ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT

Naturalesa i funcions
Loteries de Catalunya, SAU (en endavant Loteries de Catalunya) es constitueix arran de la transformació
de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, aprovada per Acord GOV/84/2021,
de 15 de juny, mitjançant la cessió i integració global i en unitat d'acte, de tot l'actiu i passiu amb successió
universal de drets i obligacions.
Loteries de Catalunya és una societat anònima de naturalesa unipersonal, constituïda amb caràcter
indefinit, per raó de la tinença de la totalitat de les accions per part de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, la constitució de la qual consta protocol·litzada en escriptura pública de 18 de juny de 2021, i
inscrita al Registre Mercantil de Barcelona l’1 de juliol de 2021 (Volum 47896, Foli 65, Full 565715,
inscripció 1a).
El seu règim està constituït pels seus estatuts aprovats en l’Acord GOV/84/2021, de 15 de juny, pel text
refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, sense
perjudici de l'aplicació, quan escaigui, per la Llei de patrimoni de la Generalitat, la Llei de finances públiques
de Catalunya, la Llei de l'Estatut de l'empresa pública catalana, les lleis de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya, la Llei de contractes del sector públic i la resta de disposicions normatives aplicables.
De conformitat amb l’article 3 dels seus Estatuts, l’objecte social de Loteries de Catalunya és organitzar i
gestionar, per compte de la Generalitat de Catalunya i mitjançant qualsevol forma admesa en dret, la
comercialització dels jocs que les disposicions normatives reserven a la Generalitat de Catalunya, per
obtenir ingressos per ser destinats al finançament d'inversions, programes i actuacions que promoguin la
prosperitat i la cohesió social, d'acord amb la normativa vigent, així com qualsevol altra funció relacionada
amb aquestes anteriors que li pugui atribuir el Govern de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb l’article 3 del Decret llei 16/2021, de 13 de juliol, d’aprovació de mesures urgents
d’ordenament del joc reservat a la Generalitat de Catalunya, validat pel Ple del Parlament de Catalunya en
sessió de 29 de juliol de 2021, els ingressos que es deriven de l’operativa de vendes de la contraprestació
que dona dret a participar en el joc organitzat i gestionat per Loteries de Catalunya per compte de la
Generalitat, i que no es destinen a premis ni a atendre les despeses de gestió i comercialització, estan
destinats al finançament d'inversions, programes i actuacions que promoguin la prosperitat i la cohesió
social, tenen la consideració d’ingressos públics i no constitueixen ingressos de Loteries de Catalunya.

Adscripció departamental
Loteries de Catalunya, SAU està adscrita al departament de la d'Economia i Hisenda mitjançant la
Secretaria d’Hisenda.
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