
 
 
 
INFORME  
 
Assumpte. Retorn de la consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte d’ordre 
pel qual s’aprova el Reglament general del joc de loteria reservat a la Generalitat 
de Catalunya 

 

 

I. Objecte, destinataris de la consulta 

El Departament d’Economia i Hisenda tramita una consulta pública prèvia a l’elaboració 
del projecte d’ordre pel qual s’aprova el Reglament general dels jocs de loteria reservat 
a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 66 bis de la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions publiques de Catalunya. 

La consulta s’ha difós entre els subjectes i les entitats potencialment afectats: a la 
ciutadania en general, a les persones que integren la xarxa comercial de venda i 
distribució dels jocs de loteria de la Generalitat i a les associacions que donen suport a 
les persones amb problemes d’addició al joc. 

II. Garanties en favor de la qualitat de la participació. 

La consulta prèvia s’ha dut a terme a través del Portal 
https://participa.gencat.cat/processes/reglament-general-joc-loteria-reservat. 

Així mateix, per tal de garantir la qualitat de la participació, complementàriament s’ha 
efectuat una doble comunicació.  

1. Per una banda, el dia 11 d’octubre de 2021, a les 13.32 hores, es va fer arribar 
a tots els terminals dels punts de venda de Loteries de Catalunya, un missatge 
que informava de la tramitació del nou Reglament general del joc de loteria i 
afegia: Si teniu interès, podeu participar en la consulta pública accedint a 
https://participa.gencat.cat/processes/reglament-general-joc-loteria-
reservat?locale=ca.   

També es va enviar un correu electrònic amb el mateix contingut a tots els punts 
de venda de Loteries de Catalunya.  

2. Per una altra banda, el dia 19 d’octubre de 2021, es va enviar un correu electrònic 
a les entitats que s’indiquen a continuació, a les que s’adjuntava una carta amb 
el contingut que s’especifica:  

a) Sr. Francesc Perendreu 
ACENCAS (Centre Català Addiccions Socials) 
francescperendreu2@gmail.com  
 

b) Dra. Montserrat Gómez 
ABLA (Asociació Barcelonesa Ludopatia i Addiccisions) 
abla_bcn@yahoo.es 
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c) Sr. Manel Basart  
AADOJU (Associació d’Ajuda a famílies amb ludòpates)  
foradejoc_ludopatia@yahoo.es 

 

 

 

III. Termini de la consulta pública 

El termini d’un mes de la consulta pública prèvia s’inicià el 8 d’octubre de 2021 i ha 
finalitzat el 8 de novembre de 2021.  

 
IV. Valoració de la consulta pública  

 
Dins del termini en què ha estat oberta la consulta pública prèvia no s’han rebut 
propostes per part dels seus destinataris, per tant, no hi ha cap aportació a valorar. 
 
D’acord amb el procediment per a l’elaboració de normes reglamentàries previst a la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, un cop s’iniciï la tramitació del projecte d’ordre hi ha previsió de sotmetre’l 
als tràmits d’informació pública i, si escau, d’audiència de les persones interessades. 
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