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DEPARTAMENT

D’INTERIOR

DECRET

216/2002, d’1 d’agost, de modificació de diver-
ses qüestions d’ordre econòmic de les loteries
Loto Express i Super 10, organitzades per l’En-
titat Autònoma de Jocs i Apostes de la Genera-
litat.

L’article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de març,
del joc, així com l’article 2 de la Llei 5/1986, de
17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de
Jocs i Apostes de la Generalitat, atribueixen al
Departament d’Interior i a l’esmentada Entitat,
entre d’altres, determinades facultats relatives
a la reglamentació, l’organització i la gestió dels
jocs de loteria.

Atesa l’experiència adquirida amb motiu de
la implantació de l’euro, es considera convenient
adaptar els preus i els imports dels premis de les
loteries Loto Express i Super 10, organitzades

per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat, a les necessitats del mercat;

En conseqüència, a proposta del conseller
d’Interior i, d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Es modifica l’article 10 del Decret 315/1992,

de 14 de desembre, d’aprovació del Reglament
de la loteria denominada Loto Express, orga-
nitzada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apos-
tes de la Generalitat, que queda redactat en els
termes següents:

“Article 10
“El participant ha de decidir el preu de l’apos-

ta entre 0,60 euros, 1 euro, 2 euros o 3 euros (sei-
xanta cèntims d’euro, un euro, dos euros o tres

euros). El preu escollit serà aplicat en tots els
sortejos a què s’hagi abonat.

”El preu de les apostes corresponents a les
opcions d’apostes complementàries no pot ex-
cedir el fixat en el paràgraf anterior.”

Article 2
Es modifiquen els articles 9, 12.2 i 13.2 del

Decret 38/1994, de 8 de febrer, d’aprovació del
Reglament de la loteria denominada Super 10,
organitzada per l’Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat, que queden redac-
tats en els termes següents:

“Article 9
”El participant ha de decidir el preu de l’apos-

ta entre 0,60 euros, 1 euro, 2 euros o 3 euros (sei-
xanta cèntims d’euro, un euro, dos euros o tres
euros). El preu escollit serà aplicat en tots els
sorteigs a què s’hagi abonat.”

“Article 12
”12.2 El valor dels premis corresponents a cada categoria de premis seran,

segons el preu de l’aposta escollit, els que es detallen a la taula següent:
”C=categoria de premis; A6=aposta de 0,60 euros; A1=aposta d’1 euro;

A2=aposta de 2 euros; A3=aposta de 3 euros.
”C A6 A1 A2 A3

”Categoria 10/10 60.000 euros 100.000 euros 200.000 euros 300.000 euros
”Categoria 9/10 1.200 euros 2.000 euros 4.000 euros 6.000 euros
”Categoria 8/10 120 euros 200 euros 400 euros 600 euros
”Categoria 7/10 12 euros 20 euros 40 euros 60 euros
”Categoria 6/10 1,20 euros 2 euros 4 euros 6 euros
”Categoria 5/10 0,60 euros 1 euros 2 euros 3 euros
”Categoria 0/10 1,20 euros 2 euros 4 euros 6 euros.”

“Article 13
”13.2 El valor dels premis corresponents a cada categoria guanyadora

del sorteig del dia esmentat, corresponent a una aposta efectuada amb abo-
nament per a 7 (set) sorteigs consecutius seran, segons el preu escollit de
l’aposta, els detallats en la taula següent:

”C=categoria de premis; A6=aposta de 0,60 euros; A1=aposta d’1 euro;
A2=aposta de 2 euros; A3=aposta de 3 euros.
”C A6 A1 A2 A3

”Categoria 10/10 90.000 euros 150.000 euros 300.000 euros 450.000 euros
”Categoria 9/10 1.800 euros 3.000 euros 6.000 euros 9.000 euros
”Categoria 8/10 180 euros 300 euros 600 euros 900 euros
”Categoria 7/10 18 euros 30 euros 60 euros 90 euros
”Categoria 6/10 1,20 euros 2 euros 4 euros 6 euros
”Categoria 5/10 0,60 euros 1 euros 2 euros 3 euros
”Categoria 0/10 1,20 euros 2 euros 4 euros 6 euros.”

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor el dia 15 de
setembre de 2002.

Barcelona, 1 d’agost de 2002

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

XAVIER POMÉS I ABELLA

Conseller d’Interior

(02.203.050)

DECRET

217/2002, d’1 d’agost, pel qual es regulen els lo-
cals de pública concurrència on s’exerceix la pros-
titució.

