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INSTRUCCIONS PER JUGAR A L’EXPRESS 
 
Document elaborat per Loteries de Catalunya, SAU de conformitat amb les disposicions publicades en 
el Diari Oficial de la  Generalitat de Catalunya, les quals prevalen en cas de discrepància. 
 
Normativa d’aplicació: 
 

• Apartat segon de la disposició transitòria segona del Decret llei 16/2021, de 13 de juliol, 
d'aprovació de mesures urgents d'ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat de 
Catalunya. 

• Resolució ECO/183/2022, de 2 de febrer, per la qual s'autoritza la comercialització, la gestió 
i l'explotació del joc de loteria en funcionament Loto Express, de conformitat amb noves 
condicions específiques. 

• Resolució ECO/420/2022, de 22 de febrer, per la qual es fa públic l'acord del Consell 
d'Administració de Loteries de Catalunya, SAU, de 16 de febrer de 2022, sobre els aspectes 
necessaris per a la comercialització del joc de loteria L'Express. 

• Resolució ECO/396/2022, de 21 de febrer, per la qual es determinen diversos aspectes 
relacionats amb el joc de loteria denominat L'Express. 

• Resolució VEH/1273/2020, de 8 de juny, que va determinar la data d'inici de la 
comercialització d’aquest joc de loteria a través de sistemes informàtics i telemàtics o 
d'altres interactius. (DOGC 8151, 11.06.2020) 

  
1. Nom comercial 
 
Aquest joc de loteria es comercialitza amb el nom comercial de L’Express. 
 
2. Participació  
 
a) El joc està format per una matriu de 70 números, entre l’1 i el 70 i la persona jugadora n’ha 

d’escollir entre un (1) i deu (10).  
 

b) Es pot jugar marcant els números en el full de selecció corresponent i lliurant-lo en el punt de 
venda per tal que l’introdueixi en el terminal de venda, o mitjançant l’opció d’aposta automàtica 
que també ofereix el terminal i el sistema central de la loteria generi els números a l’atzar. Només 
participen en els sortejos les apostes que constin enregistrades en el sistema informàtic central 
de les loteries abans de la realització del sorteig. També es pot jugar al web 
loteriesdecatalunya.cat i mitjançant l’App. 

 
c) Es poden realitzar 10 tipus d’apostes diferents  

 
Aposta de 10 números  
Aposta de  9 números  
Aposta de  8 números  
Aposta de  7 números  
Aposta de  6 números  
Aposta de  5 números  
Aposta de  4 números  
Aposta de  3 números  
Aposta de  2 números  
Aposta d’1 número  
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d) Les apostes seleccionades queden recollides en un bitllet físic o electrònic, si es juga al web o 
mitjançant l’App.   

 
e) La persona jugadora pot participar amb un mateix bitllet en un màxim de cinc apostes (5), iguals 

o diferents.  
 
3. Preu 
 
Els jugadors poden seleccionar el preu de l’aposta entre els imports següents: 1€, 2€, 3€ o 5€.  
 
El preu escollit s’aplica a totes les apostes d’un mateix bitllet i a tots els sortejos en què aquest 
participi. El preu total del bitllet és el resultat de multiplicar el preu de l’aposta pel nombre d’apostes 
seleccionades i pel nombre de sortejos en què participen. L’import màxim per a cada bitllet està 
limitat a cinquanta euros (50€). 
 
4. Sorteig 
 
a) El sorteig consisteix en l’obtenció de forma aleatòria de vint números (20) diferents compresos 

entre l’1 i el 70, ambdós inclosos, que constitueix la combinació guanyadora del sorteig.  
 
b) La combinació guanyadora s’obté mitjançant sortejos virtuals, per un procés informàtic de 

generació de números a l’atzar, auditat de manera adequada.  
 

c) Els sortejos es realitzen diàriament cada quatre minuts (4) i dins la franja horària compresa entre 
les 7.00 i les 24.00 hores. 

 
d) Cada sorteig es numera correlativament, i aquesta numeració permet a la persona jugadora 

saber en quin o quins sortejos participa el seu bitllet.  
 
e) Existeix la possibilitat d'abonar-se a 2, 3, 4, 5, 10 o 20 sortejos consecutius. 
 
f) En casos de força major o de circumstàncies de tipus comercial o tècnic que impedeixin la 

celebració dels sortejos, el director o directora general de Loteries de Catalunya, SAU pot 
ajornar-los.   

