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Aprovat el Dictamen sobre el Projecte de Reglament
de la loteria col·lectiva
Paraules clau
Loteria col·lectiva, Dictamen, Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya

Aprovat avui
El CTESC ha aprovat avui un dictamen sobre el Projecte de decret de Reglament de
la loteria col·lectiva organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat, que suposa també la derogació o modificació d’ altres
normatives del joc.
El CTESC proposa que una part important 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”.
Així mateix, el CTESC fa observacions de caràcter tècnic.
El dictamen compta amb un vot particular de CCOO.
Enllaç al text del dictamen

Properament
Per altra banda, la setmana vinent el CTESC publicarà la Memòria
socioeconòmica i laboral de Catalunya amb recomanacions consensuades per
tots els seus membres i llegides a la llum de la crisi COVID-19, que ha fet saltar pels
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aires totes les previsions i expectatives per a l’any en curs, com a mínim.
N’informarem.
Recordem que integren el CTESC els sindicats CCOO i UGT; les patronals Foment i
Pimec; l’economia social amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya; la
Taula del Tercer Sector; el sector agroramader amb Unió de Pagesos i Joves
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC); el sector pesquer amb les confraries
de Pescadors i sis experts en els àmbits social, laboral i econòmic.
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