El Govern, davant l’augment de la pràctica
de la prostitució i especialment de l’exercici
d’aquesta activitat per part de persones que
poden trobar-se en l’esfera de l’exclusió social,
va crear el mes de setembre de 2001 una Comis-
sió amb l’objectiu d’elaborar les propostes ne-
cessàries per tal d’aportar un major grau de

transparència i control a l’esmentada situació i,
així mateix, estudiar, programar i coordinar les
mesures necessàries per regular l’exercici de la
prostitució, desincentivar aquesta activitat i
vetllar pel respecte dels drets fonamentals de les
persones que l’exerceixen.

El mes de novembre de 2001 es va presentar
un estudi sobre l’estat de la prostitució femenina
a Catalunya. Aquest estudi, encarregat per l’Ins-
titut Català de la Dona, tenia l’objectiu de ca-
racteritzar la situació en el país, identificar les
principals necessitats del col·lectiu de dones que
treballen en la prostitució i posar de manifest les
principals tendències que, en matèria de polí-
tica i regulació, han portat a terme altres països
de la Unió Europea.

Paral·lelament, el Departament d’Interior, va
elaborar un estudi on s’analitza l’entorn i els efec-
tes dels delictes relacionats amb la prostitució.

De la informació obtinguda i de l’anàlisi efec-
tuat, la Comissió de Govern per Assumptes
Socials i Institucionals, integrada pels departa-
ments de Governació i Relacions Institucionals,
Interior, Sanitat i Seguretat Social, Benestar
Social i Justícia va proposar al Govern, i aquest
la va aprovar, l’adopció de l’Acord de 19 de fe-

brer de 2002, pel qual s’estableixen una sèrie de
mesures socials en relació amb la prostitució.

La manca d’una norma específica per als lo-
cals de pública concurrència on tenen lloc ac-
tivitats de caràcter sexual és un fet que cal re-
soldre urgentment, atesa la greu problemàtica
que generen aquestes activitats no prohibides,
però sobre les quals existeix un buit legal, amb
les conseqüències que això comporta, tant en
relació amb l’activitat en si, que es realitza dins
d’aquests locals, a les condicions i els controls
higienicosanitaris, així com pel que fa a l’ordre
públic en el seu entorn exterior, que fa neces-
sària la seva regulació.

El Govern, conscient que la normativa que
es vol elaborar no es suficient per resoldre la pro-
blemàtica exposada, va prendre l’Acord, aprovat
a la sessió de 16 d’abril de 2002, de presentar al
Parlament de Catalunya una proposta de reso-
lució per la qual s’acorda sol·licitar al Govern
de l’Estat que adopti tres projectes de llei: un de
modificació del Codi penal, un altre per regu-
lar la prostitució i, un tercer, per modificar de-
terminades normes processals.

D’acord amb les competències exclusives que
la Generalitat té en matèria d’espectacles, con-
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cretades per la Llei del Parlament de Catalunya
10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espec-
tacle, les activitats recreatives i els establiments
públics, on es determina la funció de la policia
respecte els espectacles i els establiments de
pública concurrència, l’esmentada Llei té l’ob-
jectiu de preservar l’ordre públic, de garantir la
seguretat i la higiene dels locals, d’evitar molès-
ties a tercers, de defensar els drets i la segure-
tat de la ciutadania i protegir a les persones
menors d’edat.

En compliment del Decret 200/1991, d’1 d’oc-
tubre, de creació del Consell Assessor d’Espec-
tacles i Activitats Recreatives, organisme de
caràcter consultiu i d’assessorament, que té com
una de les seves funcions informar sobre els
reglaments de desplegament de la Llei 10/1990,
de 15 de juny, en la sessió de 21 de març de 2002,
el Ple de la Comissió va ser informat sobre la
present norma reglamentària.

Finalment, en el procés d’elaboració de l’es-
mentada norma, la Comissió de Govern Local
de Catalunya, en sessió de 27 de juny de 2002,
va emetre informe sobre el Projecte de decret.

Per tot això, i d’acord amb les previsions de
la ja citada Llei 10/1990, de 15 de juny, de con-
formitat amb l’esmentat Acord del Govern de
data 19 de febrer de 2002, i el que disposen els
articles 61 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el Dictamen de la Co-
missió Jurídica Assessora a proposta del conse-
ller d’Interior i amb la deliberació prèvia del
Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte

Aquest Decret té com a objecte establir els
requisits i les condicions que han de reunir els
locals de pública concurrència on s’exerceix la
prostitució, així com els reservats annexos on
es desenvolupa la prestació de serveis de na-
turalesa sexual, i establir les limitacions i les
prohibicions inherents a aquests tipus d’esta-
bliments.

