
 
 
 
Circular nº 11/2017 

Barcelona, 13 de julio de 2017. 
 
 
Estimado socio/a y amigo/a: 
 
Hoy, 13-7-17,  se ha publicado en el DOGC el Decreto 89/2017, de 11 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la lotería LOTO RAPID. 
 
 
Esta lotería ha estado regulada, hasta la fecha, por la Orden de 4 de marzo de 
1987, y por el Decreto 261/2006, de 20 de junio que establecía los porcentajes 
de premios y comisiones de los agentes vendedores. 
 
El nuevo Decreto pretende, según se recoge en su exposición de motivos, 
reordenar y actualizar la normativa de la Loto Rápid, asimilando su estructura al 
resto de reglamentaciones vigentes de la lotería de la Generalitat, aportando 
mayor seguridad jurídica. 
 
Modificando el precio de los billetes e incorporando la emisión de billetes en 
soporte electrónico. 
 
Esta norma entra en vigor mañana día 14 de julio de 2017. 
 
Les adjuntamos el texto publicado en el Diario Oficial. 
 
 
Un cordial saludo 
 
 

 
Susana Murciano 
Directora 



DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

DECRET 89/2017, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria Loto Ràpid.

L'article 141.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que la Generalitat de Catalunya té la competència
exclusiva en matèria de joc, si l'activitat s'acompleix exclusivament a Catalunya.

L'article 68.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que el Govern és l'òrgan superior col·legiat que
dirigeix l'acció política i l'Administració de la Generalitat, i exerceix la funció executiva i la potestat
reglamentària.

La Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, té per objecte regular totes les activitats relatives a casinos, jocs i
apostes, en l'àmbit territorial de Catalunya. La disposició final tercera d'aquesta Llei autoritza el Govern per
dictar les disposicions que calen per fer-ne el desplegament.

La Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, en l'article 2,
estableix que aquesta entitat té al seu càrrec l'organització, la gestió directa i la comercialització dels jocs que
les disposicions legals reserven a la gestió de la Generalitat de Catalunya, i també la recaptació per compte de
la Generalitat dels ingressos públics derivats d'aquesta activitat i el pagament dels premis que s'estableixen.

El 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, estableix, en l'article 5, que l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat ha d'organitzar la loteria en totes les modalitats previstes en aquest precepte.

La loteria Loto Ràpid ha estat regulada, fins ara, per l'Ordre de 4 de març de 1987 per la qual s'aprova el
Reglament del joc de Loto Ràpid organitzat per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, i pel
Decret 261/2006, de 20 de juny, pel qual s'estableix el percentatge de premis i de comissions dels agents
venedors de la loteria Loto Ràpid, organitzada, gestionada i comercialitzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat.

Amb la nova disposició es pretén reordenar i actualitzar la normativa de la loteria Loto Ràpid, a fi d'assimilar
els seus principis i criteris orientadors i la seva estructura sistemàtica amb els de la resta de les
reglamentacions vigents de jocs de loteria que les disposicions legals reserven a la gestió de la Generalitat,
amb la finalitat principal d'homogeneïtzar el marc regulador integrat de les loteries titularitat de la Generalitat,
aportant un major grau de seguretat jurídica. La regulació mitjançant un Decret, doncs, es l'instrument més
eficaç per garantir aquests objectius.

D'altra banda, la nova regulació, modifica el preu dels bitllets i, juntament amb l'emissió de bitllets en suport
físic existent fins ara, incorpora la modalitat d'emissió de bitllets en suport electrònic. Per tant, d'acord amb els
principis de necessitat, eficàcia, seguretat jurídica, proporcionalitat i eficiència, és imprescindible regular
aquesta nova modalitat, amb l'objectiu de poder comercialitzar aquesta loteria amb totes les garanties per als
destinataris, sense incidir en els seus drets i obligacions ni generar càrregues administratives. Així mateix s'ha
donat compliment al principi de transparència en la seva tramitació i, en definitiva, als principis de bona
regulació.

Així doncs, és palesa la necessitat que a través de la nova regulació es derogui la precedent de la loteria Loto
Ràpid, el Decret 261/2006, de 20 de juny, pel qual s'estableix el percentatge de premis i de comissions dels
agents venedors de la loteria Loto Ràpid, organitzada, gestionada i comercialitzada per l'Entitat Autònoma de
Jocs i Apostes de la Generalitat, i l'Ordre de 4 de març de 1987 per la qual s'aprova el Reglament del joc de
Loto Ràpid organitzat per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

D'acord amb allò previst a l'article 111-10 apartat 2 del Codi civil de Catalunya, es fa necessària la derogació
expressa d'altres normes que consten a la disposició derogatòria en observació del Pla de simplificació
normativa 2016-2017, aprovat per Acord GOV/114/2016, de 2 d'agost.

