
 
    

ORDRE 
VEH/   /2020, sobre les categories de premis i els seus imports per al sorteig de la Grossa 
Sant Joan 2020, i els següents.  
 
El Decret 149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria passiva 
organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, va llançar 
una nova modalitat de loteria, denominada passiva. 
 
La loteria passiva es caracteritza per una mecànica senzilla en què la persona jugadora 
participa en un sorteig determinat amb bitllets que contenen números. En aquesta loteria el 
sorteig per obtenir els números guanyadors es fa mitjançant un mecanisme d’extracció de 
números a l’atzar, conforme amb l’estructura de premis que es determini per a cada sorteig. 
 
D’ençà de l’any 2013, la persona titular del departament competent en matèria de joc, a 
proposta del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat, ha determinat mitjançant resolucions publicades al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, el nom comercial dels sortejos celebrats de la loteria passiva: la Grossa de Cap 
d’Any, la Grossa de Sant Jordi i la Grossa de Sant Joan. 
 
S’ha constatat que no és operatiu establir una única estructura de premis, ja que cadascun 
dels sortejos de la loteria passiva (la Grossa) té una idiosincràsia pròpia i particular. Per 
aquest motiu, es va aprovar l’Ordre VEH/1035/2019, de 17 d’abril, sobre les categories de 
premis i els seus imports per al sorteig de la Grossa de Sant Joan 2019, i els següents. Una 
vegada realitzat el sorteig de la Grossa de Sant Joan del any 2019, s’ha constatat la 
necessitat de modificar les categories de premis, per tal de diferenciar, per una part, les del 
sorteig de la Grossa de Cap d’Any y, per una altra, les dels sortejos de “la Grossa de Sant 
Jordi” y de “la Grossa de Sant Joan”.  
 
Així, mitjançant aquesta Ordre es regulen les categories de premis i la distribució de l’import 
total que s’hi destina entre les diferents categories per al sorteig de la Grossa de Sant Joan de 
l’any 2020 i següents.  
 
El sorteig de La Grossa de Sant Joan es caracteritza per preveure un premi extraordinari per 
als encertants dels 5 números i la sèrie, que no existeix en el sorteig de la Grossa Cap d’Any, 
i amb diferent estructura de premis que la Grossa Sant Jordi. L’existència d’ordres 
diferenciades permet a la ciutadania i als subjectes de la xarxa comercial conèixer i 
comprendre millor cadascun dels sortejos. 

 
La disposició final primera del Decret 149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament 
de la loteria passiva organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat determina que la persona titular del departament competent en matèria de joc ha 
de regular, mitjançant una ordre, a proposta del Consell d’Administració de l’Entitat, les 
categories de premis i la distribució de l’import total que s’hi destina, entre les diferents 
categories. 
 
Raons comercials i de planificació en el temps, en funció dels paràmetres i dels criteris 
comercials i econòmics aplicables, amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat de la 
comercialització de la loteria passiva, fan aconsellable que l’entrada en vigor d’aquesta Ordre 
es produeixi l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tant, a proposta del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat, i fent ús de les facultats que m’atribueix la disposició final primera del Decret 
149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria passiva organitzada i 
gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat,  



 
    

 
 
 
 
Ordeno: 
 
Article 1 
Objecte 
 
L’objecte d’aquesta Ordre és regular la determinació dels premis i la distribució de l’import 
total destinat a aquests per als sortejos de la Grossa de Sant Joan de 2020 i següents, si 
escau, de la loteria passiva organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 
de la Generalitat. 
 
 
Article 2 
Premis 
 
S’estableixen les categories de premis següents: 
 
a) Categories de premis amb la primera extracció del sorteig corresponent al primer premi. 
 
El premi correspon als bitllets les 5 xifres dels quals coincideixin amb la primera extracció del 
sorteig i estiguin disposades en el mateix ordre:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’estableixen premis de 3.000,00 euros per bitllet, als bitllets les cinc xifres dels quals, 
disposades en el mateix ordre, coincideixin amb els números anterior i posterior del número 
corresponent a l’extracció del sorteig.  
 
Els premis guanyadors no són acumulables en un mateix bitllet i els correspondrà el premi de 
major quantia. 
 
b) Categories de premis amb la segona extracció del sorteig corresponent al premi 

extraordinari. 
 
El premi correspon al bitllet les 5 xifres del qual coincideixin amb la primera extracció, en totes 
les 5 xifres disposades en el mateix ordre, i que el seu número de sèrie coincideixi amb 
l’obtingut en la segona extracció del sorteig d’entre el nombre de sèries que constitueixi 
l’emissió. 
 

Xifres encertades Premi per bitllet 
Cinc + número de sèrie 3.000.000,00 euros 

 
Al bitllet amb premi corresponent a la categoria de la segona extracció només li correspon 
aquest premi i no acumula el premi de la categoria de la primera extracció. 

Xifres encertades Premi per bitllet 
Cinc 50.000,00 euros 
Les quatre últimes  500,00 euros 
Les tres últimes  150,00 euros 
Les dues últimes  20,00 euros 
L’última   6,00 euros 



 
    

 
 
 
c) Categories de premis amb la tercera extracció corresponent al segon premi. 

 
El premi correspon als bitllets les 5 xifres dels quals coincideixin amb la tercera extracció, en 
totes les 5 xifres disposades en el mateix ordre. 

 
Xifres encertades  Premi per bitllet 
Cinc 30.000,00 euros 

 
d) Categories de premis amb la quarta extracció corresponent al tercer premi. 

 
El premi correspon als bitllets les 5 xifres dels quals coincideixin amb la quarta extracció, en 
totes les 5 xifres disposades en el mateix ordre. 

 
Xifres encertades  Premi per bitllet 
Cinc 15.000,00 euros 

 
 
Article 3  
Especificacions relatives a premis 
 
Si algun dels números de cinc xifres extret resulta repetit, es considera que li correspon la 
categoria de premi més alt i es procedeix a efectuar una o més extraccions noves per 
determinar el número o números guanyadors de la categoria o categories de premi o premis 
inferiors. 
 
 
Disposició derogatòria 
 
Es deroga l’Ordre VEH/1035/2019, 17 d'abril, sobre les categories de premis i els seus 
imports per al sorteig de la Grossa Sant Joan 2019, i els següents (DOGC 7860, 25.04.2019). 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

Barcelona, de    de 2020 

Pere Aragonès i Garcia 

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda 