Article 2
Concepte

A efectes d’aquest Decret, es considera pres-
tació de serveis de naturalesa sexual, l’activitat
exercida de manera lliure i independent pel
prestador o la prestadora del servei amb altres
persones, a canvi d’una contraprestació econò-
mica, i sota la seva pròpia responsabilitat, sen-
se que hi hagi cap vincle de subordinació pel que
respecta a l’elecció de l’activitat, duta a terme
en reservats annexos a les dependències prin-
cipals de determinats locals de pública concur-
rència.

Article 3
Àmbit d’aplicació

3.1 Estan sotmesos a aquest Decret, als efec-
tes previstos a l’article 1, els locals de pública
concurrència que es descriuen a continuació,
quan disposin de reservats annexos a la de-
pèndencia principal on es prestin els serveis de
naturalesa sexual:

a) Local que disposa de servei de bar, amb
ambientació musical per mitjans mecànics, sense
pista de ball o espai assimilable.

b) Local que ofereix actuacions i espectacles
eròtics, disposant d’escenari, amb pista de ball
o sense, de camerino pels artistes actuants, de
cadires i taules pel públic espectador i de servei
de bar.

3.2 Els locals a què fa referència l’apartat
1 resten sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny,
sobre policia de l’espectacle, les activitats recre-
atives i els establiments públics, i demés norma-
tiva de desenvolupament.

Article 4
Exclusió

No estan sotmesos a aquest Decret els domi-
cilis i vivendes particulars on es presten serveis
de naturalesa sexual i que no tenen la conside-
ració de locals de pública concurrència.

Article 5
Limitació

D’acord amb el que s’estableix a l’article 3,
la prestació de serveis de naturalesa sexual,
únicament es pot realitzar en els llocs habilitats
específicament per aquesta finalitat, en els re-
servats annexos al local.

A la dependència principal del local, només
es podrà concertar la prestació de serveis, però
en cap cas la seva realització.

Article 6
Requisits dels reservats annexos

6.1 Els reservats annexos al local han de
tenir, com a mínim, habitació, bany, dutxa, bi-
det, ventilació, aïllament acústic, mobiliari, i han
de complir amb les condicions higienicosani-
tàries, tot això d’acord amb el que estableix la
normativa específica en cada matèria.

6.2 Els ajuntaments, mitjançant les seves
ordenances, han d’establir els requisits i les con-
dicions dels reservats annexos al local, pel que
fa a la seva superfície, ventilació, calefacció, il·-
luminació, aïllament acústic, equipaments, el
mobiliari indispensable per exercir l’activitat, les
condicions higienicosanitàries i demés qüesti-
ons objecte de la seva competència.

Article 7
Condicions d’ubicació

7.1 L’accés als locals de pública concurrèn-
cia sotmesos a aquest Decret ha  d’efectuar-se
directament per la via pública. L’accés als seus
reservats annexos s’ha d’efectuar des de l’inte-
rior del local principal.

7.2 No es podrà autoritzar la seva ubicació
a la proximitat de centres docents o d’altres ti-
pus de locals de lleure o que per la naturalesa
de la seva activitat suposin l’afluència de menors
d’edat.

7.3 S’han de determinar unes distàncies
mínimes entre la ubicació d’aquests tipus de
locals.

7.4 Els ajuntaments, per raó de la seva com-
petència, mitjançant les seves ordenances o
normativa urbanística aplicable, han d’establir
les condicions d’emplaçament d’aquests tipus de
locals.

Article 8
Prohibicions

8.1 Queda prohibit prestar serveis de natu-
ralesa sexual en els locals o establiments de
pública concurrència que no es troben definits
a l’article 3.

8.2 Queda prohibit l’accés de les persones
menors d’edat a tots els locals on s’exerceix la
prostitució.

8.3 S’han de respectar la resta de prohibi-
cions establertes a la normativa vigent sobre la
protecció de la infància i l’adolescència.

Article 9
Publicitat de la prohibició d’accés

Es obligatori fer pública la prohibició d’accés
dels menors als locals objecte d’aquest Decret,
d’acord amb els requisits següents:

a) S’ha de fixar un rètol indicatiu de la cita-
da prohibició als seus accessos visible des de
l’exterior i, si escau, a les taquilles de venda de
localitats.

b) Aquest rètol tindrà un format mínim de
25 cm d’amplada per 15 cm d’alçada i les lletres
de la inscripció seran de caixa alta, com a mínim
de 48 punts.

