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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 D'ORDRE 
QUE REGULI LES CATEGORIES DE PREMIS I LA DISTRIBUCIÓ DE L'IMPORT 
TOTAL QUE ES DESTINA ENTRE LES DIFERENTS CATEGORIES DELS SORTEJOS 
SETMANALS DE LA LOTERIA PASSIVA. 
 
 
 Antecedents 

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 d'ordre 
per regular les categories de premis i la distribució de l'import total a destinar entre les 
diferents categories dels sortejos setmanals de la loteria passiva. 
 
Es va convidar el conjunt de la ciutadania a fer propostes i suggeriments a través del 
Portal https://participa.gencat.cat/processes/ordre-categories-premis-loteria-passiva-La-
Grossa i es va comunicar a les persones integrants de la xarxa comercial de l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes mitjançant els terminals de Loteries de Catalunya i enviant 
un correu electrònic amb el contingut següent: 
 
 

 
 
 
 
 Informació quantitativa sobre la participació ciutadana 

El termini de la consulta pública prèvia s’inicià el 4 de juny i ha finalitzat el 5 de juliol de 
2020. 
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 Informació qualitativa sobre la participació ciutadana 

Dins del termini en què ha estat oberta la consulta pública prèvia s’han rebut 2 
aportacions de detallistes, una relativa als premis de La 6/49 que ha estat rebutjada i una 
segona sobre l’objecte de la consulta. A continuació transcrivim la proposta i la resposta 
que se li ha donat: 
 

 PROPOSTA de l’estanc de l'avingunda (@palamos4):  

La proposta seria posar 3 reintegres. D'aquesta manera, el client veuria més 

atractiva la loteria ja que hi hauria molts més premis. 

 

 RESPOSTA 

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè: 

Un cop avaluada la vostra proposta, es té en compte a l'hora d'elaborar la 

proposta d'ordre. 

Us agraïm el vostre interès per participar en aquesta consulta pública sobre els 

premis dels sortejos setmanals de La Grossa. 

En efecte, en l’estructura de premis s’incorpora un reintegrament amb la primera 
extracció del sorteig i dos reintegraments més mitjançant dues extraccions addicionals.  
 
D’acord amb el procediment per a 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 d’Ordre se sotmetrà als corresponents tràmits d’audiència i informació 
pública. 
 
A la data de la signatura electrònica de la consellera delegada. 
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