La tramitació que de forma paral·lela a la del present Decret s'ha portat a terme també del Projecte de llei de
modificació de la Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat, ha generat la necessitat d'articular un precepte en el Reglament aprovat pel present Decret,
l'article 12, que preveu l'eventualitat que pugui correspondre a la direcció general competent en matèria de joc
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exercir les funcions atribuïdes pel present Decret al Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat, la virtualitat del qual és dotar el present Decret de congruència amb la modificació
legislativa tramitada alhora, i també d'eficàcia l'aplicació d'aquest.

La Loto Ràpid és una modalitat de loteria presortejada en què el protagonisme recau en l'acció que exerceix el
jugador sobre el bitllet adquirit, determinada específicament per a cada sèrie i conduent a descobrir de forma
instantània si el bitllet conté premi o no en conté.

Raons tecnològiques, comercials i de planificació en el temps, en funció dels paràmetres i dels criteris
comercials i econòmics aplicables amb l'objectiu d'obtenir el millor impacte en el mercat, fan aconsellable que
l'entrada en vigor d'aquest Decret sigui immediata, l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el que disposa l'article 3.2.12 del Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i
el Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i
Hisenda, correspon al Departament esmentat l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la
Generalitat en l'àmbit de competència relatiu a joc i apostes.

L'article 1.2.c del Decret 33/2016, de 19 de gener, adscriu l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda mitjançant la Secretaria d'Hisenda.

De conformitat amb el que preveuen els articles 26.e, 39.1 i 40 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la
Presidència de la Generalitat i del Govern, sobre la potestat reglamentària que el Govern té en l'exercici de les
competències de la Generalitat de Catalunya;

 

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, d'acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

S'aprova el Reglament de la loteria Loto Ràpid que consta a continuació.

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Especificacions i característiques de les sèries

El Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat ha d'aprovar les
especificacions i característiques de les sèries de la Loto Ràpid, i aquestes, abans de comercialitzar-se, es
difonen mitjançant resolució del conseller o consellera delegada, que s'ha de publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

 

Segona

Inici i fi de comercialització de les sèries

El conseller delegat o consellera delegada de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat ha de
determinar, mitjançant resolució que s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la data
d'inici de comercialització i la data de retirada de la circulació pública de les sèries de la Loto Ràpid”.

 

Tercera

Llocs de pagament dels premis
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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 resolució que es publicarà
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, els llocs de pagament de premis en funció de les seves quanties.

 

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin aquest Decret o que s'hi oposin i,
en particular, les següents:

a) Decret 67/1987, de 4 de març, pel qual s'estableixen els criteris de distribució al públic dels bitllets,
l'estructura de premis, les comissions que s'han de percebre i les liquidacions al Tresor de la Generalitat de la
part de la recaptació que constitueixi ingrés públic de la loteria presortejada, organitzada i gestionada per
l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

b) Article 1 del Decret 311/1988, d'11 d'octubre, de modificació dels decrets 67/1987, de 4 de març, relatiu a
la loteria pre-sortejada, i 298/1987, de 23 de setembre, relatiu a la loteria semiactiva.

c) Article 3 del Decret 23/1991, de 4 de febrer, de modificació dels decrets 255/1989, de 25 de setembre, i
312/1988 i 311/1988, d'11 d'octubre, relatius a la loteria pre-sortejada i a la loteria semiactiva.

d) Decret 114/1992, de 28 d'abril, de modificació del Decret 67/1987, de 4 de març, pel qual s'estableixen els
criteris de distribució al públic dels bitllets, l'estructura de premis, les comissions que s'han de percebre i les
liquidacions al Tresor de la Generalitat de la part de la recaptació que constitueixi ingrés públic de la loteria
pre-sortejada, organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

e) Decret 261/2006, de 20 de juny, pel qual s'estableix el percentatge de premis i de comissions dels agents
venedors de la loteria Loto Ràpid, organitzada, gestionada i comercialitzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat.

f) Ordre de 4 de març de 1987, per la qual s'aprova el Reglament del joc de Loto Ràpid organitzat per l'Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

g) Ordre de 25 de setembre de 1998, de modificació de l'Ordre de 4 de març de 1987, per la qual s'aprova el
Reglament del Joc de Loto Ràpid organitzat per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Homologació dels bitllets

La persona titular del departament competent en matèria de joc i apostes, a proposta del Consell
d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, ha de regular, mitjançant una ordre,
totes aquelles qüestions relatives a l'homologació dels bitllets.

 

Segona

Atribució de competències

Si el Consell d'Administració no tingués atribuïda alguna o qualsevol de les funcions que li són atribuïdes en el
present Decret, el seu exercici correspondrà a la direcció general competent en matèria de joc.