Article 10
Control d’accés

El control de la prohibició d’accés dels me-
nors als citats locals l’exercirà la persona titu-
lar o les persones designades per aquesta que
efectuïn el control d’accés del públic al local i
podran exigir la presentació del document na-
cional d’identitat o altre document justificatiu
de la personalitat, per tal que acreditin la seva
edat.

Article 11
Serveis de vigilància

11.1 Els locals sotmesos a aquest Decret,
com a mínim, han de disposar d’un o una vigi-
lant de seguretat, durant tot el seu horari de fun-
cionament. A partir de 50 persones d’aforament
han de disposar d’un o una vigilant més i, en
endavant, un o una més per cada fracció de 50
persones.

11.2 Les funcions dels i les vigilants de se-
guretat són les que estableixen la Llei 23/1992,
de 30 de juliol, de seguretat privada, i el Re-
ial decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de seguretat pri-
vada.

11.3 Els ajuntaments, en relació amb els
serveis de vigilància, poden dictar reglaments
que tenen caràcter de complementaris, d’acord
amb el que estableix l’article 14.4 de la Llei 10/
1990, de 15 de juny, sobre policia de l’especta-
cle, les activitats recreatives i els establiments
públics.

Article 12
Serveis sanitaris

12.1 Les persones titulars dels locals de
pública concurrència sotmesos a aquest Decret
han de garantir que les persones que hi prestin
serveis de naturalesa sexual estiguin subjectes
a les mesures de control sanitari de tipus preven-
tiu i assistencial contingudes en els programes
d’atenció dirigits a la prevenció de les malalti-
es de transmissió sexual.

12.2 En els locals sotmesos al que disposa
aquest Decret s’haurà de garantir a totes les
persones usuàries l’accés a preservatius, degu-
dament homologats i amb data de caducitat
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vigent, que es podran lliurar personalment o bé
mitjançant màquines expenedores.

12.3 En l’interior dels locals s’haurà de fi-
xar, en un lloc perfectament visible per a les
persones usuàries, un rètol advertint que l’ús de
preservatiu és la mesura més eficaç per preve-
nir les malalties de transmissió sexual, inclosa
la sida.

Article 13
Horaris

13.1 L’horari d’obertura dels locals regulats
a l’article 3 serà a partir de les 17 hores.

13.2 L’horari de tancament, pels locals a que
fa referència l’article 3 serà fins les 4 hores.
Aquest horari es pot perllongar per un període
d’una hora la nit dels divendres, dissabtes i vi-
gílies de festius.

Article 14
Assegurança

Els ajuntaments han de condicionar l’atorga-
ment de la llicència al fet que la persona titular
del local de pública concurrència, sotmès a
aquest Decret, tingui concertat un contracte
d’assegurances que cobreixi el risc de la respon-
sabilitat civil.

Article 15
Atorgament de llicències

Els locals on es prestin serveis de naturalesa
sexual han de disposar de llicència municipal es-
pecífica per realitzar aquest tipus d’activitat, sens
perjudici de la necessitat d’obtenir altres auto-
ritzacions o llicències previstes en la normativa
vigent.

Per la concessió de la llicència específica per
realitzar l’activitat cal que el local acrediti el
compliment del que disposa aquest Decret, la
normativa en matèria d’espectacles, així com la
resta de requisits que estableixen les ordenan-
ces municipals corresponents.

Article 16
Inspeccions

La inspecció i vigilància dels locals regulats
per aquest Decret correspon a la policia de la
Generalitat-mossos d’esquadra, d’acord amb
el Decret 226/1991, de 14 d’octubre, pel qual
es regula l’exercici de les competències de la
Generalitat en matèria d’espectacles i el Ser-
vei d’Inspecció d’Espectacles. Correspon, així
mateix, als cossos de policia local correspo-
nents i a la resta de forces i cossos de seguretat,
sens perjudici de les funcions assignades als
tècnics i tècniques competents per raó de la
matèria.

Article 17
Règim sancionador

L’incompliment del que estableix aquest
Decret serà sancionat d’acord amb el que pre-
veu la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia
de l’espectacle, les activitats recreatives i els
establiments públics, i el que disposi la norma-
tiva municipal sobre aquesta matèria.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
En el termini de sis mesos des de l’entrada en

vigor d’aquest Decret els ajuntaments han

d’aprovar les ordenances municipals a què fa re-
ferència el Decret.

