
 

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 LES 
LOTERIES DE LA GENERALITAT, ORGANITZADES I COMERCIALITZADES 
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 les loteries de la Generalitat, organitzades i 
comercialitzades per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 
 
Es va convidar al conjunt de la ciutadania, i es va fer una comunicació a les entitats 
representatives, 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 novembre i finalitza el 6 de 
desembre. Es comunica, mitjançant eNotum, a les entitats següents: 
 

• Associació Nacional d’Empresaris de Màquines Recreatives (ANDEMAR 
Catalunya) 

• Associació EUROPER de Catalunya 
• Gremi Català de Sales d’Oci i Noves Tecnologies del Joc (GRECOJOC) 
• ACORD JOC 
• ACOMAR 
• Associació de Petits Operadors de Catalunya (APOC) 
• Associació d’Empresaris de Bingo de Catalunya (AEJEA) 
• Gremi Català de Bingos 
• Associació Catalana de Titulars d’Autoritzacions Administratives de Sales de 

Bingo (ASCABIN) 
• Associació Gironina d’Ajut al Ludòpata (AGAL) 
• Associació Centre Català d’Addiccions Socials (ACENCAS) 
• Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) 
• Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) 

 
 
Informació qualitativa sobre la participació ciutadana 
 
Dins del termini en què ha estat oberta la consulta pública prèvia només s’ha rebut una 
aportació que ha estat feta per un ciutadà en el sentit de recolzar la iniciativa de l’Entitat 
però sense efectuar cap aportació material o puntualització que es pugui valorar per a la 
seva incorporació al text de la proposta.  
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https://participa.gencat.cat/processes/reglamentloteries


 

 
 
Es transcriu a continuació l’esmentada aportació: 
 

“Trobo bona la proposta de la Generalitat per a regular en un sol marc jurídic totes les 
apostes i loteries que són competència del nostre autogovern, per així poder treballar en el 
futur per arribar a regular tot el joc que es pot vendre a Catalunya (també el de l'Estat) per 
enfortir les nostres competències d'autogovern en aquest assumpte.  
Bona feina!” 

 
De manera immediata es respon a aquesta aportació en els termes següents: 
 

Agraïm l'aportació i la vostra valoració. 
Efectivament, estem desenvolupant una de les competències que venen reconegudes en 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que en l'article 141.1 atribueix a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de joc, apostes i casinos, si l’activitat s’acompleix 
exclusivament a Catalunya. 
Cordialment, 

 
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 al corresponent tràmits d’audiència i 
informació pública. 
 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica de la consellera delegada. 
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