 

Tercera

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 11 de juliol de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

 

 

Reglament de la loteria Loto Ràpid

 

Article 1

Objecte

Aquest Reglament té per objecte la regulació de la modalitat de joc de loteria Loto Ràpid, organitzada,
gestionada i comercialitzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

 

Article 2

Règim jurídic

La loteria Loto Ràpid es regeix per aquest Reglament i, supletòriament, pel Reglament general dels jocs de
loteria organitzats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, aprovat pel Decret 241/1986, de
4 d'agost, i pel Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, aprovat pel Decret 339/2011, de 17 de maig.

Les entitats col·laboradores, les operadores comercials i els agents venedors de l'Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat, així com també els jugadors, estan subjectes, en tot allò que els sigui aplicable, al
que disposa la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, i a totes
aquelles disposicions que la despleguin.

 

Article 3

Joc responsable

L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat pot establir, respecte d'aquesta loteria, les directrius
sobre mesures, procediments i sistemes tècnics que afavoreixin la pràctica responsable que fixi el departament
competent, tot preveient aspectes com el de la comunicació i publicació de missatges d'advertiment sobre joc
responsable, adreçats a les persones jugadores, el de l'habilitació d'espais o funcions amb informació d'interès
per als destinataris esmentats. Quan aquestes directrius impliquin qüestions relacionades amb el joc patològic i
amb l'atenció sanitària, s'hauran d'elaborar amb l'assessorament del departament competent en matèria de
salut.

 

Article 4

Publicitat

4.1 Aquest Reglament, les ordres que el desenvolupin i les resolucions de la persona titular del departament
competent en matèria de joc que es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya relatives a aquesta
loteria estan a disposició del públic en la seu social de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat i
en un lloc destacat de la seva seu electrònica així com del departament al qual estigui vinculada.

4.2 Els actes i directrius que l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat adopti sobre mesures,
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procediments i sistemes tècnics que afavoreixin el joc responsable estan a disposició del públic en la seu social
de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat i en la seva seu electrònica.

 

Article 5

Comissió dels agents venedors

La comissió que ha de percebre l'agent venedor amb autorització per a la comercialització de la loteria Loto
Ràpid es fixa en un 5 %, i es calcula aplicant aquest percentatge sobre el total de vendes d'aquesta loteria que
efectuï l'agent venedor.

 

Article 6

Participació

La Loto Ràpid és una modalitat de loteria presortejada, en què el jugador adquireix un bitllet i a continuació
realitza una acció sobre aquest, conduent a descobrir-ne la part invisible per tal de conèixer a l'instant si
aquest conté o no premi.

 

Article 7

Sèries i premis

Les sèries de la loteria Loto Ràpid es comercialitzen mitjançant bitllets emesos en suport físic o a través de
bitllets generats en suport electrònic en el sí dels sistemes informàtics de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes
de la Generalitat.

Els bitllets que formen part d'una sèrie de la Loto Ràpid, ja siguin bitllets en suport físic o en suport electrònic,
es regeixen pel conjunt d'especificacions i característiques aprovades per a cada sèrie d'una manera específica.

En una sèrie de la loteria Loto Ràpid que es comercialitza mitjançant bitllets en suport físic, es destina a premis
entre el 40% i el 70% de l'import dels bitllets que configuren aquella sèrie.

 

En una sèrie de la loteria Loto Ràpid que es comercialitza a través de bitllets en suport electrònic, els sistemes
informàtics de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes generen el bitllet presortejat un instant després en què el
jugador fa la comanda en línia del bitllet electrònic, essent en el moment de la generació del bitllet quan també
es determina si el bitllet és guanyador i, si s'escau, de quina categoria de premi.

 

Article 8

Preu del bitllet

El preu del bitllet es fixa entre un mínim de cinquanta cèntims d'euro i un màxim de deu euros.

 

Article 9

Especificacions de les sèries

9.1 Les especificacions mínimes de les sèries formades per bitllets en suport físic són:

a) Preu del bitllet

b) Nombre de bitllets

c) Sistema de descobrir els premis presortejats

d) Estructura de premis

e) Percentatge destinat a premis de l'import dels bitllets.
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9.2 Les especificacions mínimes de les sèries formades per bitllets en suport electrònic són:

a) Preu del bitllet

b) Sistema de descobrir els premis presortejats

c) Estructura de premis, amb la descripció del percentatge o, en el seu cas, tram percentual, mínim i màxim,
d'assignació de nombre de premis per a cadascuna de les categories

d) Percentatge destinat a premis de l'import dels bitllets.

 

Article 10

Caducitat

El dret a cobrar un premi caduca als noranta (90) dies naturals comptats a partir de l'endemà de la data fixada
com a data de retirada de la circulació pública de la sèrie corresponent.

 

(17.192.119)
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