FUNCIONS DE L’ORGANITZACIÓ
Decret 25/2006 (DOGC 4330 de 24.02.05). Art 5 Joc de loteria
5.1 Pel que fa a la loteria, com a joc d'atzar, serà organitzada per la Generalitat de Catalunya
per mitjà de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, a qui correspon
l'organització i la seva gestió directa, sens perjudici de les competències que corresponguin a
altres organismes.
5.2 Les modalitats que admet el joc de la loteria són les següents:
a) Sorteigs, en cada un dels quals s'adjudiquen als números que resultin guanyadors els premis
oferts en el prospecte respectiu, de manera que la persona que adquireix cada bitllet sap
exactament el número que juga, que és el que es troba imprès en el bitllet, i les possibilitats
del seu premi, que consisteix en una quantitat fixa.
b) Sorteigs subjectes a dues variables: el nombre de persones que participen, i els números
que cada jugador o jugadora determina en el seu bitllet, de manera que l'import del premi està
en proporció a les aportacions dels jugadors i jugadores, desconeixent aquests prèviament
l'import del premi que els pot correspondre.
c) Loteria presortejada, que consisteix en el fet que el número del bitllet és invisible per a la
persona que l'adquireix i, un cop obert, li descobreixen si es correspon amb algun premi fixat
prèviament i rigorosament secret. En aquesta modalitat el jugador o jugadora queda informat
instantàniament de la seva fortuna.
d) Loteria Binjocs, que consisteix a completar en el bitllet adquirit, a partir de la seqüència de
números que resulti de la celebració d’un sorteig, determinats patrons, de manera que es
considera bitllet guanyador aquell que completa un o més patrons dels previstos en les
corresponents estructures de premis Aquest últim apartat afegit pel Decret 97/2014 (DOGC
6661 de 10.07.14)

ORDRE INT/390/2006, de 28 de juliol (DOGC 4690 3.08.2006) Article únic
Autoritzar l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat a fabricar els cartrons
necessaris per la pràctica del joc de la plena o bingo.
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