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JOAN CODINA i SOLEY, secretari del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat, 
 
CERTIFICO 
 
Que el Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 
(EAJA), reunit en sessió ordinària de data 21 d’octubre de 2020, va adoptar per unanimitat i 
amb l’assistència de tots els seus membres, el següent 
 

ACORD 
 
La disposició final primera del Decret 116/2020, de 6 d'octubre, del Reglament de la 
loteria col·lectiva i de modificació de diversos decrets en matèria de joc, preveu que 
la persona titular del departament competent en matèria de joc, a proposta del 
Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, 
ha de regular, mitjançant una ordre, les categories de premis i la distribució de 
l'import total destinat a premis entre les diferents categories de la loteria col·lectiva. 
  
L’efectiva aplicació d’aquest Decret fa imprescindible disposar de la corresponent 
estructura de premis. 
 
L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes té previst que el primer sorteig d’aquesta 
loteria tingui lloc el 2021, en els termes que preveu la Disposició Addicional Primera 
d’aquest Decret.  
 
Vist l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, relatiu a la participació dels ciutadans en el 
procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments, 
 
S’ACORDA 
 
Tramitar la 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 s’hi destina entre les 
diferents categories per a la loteria col·lectiva, que consta en annex. 

 
 
I perquè així consti, expedeixo aquest certificat sens perjudici de l'aprovació ulterior de 
l'acta, amb el vistiplau de la presidenta i a la data de la signatura electrònica. 
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Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre que reguli les 
categories de premis i els seus imports per als sortejos de la loteria col·lectiva. 
 
La disposició final segona del Decret 116/2020, de 6 d’octubre, del Reglament de la 
loteria col·lectiva i de modificació de diversos decrets en matèria de joc, preveu que la 
persona titular del departament competent en matèria de joc, a proposta del Consell 
d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, ha de regular, 
mitjançant una ordre, les categories de premis i la distribució de l’import total que s’hi 
destina. 
 
Atès el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en relació a la necessitat de 
substanciar una consulta pública prèvia abans de l’elaboració dels reglaments, es 
considera necessari iniciar la 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 s’hi destina pel 
sorteig de la loteria col·lectiva, amb el contingut que s’adjunta. 
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Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre que reguli les categories 
de premis i els seus imports per als sortejos de la loteria col·lectiva 
  

 
1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 
 

 

L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat es va crear amb una finalitat 
comercial, tal com preveu la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació.  
 
El Decret 116/2020, de 6 d’octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva i de modificació 
de diversos decrets en matèria de joc, crea aquesta nova loteria vinculada al teixit social i 
associatiu i que és una modalitat de loteria mixta, en combinar les modalitats previstes en 
els apartats a) i b) de l'article 5.2 del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya, 
aprovat pel Decret 240/2004, de 30 de març. 
 
La persona usuària juga dos números a l’hora: un primer número exclusiu en cada bitllet, 
amb el qual es participa en un sorteig de premis individuals, i un segon número que entra 
en un sorteig de premis col·lectius, l’import global del qual es reparteix entre tots els bitllets 
que resultin guanyadors. 
 
El propi Decret preveu que, mitjançant una Resolució del titular del departament competent 
en matèria de joc que s’ha de publicar en els propers mesos, ha de determinar, entre altres 
aspectes, la data en què es faran els sortejos i la d’inici de la comercialització, l’interval de 
números que hi participaran o la forma de determinar-los i els límits que s’estableixen per 
cadascun dels números, el preu del bitllet, el percentatge destinat a premis i el lloc de 
pagament d’aquests i el procediment i operativa per a les persones jurídiques sense ànim 
de lucre col·laboradores en la distribució dels bitllets (disposició addicional del Decret). 
 
La disposició final primera preveu que la persona titular del departament competent en 
matèria de joc, a proposta del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes de la Generalitat, ha de regular, mitjançant una ordre, les categories de premis i la 
distribució de l’import total que s’hi destina. 
 
Es sotmet, doncs, a consulta pública prèvia l’elaboració d’una ordre en la qual es prevegin 
les següents categories de premi i que es distribueixi l’import com s’indica:  
 

 Categories dels premis individuals corresponents al primer número dels bitllets: 
 
o 1a categoria, amb un bitllet guanyador 
o 2a categoria, amb 5 bitllets guanyadors 
o 3a categoria, amb 10 bitllets guanyadors 
o 4a categoria, amb 100 bitllets guanyadors 
o 5a categoria, amb 1.000 bitllets guanyadors 
 
Un mateix número només pot tenir un premi individual ja que, un cop premiat, queda 
descartat per als següents sortejos. 
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 Categories dels premis col·lectius corresponents al segon número dels bitllets: 
 
1. Categoria del reintegrament: 

 
- Es selecciona un número d’una xifra.  
- Els bitllets guanyadors són aquells en què la darrera xifra coincideix amb el 

número seleccionat. 
- El premi és el preu del bitllet. 
 

