
 
 

 

 

Dictamen 08/2020 sobre el Projecte de decret del Reglament de la loteria col·lectiva, 

organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; de 

modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes 

autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; de modificació del Decret 

149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria passiva, organitzada i 

gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; de modificació del 

Decret 108/2012, de 2 d’octubre, d’organització, estructura i funcionament de l’Entitat 

Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; i de modificació del Decret 339/2011, de 17 de 

maig, pel qual s’aprova el reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i 

gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 

 

El dictamen va ser aprovat per la Comissió executiva per delegació del Ple del CTESC, el 23 de 

juliol del 2020 amb els vot particular de CCOO de Catalunya. 

 

El Projecte de decret té per objecte la regulació d’un nou joc de loteria i l’adopció de diverses 

mesures relatives a la comercialització de diversos jocs de loteria organitzats i gestionats per 

l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat i el règim de funcionament d’aquesta 

entitat. Així: 

En primer lloc, el projecte de decret té per objecte la creació i l’establiment del règim jurídic 

d’un joc de loteria nou, la loteria col·lectiva, amb unes connotacions comercials atractives i un 

sistema d’operació senzill, amb la finalitat d’ampliar la participació de les persones 

potencialment destinatàries. Paral·lelament a la creació d’aquest nou joc, s’elimina la loteria 

denominada Super 10 mitjançant la derogació, de manera expressa, del Decret 132/2003, de 27 

de maig. i del Decret 245/1990, de 23 d'octubre. 

En segon lloc, el Projecte de decret estableix el fons de reserva específic per a la millora de 

premis que es podrà dotar amb l’import dels premis no adjudicats de sortejos anteriors d’acord 

amb les regles que es determinen. 

I en tercer lloc, es redefineix la xarxa comercial de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 

Generalitat. i s’introdueix la possibilitat que persones jurídiques sense ànim de lucre 

autoritzades col·laborin en les operacions de distribució de jocs de loteria, en els termes i amb 

els drets i obligacions que es determinin en cada cas. 

 


