INSTRUCCIONS PER JUGAR A
“LA GROSSA DEL DIVENDRES ESPECIAL LA CASTANYADA”

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:
D’acord amb l’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, la
Resolució ECO/425/2022, de 22 de febrer de 2022, ha autoritzat la modificació del joc en funcionament
Loteria Passiva.
L’article 5.7 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, preveu que, dins del marc d’aquesta autorització, el
Consell d'Administració de Loteries de Catalunya, SAU ha d'acordar els altres aspectes necessaris per a la
comercialització del joc de loteria i aquest Acord s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al web corporatiu de Loteries de Catalunya, SAU.
És per això que en el DOGC del dia 26 d’abril de 2022 s’ha publicat un anunci pel qual es fa públic l'Acord
del Consell d'Administració de Loteries de Catalunya, SAU, de 31 de març de 2022, sobre els aspectes
necessaris per a la comercialització de dos sortejos setmanals especials del joc de la loteria passiva.
APARTATS:





LA GROSSA DEL DIVENDRES ESPECIAL LA CASTANYADA
CADUCITAT DE BITLLETS GUANYADORS
PAGAMENT DE PREMIS
JOC RESPONSABLE

LA GROSSA DEL DIVENDRES ESPECIAL LA CASTANYADA
1. Nom comercial
Aquest sorteig es comercialitza amb el nom de La Grossa del Divendres Especial La
Castanyada.
2. Participació
a)

L'interval de números que hi participen s'estableix entre el zero (00000) i el noranta-nou mil noucents noranta-nou (99999), ambdós inclosos.

b)

S'emeten deu sèries (bitllets) de cada número.

c)

Es poden adquirir mitjançant la impressió del bitllet des del terminal del punt de venda i a través
del web i l’App de Loteries de Catalunya.

3. Preu
El preu del bitllet és de cinc (5) euros.
4. Sorteig
La data de realització del sorteig és el 28 d’octubre de 2022. Aquest sorteig especial substitueix
l’ordinari que correspondria a aquell divendres.
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5. Premis

GENERALITAT DE CATALUNYA

a) Categories de premis de la primera extracció del sorteig
TAULA DE PREMIS
Categories
Les cinc xifres (XXXXX)
Número anterior (XXXXX -1)
Número posterior (XXXXX +1)
Les quatre últimes xifres (0XXXX)
Les tres últimes xifres (00XXX)
Les dues últimes xifres (000XX)
L’última xifra (0000X)

Premis per bitllet
100.000 €
10.000 €
10.000 €
1.000 €
100 €
10 €
5€

En aquesta extracció, els premis no són acumulables i els correspondrà només el de major quantia.
b) Categories de premis de la segona i tercera extraccions, corresponents als reintegraments
TAULA DE PREMIS
Categories
L’última xifra (0000Y)
L’última xifra (0000Z)

Premis per bitllet
5€
5€

En el cas que la segona o tercera extracció coincideixin amb el número guanyador del primer premi,
s’efectuaran noves extraccions per aquests reintegraments fins que s'aconsegueixin números diferents.

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.
PAGAMENT DE PREMIS
Els llocs de pagament de premis són els següents:
a) Agents de venda, que paguen els premis d'un import de fins a cent vint euros (120) i, per decisió pròpia,
aquests també poden pagar premis d'un import de fins a mil nou-cents noranta-nou euros (1.999), amb
els límits legals establerts per al pagament en metàl·lic.
b)

Operadores comercials, que paguen premis amb els límits i condicions que Loteries de Catalunya, SAU
determini en cada cas, amb la sol·licitud prèvia de l'operadora comercial.

c)

Entitats financeres concertades, que paguen els premis de La Grossa (loteria passiva) de quantia igual
o superior a cinquanta euros (50).

d)

Oficina de pagament de premis de Loteries de Catalunya, que paga premis de qualsevol import.

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.
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b)

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

c)

S’estableixen mesures físiques i tecnològiques, com poden ser la publicació de comunicacions i
advertiments sobre el joc responsable a les persones jugadores 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 seves obligacions i els 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.

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

Jaume Torrabadella
Director General
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