No obstant, els departaments d’Interior i de
Governació i Relacions Institucionals elabora-
ran i aprovaran, dins l’esmentat termini de sis
mesos, una ordenança tipus que serà d’aplica-
ció als ajuntaments que no hagin aprovat la
corresponent ordenança municipal d’adaptació
a aquest Decret, sens perjudici que puguin apro-
var posteriorment la seva pròpia ordenança
municipal.

Segona
En el termini màxim de tres mesos des de l’en-

trada en vigor de l’ordenança municipal corres-
ponent o de l’ordenança tipus, les persones ti-
tulars dels locals on s’exerceix la prostitució han
de sol·licitar a l’ajuntament l’adaptació de les
llicències del local al que estableix el present
Decret en relació a l’activitat que s’hi desenvo-
lupa.

L’adaptació dels locals d’espectacles públics
i activitats recreatives existents amb anteriori-
tat a la vigència d’aquest Decret s’ha de realit-
zar, per part de les persones titulars de les llicèn-
cies, en el termini d’un any des de l’entrada en
vigor de l’ordenança municipal corresponent o
de l’ordenança tipus, quan sigui necessària la
modificació de les instal·lacions o elements de
construcció, i en el termini de sis mesos a comp-
tar des de la mateixa data, si no és necessària
aquesta modificació. Un cop realitzada l’esmen-
tada adaptació, els interessats ho han de comu-
nicar a l’ajuntament corresponent.

Tercera
En el termini d’un any des de l’entrada en

vigor de l’ordenança municipal corresponent o
de l’ordenança tipus, els ajuntaments han de re-
visar les llicències concedides amb anterioritat
per adaptar-les al que s’estableix en el present
Decret, així com a la corresponent normativa
municipal, tant pel que fa a la denominació de
l’activitat com a les característiques i condicions
del local. Els ajuntaments han de comunicar a
les corresponents delegacions territorials del
Govern de la Generalitat les resolucions rela-
tives a aquestes llicències.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les qüestions de caràcter higienicosanitari,
laboral, social i d’altres que puguin tenir rela-
ció amb l’activitat de prestació de serveis de
caràcter sexual, es regularan per les administra-
cions competents per raó de la matèria.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 1 d’agost de 2002

JORDI PUJOL

President de la Generalitat

XAVIER POMÉS I ABELLA

Conseller d’Interior

(02.203.105)

ORDRE

INT/288/2002, de 2 d’agost, de modificació de
diverses qüestions d’ordre econòmic de la lote-
ria Loto Express, organitzada per l’Entitat Au-
tònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

L’article 5.1 de la Llei 15/1984, de 20 de març,
del joc, estableix que correspon al Departament
d’Interior l’aprovació de les reglamentacions es-
pecials dels jocs i les apostes incloses en el Ca-
tàleg.

L’article 15 del Decret 315/1992, de 14 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la
loteria denominada Loto Express, en la redacció
donada pel Decret 263/2000, de 31 de juliol,
estableix que les categories i els premis corres-
ponents a cada categoria es fixen per ordre del
conseller d’Interior a proposta del Consell d’Ad-
ministració de l’Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat.

Atesa l’experiència adquirida amb motiu de
la implantació de l’euro, es considera convenient
adaptar els preus i els imports dels premis de la
loteria Loto Express, organitzada per l’Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat,
a les necessitats del mercat;

De conformitat amb el que estableix l’article
10 del Decret 315/1992, de 14 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de la loteria deno-
minada Loto Express, en la redacció que en
dóna el Decret 216/2002, d’1 d’agost, cal modi-
ficar determinats aspectes d’ordre econòmic de
l’Ordre de 7 d’agost de 2000, per la qual es de-
terminen les categories, els premis correspo-
nents i les opcions d’apostes complementàries
de la loteria Loto Express;

Per tant, a proposta del Consell d’Adminis-
tració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes
de la Generalitat i en ús de les facultats que
m’atribueix l’article 15 del Decret 315/1992, de
14 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la loteria denominada Loto Express,

ORDENO:

Article únic
Es modifiquen els articles 5 i 6 de l’Ordre de

7 d’agost de 2000, per la qual es determinen les
categories, els premis corresponents i les opci-
ons d’apostes complementàries de la loteria
Loto Express, que queden redactats en els ter-
mes següents:
“Article 5

”L’import dels premis guanyats en funció de
l’aposta efectuada, l’import d’aquesta i la cate-
goria encertada en la loteria Loto Express, sense
l’opció Diana, seran els que es fixen a la taula
següent:


