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VALORACIÓ DE LES PROPOSTES I ELS SUGGERIMENTS REBUTS EN EL 
TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ D’UN 
PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT DE LA 
LOTERIA MULTIMODAL, ORGANITZADA I COMERCIALITZADA PER 
L’ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES DE LA GENERALITAT  
 
 
 
A efectes de participació ciutadana, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda va obrir un període de consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de 
decret pel qual s’aprova el Reglament de la loteria multimodal, organitzada i 
comercialitzada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 
 
Es va convidar el conjunt de la ciutadania, i es va fer una comunicació a les persones 
integrants de la xarxa comercial, per tal de fer propostes i suggeriments a través del 
Portal “participa.gencat.cat”. 
 
 
Informació quantitativa sobre la participació ciutadana 
 
El termini de la consulta pública prèvia s’inicia el 6 de març i finalitza el 6 d’abril de 2019.  
 
S’ha comunicat a les persones integrants de la xarxa comercial de l’EAJA, mitjançant els 
terminals de Loteria de Catalunya i mitjançant un correu electrònic amb el contingut 
següent:  
 

 
AVÍS D’INTERÈS 
  
Loteria de Catalunya està projectant la creació d’un joc de loteria nou. 
 
Es preveu que els bitllets continguin dos números, un primer que participaria en un sorteig amb 
premis individuals, i un segon número, que es pot repetir en més d’un bitllet i que participaria en un 
sorteig que donaria un conjunt de guanyadors (premi col·lectiu). 
 
Si teniu interès, podeu participar en la consulta pública prèvia accedint a 
https://participa.gencat.cat/processes/reglamentnovaloteria 
 

 
 
Informació qualitativa sobre la participació ciutadana 
 
Dins del termini en què ha estat oberta la consulta pública prèvia s’han rebut 3 
aportacions de detallistes, que es transcriuen a continuació: 
 

1. Jordi  01/04/2019 09:44 
Com a venedor de loteria de catalunya esta be tot lo que sigui nou per captar clients,per 
cert com a supgeriment la 6/49 es vendria mes si cada linea costes 0,25 o 0,50 centims i 
tindria mes rotacio a part de pasar a ser mes competitiva amb la primitiva, tan sols es una 
idea 
Amb l’adhesió de Jaume Montaner @quioscverd 
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2. @xavier80 01/04/2019 19:19
Soc detallista de loteria de catalunya, sempre es interessant rebre i obtindre jocs nous. Però,
encara hauríem de solidificar els jocs que tenim, que hi ha molts aspectes que es poden
millorar ex: La grossa de cap d'any més preparada i més treballada per a tots els col.lectius,
falta potenciar-lo. Està molt bé arribar fins aqui i s´ha fet molt bona feina, pero hem de
seguir. La 6/49 hi ha un pot molt gran, es podria fer arribar a un tope de pot i despres
aumentar els premis petits.
Amb l’adhesió de @Ramon Pons

3. @Ramon Pons 03/04/2019 14:14
Com a detallista magradaria comentar dues cosetes. La primera és que no trobo bé que ens
haguin limitat la prima de l'1% dels premis als 25000€. Per varis motius. La segona és que
no comparteixo la deriva de lotería de Catalunya a premis estil ONCE en les sèries Sant
Jordi i ara Sant Joan. Crec que havíem d'apostar fort per Cap d'any i Sant Jordi tal i com
s'havien comercialitzat fins ara.

De les aportacions fetes, les dues primeres manifesten la conformitat amb la proposta 
normativa i la tercera es refereix a una altra loteria.  

D’acord amb el procediment per l’elaboració de normes reglamentàries regulat a la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques, aquest projecte de Decret se sotmetrà als corresponents tràmits d’audiència 
i d'informació pública. 

A la data de la signatura electrònica de la consellera delegada. 

2 

 


		2019-04-10T10:11:46+0200
	Generalitat de Catalunya
	EC-SAFP
	Còpia autèntica




