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ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS
I APOSTES DE LA GENERALITAT

RESOLUCIÓ
INT/947/2004, de 14 d’abril, per la qual es publica
l’inici de distribució i les característiques de la
sèrie de bitllets de Loto Ràpid denominada Triple
Sort (número de sèrie 04).

L’article 2.2 del Decret 67/1987, de 4 de març,
estableix que l’Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat fixarà per acord del
Consell d’Administració el percentatge de pre-
mis per a cada sèrie i la seva distribució.

L’article 4 de l’Ordre de 4 de març de 1987,
per la qual s’aprova el Reglament del joc de Loto
Ràpid organitzat per l’Entitat Autònoma de
Jocs i Apostes de la Generalitat, estableix que
les característiques de les sèries de Loto Ràpid

que s’emetin es publicaran mitjançant una re-
solució del director general de l’Entitat.

Per tal, doncs, de publicar l’inici de la distri-
bució i les característiques de la sèrie de bitllets
de Loto Ràpid denominada Triple Sort, i de con-
formitat amb el Consell d’Administració,

RESOLC:

L’inici de distribució de la sèrie de bitllets de
Loto Ràpid denominada Triple Sort (número de
sèrie 04) a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC, les caracterís-
tiques de la qual es detallen a continuació:

—1 La sèrie està formada per 600.000 (sis-
cents mil) bitllets, sent el percentatge destinat
a premis programat del 58,00% i amb l’estruc-
tura de premis següent:

RESOLUCIÓ
GAP/937/2004, de 13 d’abril, per la qual es dóna
conformitat a l’adopció de l’escut heràldic del
municipi de Barcelona.

El 6 d’abril de 2004, el Ple de l’Ajuntament
de Barcelona (Barcelonès) va adoptar l’acord
d’aprovar l’escut heràldic municipal.

El 7 de juliol de 1997, la Secció Històrico-
arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans va
emetre dictamen favorable sobre l’expedient.

D’acord amb el que disposen els articles 36
i 38 del Text refós de la Llei municipal i de rè-
gim local de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 9, 24
al 26 i concordants del Reglament dels símbols
dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret
263/1991, de 25 de novembre,

RESOLC:

—1 Donar conformitat a l’adopció de l’escut
heràldic del municipi de Barcelona, organitzat
de la manera següent:

Escut caironat quarterat: al 1r i al 4t, d’argent,
una creu plena de gules; i al 2n i al 3r, d’or, 4 pals
de gules. Per timbre, una corona reial.

—2 Inscriure l’esmentat escut al Registre dels
ens locals de Catalunya, secció de símbols, sub-
secció d’escuts.

—3 Publicar aquesta Resolució al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 d’abril de 2004

ALBERT PEREIRA I SOLÉ

Director general d’Administració Local

(04.099.035)

RESOLUCIÓ
GAP/938/2004, de 13 d’abril, per la qual es dóna
conformitat a l’adopció de la bandera del muni-
cipi de Barcelona.

El 6 d’abril de 2004, el Ple de l’Ajuntament
de Barcelona (Barcelonès) va adoptar l’acord
d’aprovar la bandera municipal.

L’1 d’abril de 2004, la Secció Històrico-arque-
ològica de l’Institut d’Estudis Catalans va emetre
dictamen favorable sobre l’expedient.

D’acord amb el que disposen els articles 37
i 38 del Text refós de la Llei municipal i de rè-
gim local de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 9, 30,
31 i concordants del Reglament dels símbols dels
ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 263/
1991, de 25 de novembre,

RESOLC:

—1 Donar conformitat a l’adopció de la ban-
dera del municipi de Barcelona, organitzada de
la manera següent:

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt
per tres de llarg, quarterada en creu, amb una
creu plena vermella, de gruix 1/18 de la llargà-
ria del drap, als quarters primer i quart, blancs;
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120.000 premis d’1 euro ....................................................... 120.000 euros
6.000 premis de 3 euros (1x3) ................................................ 18.000 euros
6.000 premis de 3 euros .......................................................... 18.000 euros
12.000 premis de 5 euros ........................................................ 60.000 euros
6.000 premis de 10 euros (5x2) .............................................. 60.000 euros
1.500 premis de 20 euros (10x2) ............................................ 30.000 euros
1.200 premis de 20 euros ........................................................ 24.000 euros
100 premis de 100 euros ......................................................... 10.000 euros
48 premis de 100 euros (50x2) ................................................. 4.800 euros
4 premis de 300 euros (100x3) ................................................. 1.200 euros
2 premis de 1.000 euros ............................................................ 2.000 euros
Total ....................................................................................... 348.000 euros

—2 El preu de venda al públic dels bitllets
d’aquesta sèrie és d’1 (un) euro.

—3 El sistema per descobrir els premis presor-
tejats consisteix a rascar l’àrea de joc represen-
tada per 6 (sis) marietes i la casella extra respec-
tivament.

—4 Els bitllets guanyadors són aquells en què
sota l’àrea de joc rascada, representada per 6
(sis) marietes, apareguin tres quantitats iguals.

—5 El valor del premi serà el de la quantitat que
surti repetida tres cops. A més, si sota la casella
amb la menció “extra” apareix el símbol de 2
(dues) marietes, es duplica el premi obtingut i si
surt el símbol de 3 (tres) marietes es triplica.

Barcelona, 14 d’abril de 2004

XAVIER GUITART I DOMÈNECH

Director general

(04.104.141)
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