell d’Administració de l’Entitat, 
d’acord amb les polítiques comercials que en cada moment determini, ha 
d’especificar els requisits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions. 
5.4 La retribució a què tenen dret les persones agents venedores és la 
comissió que fixen, per cada modalitat dels jocs de la loteria, els decrets de 
regulació específica.  
5.5 En el marc de les polítiques comercials que s’estableixin en cada moment, 
el Consell d’Administració de l’Entitat pot acordar, a més, retribucions 
addicionals, que es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
en funció de diferents trams de venda que per modalitat de loteria assoleixin les 
persones agents venedores, entre un mínim d’un 0,5% i un màxim d’un 5% 
sobre vendes. 
 
Article 6 
Persones operadores comercials 
6.1 Les persones operadores comercials són aquelles persones físiques o 
jurídiques que, prèvia autorització atorgada per l'Entitat, faciliten la incorporació 
a la xarxa comercial d'aquesta d'un conjunt de punts de venda i presten serveis 



en el marc de la comercialització dels elements de joc, a canvi de l'obtenció 
d'una comissió.  
6.2 Els punts de venda facilitats per les persones operadores comercials a la 
xarxa comercial de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes han de ser 
establiments que prèviament aquesta hagi acceptat.  
6.3 Els criteris de selecció de les persones operadores comercials de l'Entitat 
són els següents: 
a) Tenir una xarxa de punts de venda pròpia o acords comercials amb 
persones físiques o jurídiques que disposen de punts de venda, que compleixin 
amb els criteris de selecció de les persones agents venedores. 
b) Tenir capacitat econòmica i tècnica per exercir activitats relacionades amb la 
distribució dels elements del joc de la loteria. 
6.4 La comissió 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 per les persones agents venedores 
a elles vinculades. L'Entitat, mitjançant acord del seu Consell d'Administració 
que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, establirà 
diferents trams de vendes i el percentatge de comissió aplicable a cada tram 
per cada modalitat de loteria. 
 
Article 7 
Persones agents venedores vinculades 
7.1 Les persones agents venedores vinculades són aquelles persones físiques 
o jurídiques que compleixen amb els criteris de selecció de les persones agents 
venedores 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 o bé per tenir la condició de persona operadora 
comercial podent disposar o no de punts de venda propis.  
7.2 L'eficàcia de l'autorització de les persones agents venedores vinculades 
resta condicionada a l'eficàcia de l'autorització de la persona operadora 
comercial de la qual depenen.  
7.3 La retribució a què tenen dret les persones agents venedores vinculades és 
la comissió que fixen per a les persones agents venedores, per cada modalitat 
dels jocs de la loteria, els decrets de regulació específica, sens perjudici 
d’aquelles altres que puguin rebre de l’operadora comercial a la què es trobin 
vinculades. 
7.4 Les disposicions relatives a les persones agents venedores que es 
contenen en aquest reglament són d'aplicació a les persones agents venedores 
vinculades, llevat allò referent a la retribució addicional prevista per a agents 
venedors en l’article 5 punt 5 d’aquest reglament. 
 
Article 8 
Comercialització mitjançant l'ús de sistemes informàtics o telemàtics 
La comercialització dels elements del joc de la loteria mitjançant sistemes 
informàtics o telemàtics per qualsevol dels mitjans o sistemes de suport, entre 
d'altres, internet i telefonia mòbil, es regularà mitjançant ordre de la persona 
titular del Departament competent en matèria de joc i apostes que, a proposta 
del Consell d’Administració de l’Entitat, concretarà com a mínim els següents 
aspectes: 



a) Les modalitats del joc de la loteria susceptibles de ser comercialitzades 
mitjançant aquests sistemes. 
b) Les formes de participació i d'accés als sistemes informàtics o telemàtics. 
c) El sistema de joc de cada una de les modalitats que, entre d'altres 
informacions, comprendrà el procés, regles i paràmetres del joc.  
d) Els sistemes de control i de seguretat a utilitzar. 
e) Els procediments que s'han de seguir per participar en el joc de la loteria per 
part de les persones jugadores pel que fa al registre i validació de les apostes.  
f) Els sistemes de pagament de les apostes i els de cobrament dels premis. 
g) El sistema per a formular reclamacions. 
h) Els deures i les obligacions derivats de la participació en el joc de la loteria. 
i) El compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, que 
haurà de garantir, entre d'altres, la confidencialitat i seguretat respecte a les 
dades de caràcter personal facilitades per la persona jugadora. 
 