 
La decisió d’ajornament d’un o més sortejos no atorga el dret al reintegrament del valor de les 
apostes realitzades per a aquell sorteig o sortejos correlatius. Els sortejos ajornats es realitzaran 
tan aviat com sigui possible, una vegada finalitzades les causes de l’ajornament. 

 
g) Els resultats dels sortejos es consignen en una llista oficial. Únicament aquesta llista dona fe a 

tots els efectes dels resultats i està disponible a l’Oficina d’Atenció al Jugador de Loteries de 
Catalunya (Enric Granados 33,  08007 Barcelona). Els resultats també són accessibles a través de 
la pàgina web de Loteries de Catalunya. En cas de divergència entre la informació publicada a les 
llistes oficials i la difosa per qualsevol altre mitjà, prevaldrà la primera.  

 
5. Premis 
 

L’import que es destina a premis és fix per a cadascuna de les categories de premis i es concreta en 
funció del tipus d’aposta i de la quantitat de números encertats de la combinació guanyadora. 
  
Els percentatges mínim i màxim de l’import de les vendes destinats a premis són el cinquanta i el 
vuitanta per cent, respectivament. 
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El percentatge teòric destinat a premis per a cadascuna de les diferents apostes és el següent: 

 

  
Tipus d’apostes 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Percentatge 
teòric destinat 

a premis 
63,58 62,04 62,27 62,56 62,73 62,78 61,60 63,17 62,94 57,14 

 
Els premis depenen del nombre d’encerts i del tipus d’aposta escollida. 
 

 
Taula de premis segons el tipus d’aposta per 1€ jugat 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Categories de 
premis 

segons els 
encerts 

10 100.000€          
9 4.000€ 20.000€         
8 300€ 1.250€ 5.000€        
7 30€ 125€ 325€ 2.000€       
6 5€ 10€ 30€ 160€ 500€      
5 1€ 2€ 3€ 10€ 14€ 150€     
4   1€ 1€ 5€ 16€ 45€    
3     1€ 1€ 2€ 22€   
2       1€ 1€ 8€  
1          2€ 
0 3€ 1€ 1€        

 
El premi per a cada aposta depèn del preu seleccionat. L’import total del premi és igual al premi 
indicat a la taula anterior multiplicat pel preu de l’aposta. 
 
La quantia màxima a pagar per cada categoria de premis en cada sorteig s’estableix en set-cents 
cinquanta mil euros (750.000 €). Si la quantitat total a pagar en alguna de les categories de premis és 
superior, es distribuirà entre les apostes que hagin encertat la categoria afectada en funció de 
l’import dels premis que els correspondria pels diners apostats.  
 
Els premis per a una mateixa aposta i sorteig no són acumulatius, corresponent-li l’import del premi 
superior a aquesta aposta.  
 
6. Caducitat 
 
El premi corresponent a un bitllet guanyador només es pagarà si el bitllet original es presenta al 
cobrament dins del termini de caducitat de noranta (90) dies naturals, comptats a partir de la data 
del sorteig corresponent. 
 
7. Pagament de premis  
 
Els llocs de pagament dels premis d'aquest joc de loteria són els que determina la Resolució 
ECO/1851/2021, d'11 de juny (DOGC núm. 8434, de 15.06.2021), o disposició que la substitueixi. 
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8. Joc responsable 
 
En matèria de joc responsable, s’apliquen les mesures següents: 
 

a) Es prohibeix la venda de bitllets als menors de 18 anys i en els centres d'ensenyament on 
puguin cursar els menors i en els seus accessos. 
 

b) Es reforcen els mecanismes per evitar que juguin menors d’edat. 
 

c) S’estableixen mesures físiques i tecnològiques, com la publicació de comunicacions i 
advertiments a les persones jugadores sobre joc responsable, o l’habilitació d’espais 
informatius que continguin missatges de prevenció d’addició al joc.  
 

d) Pel que fa al joc presencial, es comparteix el programa de joc responsable i de formació en 
els punts de venda, destacant-ne les obligacions i requisits. 
 

e) Pel que fa al joc en línia, es prevé el joc excessiu amb sistemes de control de limitacions del 
temps jugat i dels diners gastats. A més, es posen a l’abast del públic la informació, els  
consells i el suport sobre el joc saludable. 
 

f) Quan es detectin situacions d’addició que puguin generar patologies relacionades amb el joc 
i que puguin requerir atenció sanitària, s’han d’elaborar les mesures a adoptar amb 
l'assessorament del Departament de Salut. 
 

g) S’aplicarà qualsevol altra mesura que Loteries de Catalunya, SAU implementi en 
desenvolupament dels plans de joc responsable aprovats pel seu Consell d’Administració.   

 
 
A la data de signatura del director general 

 