2. Categoria del premi col·lectiu: 
 
- Es seleccionen tres números de dues xifres. 
- Els bitllets guanyadors són aquells en què les dues darreres xifres coincideixen 

amb qualsevol dels tres números seleccionats.  
- L’import assignat a aquesta categoria és el resultat de restar, del total destinat a 

premis per aquesta loteria, l’import adjudicat als premis individuals i al  
reintegrament.  

- Es distribueix l’import assignat a aquesta categoria entre tots els bitllets 
guanyadors.  

 
 

 
2.  Els objectius de la iniciativa. 
 

 
Aquesta iniciativa té l’objectiu de materialitzar el mandat de la disposició final primera del 
Decret 116/2020, de 6 d’octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva i de modificació de 
diversos decrets en matèria de joc, segons la qual la persona titular del departament 
competent en matèria de joc, a proposta del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes de la Generalitat, ha de regular, mitjançant una ordre, les categories de 
premis i la distribució de l’import total que s’hi destina. 
 
 

 
3. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 
 

 
Per aconseguir l’objectiu perseguit, la unitat promotora ha considerat les diferents 
alternatives, els diferents instruments d’intervenció i els seus enfocaments. 
 
S’han valorat els elements o mesures principals de les diferents opcions d’intervenció. 
 
Davant la situació descrita en l’apartat 1, l’opció de no fer res suposaria incomplir el mandat 
del Decret 116/2020, de 6 d’octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva i de modificació 
de diversos decrets en matèria de joc, segons el qual la persona titular del departament 
competent en matèria de joc, a proposta del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes de la Generalitat, ha de regular, mitjançant una ordre, les categories de 
premis i la distribució de l’import total que s’hi destina. 
 
No és possible assolir l’objectiu descrit mitjançant alternatives no normatives, com 
l’autoregulació, la coregulació o altres. 
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L’opció normativa elegida consisteix en l’elaboració d’un projecte d’ordre que determini 
l’estructura de premis per establir el marc regulador exigit pel Decret 116/2020, de 6 
d’octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva i de modificació de diversos decrets en 
matèria de joc, relatiu a les diferents categories de premis i la distribució del seu import. 

 
Per això, es promou la participació de la ciutadania en aquesta fase de consulta. 
 
 

 
4. Necessitat i oportunitat de l’aprovació de la norma. 
 

 
En exercici de les competències de la Generalitat en matèria de joc i espectacles que li 
atorga l’article 141 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i en desenvolupament de la Llei 
15/1984, de 20 de març, del joc, i de la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, és necessària aquesta iniciativa per complir 
el mandat de la disposició final primera), segons el qual la persona titular del departament 
competent en matèria de joc, a proposta del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes de la Generalitat, ha de regular, mitjançant una ordre, les categories de 
premis i la distribució de l’import total que s’hi destina. 
 
S’han valorat els impactes d’aquesta intervenció: 
 

● Respecte de l’Administració de la Generalitat, té un impacte positiu. Per aplicació de 
l’article 9.3 de la llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes de la Generalitat, l'ingrés públic de la Generalitat provinent d’aquesta Entitat 

resta afectat íntegrament al pressupost de despeses del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 
 

● La proposta de regulació té un impacte econòmic positiu respecte les persones que 
comercialitzen els jocs de loteria, possibilitant la implementació del joc aprovat pel 
Govern de la Generalitat  i en conseqüència, previsiblement, un augment del nivell 
dels ingressos per als establiments que integren la xarxa comercial de Loteria de 
Catalunya. 
 

● La iniciativa no incideix en els drets i obligacions dels ciutadans ni se’ls generen 
càrregues administratives. 
 

La proposta normativa no suposa noves obligacions o restriccions, ja que es tracta 
simplement d’establir l’estructura de premis de la loteria col·lectiva.   
L’opció proposada és la millor alternativa possible perquè permet donar resposta 
satisfactòria a cadascun dels objectius que s’han proposat.  
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