INSTRUCCIONS PER JUGAR A “EL TRIO”

GENERALITAT DE CATALUNYA

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:
•

Resolució ECO/2817/2022, de 9 de setembre, per la qual s'autoritza la comercialització, la gestió
i l'explotació del joc de loteria en funcionament El Trio, de conformitat amb noves condicions
específiques.

•

Anunci pel qual es fa públic l'acord del Consell d'Administració de Loteries de Catalunya, SAU, de
21 de juliol de 2022, sobre els aspectes necessaris per a la comercialització del joc de loteria El
Trio.

•

Resolució 39/2022, de 15 de setembre, per la qual es determinen diversos aspectes relacionats
amb el joc de loteria denominat El Trio.

1. Nom comercial
Aquest joc de loteria es comercialitza amb el nom comercial d’El Trio.
2. Participació
a) La persona jugadora ha d’escollir tres (3) números compresos entre el 0 i el 9. El número
guanyador estarà format per tres (3) xifres que, col·locades en l'ordre de sortida, defineixen les
diferents categories de premis.
b) L'aposta per a aquest joc de Loteries de Catalunya pot fer-se manualment (el jugador marca els
números en un full de selecció) o automàticament (el terminal escull aleatòriament els
números).
c) 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.
d) El superTrio és una opció de joc integrada dins d'El Trio en la qual el jugador paga el doble de
l'aposta i, si fa el ple, triplica el premi. S'ha de marcar en el full de selecció la casella corresponent
al superTrio, o sol·licitar-ho en el moment de fer l'aposta automàtica. Els números són els
mateixos que els escollits en El Trio i són vàlids per al mateix nombre de sortejos abonats.
e) Hi ha la possibilitat d'abonar-se a 2, 4, 6, 8 o 14 sortejos consecutius.
f) Les apostes seleccionades queden recollides en un bitllet físic o electrònic, si es juga al web o
mitjançant l’App.

1

Doc.original signat per:
Jaume Torrabadella Monsant
27/09/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 27/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
27/09/2022 17:59:44

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0IZT81LLUH4A9VSNXS2EIIGQOEY8DRLP*
0IZT81LLUH4A9VSNXS2EIIGQOEY8DRLP

Pàgina 1 de 4

3. Preu

GENERALITAT DE CATALUNYA

Els jugadors poden seleccionar el preu de l’aposta entre els imports següents: 0,50 €, 1,00 €, 2,00 €,
3,00 € o 6,00 €.
El preu del superTrio és el mateix escollit per El Trio.
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.
4. Sorteig
a) El sorteig consistirà en l’obtenció de forma aleatòria d’un número de tres dígits comprés entre
el 000 i el 999, ambdós inclosos, que constituirà la combinació guanyadora del sorteig.
b) La combinació guanyadora s’obtindrà mitjançant la celebració de sortejos virtuals, per un procés
informàtic de generació de números a l’atzar, auditat per una empresa externa.
c) Se celebren dos sortejos cada dia de l’any. El del migdia a les 14.00 h i el del vespre a les 21.00 h.
d) Cada sorteig serà numerat correlativament, i aquesta numeració és la que permet al jugador
saber en quin sorteig participa.
e) 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.
f) 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 (Carrer d’Enric Granados 33, 08007 Barcelona). Els resultats també són accessibles a
través del 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.
El premi obtingut amb el superTrio és addicional a l'obtingut amb l’aposta o apostes normals.
S’obté el premi superTrio quan, havent escollit aquesta opció, s'encerten els tres números en el
mateix ordre de la combinació guanyadora del Trio. Si els jugadors encerten els dos primers números,
els dos últims, el primer i l'últim, el primer o l'últim número, només guanyen el premi corresponent a
l'aposta normal.
Les categories de premis depenen del nombre d’encerts i posició d’aquests en relació amb la
combinació guanyadora del sorteig.
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GENERALITAT DE CATALUNYA

Hi ha sis categories de premis a El Trio i una al superTrio:
Categoria de premis

0,50 €

1,00 €

2,00 €

3,00 €

6,00 €

X X X + superTrio

450,00 €

XXX

150,00 €

XX-

Probabilitats

900,00 €

1.800,00 €

2.700,00 €

5.400,00 €

1/1.000

300,00 €

600,00 €

900,00 €

1.800,00 €

1/1.000

2,50 €

5,00 €

10,00 €

15,00, €

30,00 €

1/111

-XX

2,50 €

5,00 €

10,00 €

15,00 €

30,00 €

1/111

X-X

2,50 €

5,00 €

10,00 €

15,00 €

30,00 €

1/111

X--

0,50 €

1,00 €

2,00 €

3,00 €

6,00 €

1/10

--X

0,50 €

1,00 €

2,00 €

3,00 €

6,00 €

1/10

El premi per a cada aposta depèn del preu seleccionat. L’import total del premi és igual al premi
indicat a la taula.
La quantia màxima a pagar per a la categoria de premis El Trio + superTrio en cada sorteig s’estableix
en 55.000,00 € (cinquanta-cinc mil euros). Si la quantitat a pagar en aquesta categoria és superior a
aquesta quantitat, aquesta quantia màxima es distribuirà proporcionalment entre les combinacions
guanyadores en funció del preu de cadascuna.
Els premis per a una mateixa combinació i sorteig no seran acumulatius. Es rebrà l’import del premi
superior que li correspongui.
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 de premis són els següents:
• Els premis de fins a 120 € es poden pagar en qualsevol establiment autoritzat a vendre aquesta
loteria. Aquests establiments, de forma opcional i per decisió pròpia, poden pagar premis fins a
1.999 €. Els premis es poden cobrar al comptat o mitjançant una transferència bancària.
• Els premis superiors a 120 € i fins a 150.000 € es poden pagar a les oficines de CaixaBank.
• A l'Oficina d'Atenció, Informació i Pagament de Premis de Loteries de Catalunya (Carrer d’Enric
Granados, 33 - 08007 Barcelona) es poden pagar tots els premis, sigui quina sigui la seva quantia.
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.
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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
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