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L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) és l’encarregada d’organitzar, gestionar i comercialitzar
els jocs que la normativa legal reserva a la gestió de la Generalitat de Catalunya. A més de la gestió
directa dels jocs de la Loteria de Catalunya, també té encomanada la funció de recaptar els ingressos
públics derivats de la seva activitat i pagar els premis que s’estableixin per a cadascun dels jocs. Així
mateix, l’EAJA pot fer les activitats i els serveis que se li encomanin relacionats amb els jocs i les
apostes. Els beneficis obtinguts per les Loteries de la Generalitat es traspassen íntegrament al
Departament de Benestar Social i Família.
L’Entitat està adscrita al Departament d’Economia i Coneixement mitjançant la Direcció General de
Tributs i Joc. Pel que fa a la pràctica dels jocs i les apostes a Catalunya, queden completament
distingides les competències administratives i de control que la Generalitat de Catalunya té sobre el
joc, que recauen sobre la DGTJ, i les competències d’organització i de gestió d’alguns jocs,
anomenats públics, que corresponen a l’EAJA.
Estructuració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (adscrita al Departament d’Economia i
Coneixement mitjançant el Decret 310/2011)
A partir de l’1 d’octubre es modifica l’estructura organitzativa de l’EAJA segons el Decret 394/2011, de
27 de setembre, de reestructuració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.
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Unitat de Gestió de Personal i Atenció Ciutadana
Comparativa personal actiu 31.12.2010 – 31.12.2011
GRUP
A (Cos funcionaris)
A1 (Laboral)
A2 (Laboral)
B1 (Laboral
C1 (Laboral)
C2 (Laboral)
D1 (Laboral)
Total
GRUP i CATEGORIA
A COS SUPERIOR ADMINISTRACIÓ
A1 ANALISTA INFORMÀTIC
A2 TÈCNIC/A DE GESTIÓ I ADM. LOTERIES
A2 CAP DE 1A. D'ADMINISTRACIÓ
B1 TECNIC/A OPERATIVA GESTIO LOTERIES
C1 TECNIC/A ESPECIALISTA-SORTEJOS
C2 ESPECIALISTA EN GESTIO DE LOTERIES
D1 OFICIAL/A DE 1A.-MANTENIMENT
Total

Personal actiu
a 31.12.2010

Personal actiu
a 31.12.2011

----12
10
2
6
1
31

1
1
8
9
2
3
1
25

Personal actiu
a 31.12.2010

Personal actiu
a 31.12.2011

----10
2
10
2
6
1
31

1
1
6
2
9
2
3
1
25

Unitat Comercial i de Publicitat
Bitllets emesos
D’acord amb el Reglament general dels jocs de loteria organitzats per l’EAJA (DOGC 728, 18.8.1986)
únicament s’entendrà que participa en un d’aquests jocs la persona que hagi efectuat una aposta i
posseeixi un bitllet emès, en paper o electrònicament, en un punt de venda de l’Entitat o un agent
venedor autoritzat.
Al llarg del 2011 l’EAJA ha emès un total de 209,06 milions de bitllets del seus jocs. En el cas de la
Loto Ràpid, la Lotto 6/49, el Trio, el Super 10, la Loto Express i el Supertoc els bitllets s’emeten en
paper, mentre que en els Binjocs són en format electrònic i apareixen a la pantalla del terminal de joc.
Punts de venda
Els jocs del canal convencional de la Loteria de Catalunya es venen mitjançant una xarxa
d’establiments autoritzats. Són establiments que es dediquen a comercialitzar altres tipus de
productes, i que a més han estat seleccionats per l’EAJA com a agents venedors. En el cas dels jocs
del canal de bingo, la comercialització es fa a les sales de bingo i als salons de joc de Catalunya (en
aquest darrer cas només els Binjocs). A finals de l’exercici s’ha afegit un casino com agent venedor
de la loteria Binjocs.
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A 31 de desembre de 2011 la xarxa de punts de venda de l’EAJA comptava amb 2.357 detallistes. En
la seva majoria es tracta de bars, restaurants i cafeteries (37,5 %) i estancs (30,8 %), però també hi
ha una presència important de llibreries i papereries (18,0 %), i quioscs (8,5 %). A continuació veiem
el nombre de punts de venda classificats per tipus d’establiment.
Taula 1. Nombre de punts de venda, per tipus d’establiment
Tipus d’establiment