Article 9 
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. A l'escrit de sol·licitud s'ha d'adjuntar la 
documentació següent: 
a) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat o acreditatiu de la 
personalitat de la persona titular, si es tracta de persona física, o còpia 
compulsada o testimoni notarial de l'escriptura de constitució de la societat i 
dels seus estatuts, si es tracta de persona jurídica. 
b) Còpia compulsada o testimoni notarial de l'escriptura de poders del o de la 
representant legal si es tracta de persona jurídica. 
c) Declaració responsable sobre la disponibilitat sobre del/s punt/s de venda, 
establiments o sistemes informàtics i telemàtics.  
d) Declaració de responsable sobre el fet de disposar de les autoritzacions o 
llicències que es requereixin per a l'exercici de l'activitat. 
e) Declaració/ns responsable sobre el compliment dels criteris per adquirir la 
condició de persona agent venedora i/o de persona operadora comercial, 
d'acord amb els articles 5.3 i 6.3, respectivament, d'aquest reglament. 
9.2 La persona sol·licitant té el dret d’optar a autoritzar l’Entitat per a la 
comprovació de les dades i documents esmentats en els apartats a) i b) del 
punt 1 del present article, mitjançant consulta a través del Catàleg de dades i 
documents electrònics, i no aportar-los amb la sol·licitud, sempre i quan 
aquests constin en el referit Catàleg. 
 
Article 10 
Tramitació, resolució i notificació de l'autorització 
10.1 L’Entitat, una vegada rebi la sol·licitud i la documentació relacionada a 
l'article anterior, així com la informació complementària que pugui ser requerida 
a la persona interessada, resoldrà 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 desestimades 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 a les persones agents 
venedores a ella vinculades.  
10.3 L'autorització de les persones agents venedores ha de tenir el contingut 
mínim següent: 
a) Identificació de la persona física o jurídica autoritzada. 
b) Loteries objecte de l'autorització.  
c) Punts de venda autoritzats. 
d) Retribucions a percebre. 
e) Requisits i condicions d'exercici de l'activitat.  
f) Material i equipament cedit, si escau. 
g) Objectius comercials, si escau. 
h) Vigència de l'autorització. 
i) Normativa a la qual estan subjectes. 
10.4 En les autoritzacions de les persones agents venedores vinculades 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: 
a) Identificació de la persona física o jurídica autoritzada. 
b) Persones físiques o jurídiques susceptibles de ser persones agents 
venedores vinculades a la persona operadora comercial amb els corresponents 
punts de venda acceptats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat.  
c) Retribucions a percebre. 
d) Requisits i condicions d'exercici de l'activitat. 
e) Vigència de l'autorització. 
f) Normativa a la qual estan subjectes. 
10.6 L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat pot imposar la 
constitució de garanties a les persones agents venedores i operadores 
comercials, en la forma establerta en l’autorització, que respondran dels 
incompliments derivats de l’activitat autoritzada. 
 
Article 11 
Vigència, renovació i modificació de les autoritzacions 
11.1 La vigència de l’autorització, que s'estableix en la resolució d’atorgament, 
en cap cas pot ser superior als deu anys. La renovació de l’autorització és 
automàtica i per períodes de temps iguals al període de vigència inicial, 
excepte en el cas que l’Entitat o la persona autoritzada comuniquin formalment 
a l’altra part la seva voluntat expressa de no renovar. 
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 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. 
11.3 Les autoritzacions de persona agent venedora i de persona operadora 
comercial de l'Entitat són personals i intransferibles per part de les persones 
que en son titulars.  



