
 
Circular nº 21/2013 
 
 

Barcelona, 23 de septiembre de 2013 
 

 
 
 
 
Estimado socio/a y amigo/a: 
 
Se ha publicado en el DOG de Catalunya nº 6465, la 

 

Resolución 
ECO/1934/2013, de 19-9, por la que se determinan las características del 
sorteo de la lotería pasiva del año 2013. 

Como ya les informamos en nuestra circular nº9 de 12 de abril de 2013, la 
Generalitat de Catalunya, aprobó el Reglamento de la lotería pasiva, 
organizada y gestionada por la EAJA. 
 
Mediante esta Resolución, publicada hoy, se determinan las características de 
la lotería para el año 2013, entre otras, el nombre es “Grossa Cap d’Any”; el 
sorteo se celebrará el 31 de diciembre de 2013; el precio del billete es de 
cinco euros; el porcentaje de premios es el 69,60% del importe de la emisión. 
 
Adjuntamos la Resolución 1934 de 19 de septiembre de 2013. 
 
Un cordial saludo. 
 

 
Susana Murciano 
Directora 



DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

RESOLUCIÓ ECO/1934/2013, de 19 de setembre, per la qual es determinen les característiques del sorteig
de la loteria passiva de l’any 2013.

El 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, té per objecte la regulació de la modalitat de joc de
la loteria passiva.

La disposició addicional del Decret 149/2013, de 9 d’abril, estableix 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 determinar, mitjançant una resolució que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, el nom comercial del sorteig, si escau, la data en què es farà i la data d’inici de la comercialització,
l’interval de números que hi participaran i les sèries que s’emetran, el preu del bitllet, el percentatge destinat a
premis i el lloc de pagament d’aquests premis.

Vista la proposta del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, i fent ús
de les atribucions que em confereix la disposició addicional esmentada,

 

Resolc:

 

Determinar les característiques del sorteig de la loteria passiva que està previst celebrar l’any 2013:

1. El nom comercial del sorteig és “Grossa Cap d’Any”.

2. La data de realització del sorteig és el dia 31 de desembre de 2013.

3. L’interval de números que hi participen s’estableix entre el zero (00000) i el noranta-nou mil nou-cents
noranta-nou (99.999), ambdós inclosos, i s’emeten trenta sèries de cada número.

4. El preu del bitllet és de cinc (5) euros.

5. El percentatge destinat a premis és el 69,60% de l’import de l’emissió.

6. Especificacions relatives a premis:

a) Si algun número de les tres extraccions que s’efectuïn en el sorteig resulta premiat amb més d’un premi, es
considerarà que li correspon el premi superior i es farà una extracció nova per determinar el número
guanyador del premi inferior.

b) Els premis corresponents als números de cinc (5) xifres no són acumulables a cap altre premi.

c) Si coincideixen dues, tres o quatre últimes xifres d’algun dels números extrets en el sorteig, els encertants
tenen dret al premi corresponent a cadascuna de les categories coincidents.

7. Els llocs de pagament dels premis d’aquest sorteig de loteria són els següents:

a) Als punts de venda autoritzats del canal convencional de comercialització de l’Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat es paguen els premis d'un import de fins a cent vint (120) euros i, per decisió pròpia,
aquests també poden pagar premis d'un import de fins a set-cents cinquanta (750) euros.

b) A les entitats financeres concertades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat es paguen
els premis d'un import de més de cent vint (120) euros i fins a trenta mil (30.000) euros.

c) A la seu social de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Via Laietana, 60, 08003 Barcelona)
es paguen premis de qualsevol import.

8. La comercialització dels bitllets s’iniciarà en la data en què es publiqui aquesta Resolució al Diari Oficial de la
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Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 19 de setembre de 2013

 

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement

 

(13.263.010)
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