 
Article 12 
Ineficàcia de l'autorització 
12.1 L'Entitat, prèvia tramitació del corresponent expedient d'acord amb la 
normativa de procediment administratiu, en qualsevol moment pot resoldre 
deixar sense efecte l'autorització de persona agent venedora i de persona 
operadora comercial quan concorrin les causes següents: 
a) Incompliment dels requisits i condicions exigits per l'obtenció de 
l'autorització.  
b) Incompliment de les obligacions contingudes en aquest reglament i totes 
aquelles relacionades amb l’activitat autoritzada.  
c) Trobar-se incursa la persona autoritzada en algunes de les prohibicions per 
contractar establertes per la legislació de contractes del sector públic.  
d) Incompliment dels requeriments que en cada moment pugui establir l’Entitat 
en base a criteris comercials. 
e) Per raons d’interès públic. 
12.2 La persona agent venedora i la persona operadora comercial poden 
renunciar en qualsevol moment als drets derivats de l'atorgament de la 
respectiva autorització, sens perjudici que l’Entitat pugui establir en 
l’autorització condicions per a rescabalar-se dels costos d’instal·lació en què 
incorri en cas que les autoritzades no acompleixin el temps mínim de 
permanència estipulat en l’autorització. L'Entitat ha de dictar i notificar a la 
persona interessada una resolució en la que consti que l'autorització queda 
sense efecte.  
 
Article 13 
Efectes de la finalització de la vigència i de la declaració d'ineficàcia de 
l'autorització 
13.1 La finalització de la vigència de l'autorització de persona agent venedora i 
la declaració de la seva ineficàcia obliga a aquesta darrera a retornar tots els 
materials i l'equipament que per a l’activitat autoritzada li hagin estat cedits en 
concepte de dipòsit.  
13.2 En el supòsit que els materials i equipaments cedits en concepte de 
dipòsit no siguin retornats, l'Entitat podrà exercir les potestats concedides per 
les lleis per a la recuperació possessòria d'aquests béns o bé podrà executar, si 
és el cas, la garantia referida a l'article 10.6.  
 
Article 14 
Obligacions de la persona agent venedora 
Les obligacions de la persona agent venedora són les següents: 
a) Respectar en tot moment les condicions de joc contingudes a la normativa 
específica de cada modalitat de joc de loteria que estigui autoritzat a vendre, 
especialment el preu dels bitllets i de les apostes i les condicions en què s'ha 
d'efectuar el pagament dels premis. 
b) Posar a disposició del públic aquest reglament, la normativa que regula les 
modalitats de joc de loteria que està autoritzada a vendre i una còpia de 
l'autorització de persona agent venedora. Així mateix ha de posar en un lloc 
visible de l'establiment o en el suport escollit en els supòsits en què utilitzi 
sistemes informàtics o telemàtics per la venda de jocs de loteria, la identificació 
o el logotip de l'Entitat. 



c) Respondre del pagament de premis de bitllets considerats invalidats de 
conformitat amb el que estableix l'article 11 del Decret 241/1986, de 4 d'agost, 
que aprova el Reglament general dels jocs de loteria organitzats per l'Entitat i 
per la resta de regulacions específiques de les modalitats de joc de loteria.  
d) Satisfer a l'Entitat els ingressos obtinguts per la venda de loteries, 
descomptats els premis que ha satisfet i les comissions a què té dret per cada 
modalitat del joc de la loteria que està autoritzada a vendre. 
e) Promoure la bona imatge de les loteries de la Generalitat, col·laborar amb 
l'Entitat en la promoció comercial dels seus jocs i haurà d'obtenir una 
autorització de l'Entitat per poder dur a terme activitats de promoció de les 
loteries de la Generalitat per iniciativa pròpia. 
f) Respectar les directrius que en qualsevol moment li pugui traslladar l'Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 
g) Les altres obligacions establertes en la normativa de joc i en les clàusules 
específiques de l'autorització. 
 
Article 15  
Obligacions de la persona operadora comercial 
Les obligacions de la persona operadora comercial són les següents: 
a) Vetllar per què les persones agents venedores a ella vinculades compleixin 
amb les obligacions contingudes en aquest reglament, en la normativa de 
desenvolupament i en l'autorització, i fomentar la implicació d'aquestes amb 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 de les persones agents venedores a ella 
vinculades, descomptats els premis per aquestes satisfets 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 de les persones agents venedores a ella vinculades. 
d) Respectar les directrius que en qualsevol moment li pugui traslladar l'Entitat. 
e) Facilitar a l'Entitat tota la informació que aquesta li requereixi respecte el 
compliment de les seves obligacions. 
f) No revertir a les persones agents venedores a ella vinculades cap cost 
derivat del compliment de les obligacions relacionades en els apartats 
anteriors. 
g) Les altres obligacions establertes en la normativa de joc i en les clàusules 
específiques de l'autorització. 
 
Article 16 
Règim sancionador 
Les persones agents venedores i les persones operadores comercials de 
l'Entitat 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 desenvolupin. 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya. 
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