Nombre

%

Hostaleria

883

37,46

Estancs

727

30,84

Llibreries i papereries

425

18,03

Quioscs

201

8,53

Alimentació

41

1,74

Benzineres

45

1,91

Altres

35

1,48

Total

2.357

100,00

A finals de 2011 hi havia 50 sales de bingo que participaven de forma interconnectada i simultània al
joc del Supertoc. Pel que fa als terminals de Binjocs, a 31 de desembre de 2011 hi havia 622
terminals connectats amb el sistema central de l’EAJA i distribuïts en 32 sales de bingo i 39 salons de
joc i 1 casino.
Comunicació
L’activitat comercial s’ha acompanyat per un conjunt d’actuacions de caràcter promocional en els
punts de venda encaminades a difondre els diversos jocs de la loteria entre els potencials jugadors i a
millorar la seva presencia en els respectius establiments.
Complementant aquestes actuacions en els punts de venda es va portar a terme una campanya
publicitària de la loteria instantània Loto Ràpid durant el segon trimestre de l’any amb una forta
presencia en el mitja ràdio i premsa acompanyant el llançament de la nova sèrie Loto Barça de 3€ i
donant continuïtat als acords amb el FC BARCELONA per comercialitzar una segona sèrie “Barça
Ràpid” a la tardor.
Durant el segon semestre l’activitat s’ha concentrat en analitzar diverses opcions de modificacions en
els jocs així com accions encaminades a la millora de la comercialització de les loteries durant els
exercicis posteriors i que han anat veient la llum des de principis del 2012.
Unitat Tècnica
Sorteigs celebrats
Els sorteigs de la Lotto 6/49 (i el Jòquer), del Trio i del Super 10 s’han realitzat al plató de la seu
social de l’EAJA, al passeig de Sant Joan, 45, de Barcelona. El sorteig de la 6/49 (i del Jòquer) es pot
seguir cada dimecres i dissabte per la Televisió de Catalunya, i la combinació guanyadora es difon als
mitjans de comunicació. En el cas del Trio i del Super 10 el sorteig és diari i també s’informa del
resultat als mitjans de comunicació.

Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement, memòria 2011

Els sorteigs de la Loto Express i del Supertoc s’han continuat fent a les dependències de l’Entitat a
Molins de Rei. Els sorteigs de la Loto Express (cada 4 minuts des de les 7:04 h fins les 23:56 h tots
els dies de l’any) es segueixen en directe a través dels monitors instal·lats en més de 900
establiments de la xarxa d’agents venedors de l’EAJA. El sorteig del Supertoc es fa 4 cops al dia
(18.00 h, 20.00 h, 22.30 h i 01.00 h) i es juga a les sales de bingo de Catalunya de forma simultània.
Taula 2. Sorteigs celebrats per tipus de joc

A continuació es detalla el nombre de sorteigs realitzats per a cada tipus de joc.

Tipus de joc

Nombre

Lotto 6/49

105

Jòquer (de la 6/49)

105

Trio

365

Super 10

365

Loto Express
Supertoc
Total

92.706
1.460
95.106

Equipament dels punts de venda
Els establiments que formen la xarxa d’agents venedors dels jocs de les Loteries de la Generalitat
estan equipats amb un terminal preparat per registrar les apostes de les persones jugadores i emetre
els bitllets corresponents. A més, alguns d’aquests establiments tenen també instal·lat un monitor per
poder seguir els sorteigs de la Loto Express. El 38,4 % dels punts de venda autoritzats en el 2011 han
disposat de monitor (904 de 2.357 detallistes). El 93,5 % d’aquests establiments han estat del sector
de l’hostaleria (bars, cafeteries, restaurants).
Unitat Jurídica i de Contractació
Normativa promoguda i publicada per l’Entitat durant el 2011
Decret 394/2011, de 27 de setembre, de reestructuració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat (DOGC 5975 de 30.9.2011)
Decret 339/2011, de 17 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de comercialització dels jocs de
loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. (DOGC
5882 de 19.5.2011)
Decret 418/2011, de 20 de desembre, de modificació del Reglament de la loteria denominada Binjocs,
aprovat pel Decret 99/2010, de 27 de juliol (DOGC 6029 de 21.12.2011)
Ordre ECO/254/2011, de 28 de setembre, per la qual es regula la variant de la loteria Binjocs que es
comercialitza amb el nom "Fantasia Extra”. (DOGC 5982 de 11.10.11 )
Ordre ECO/255/2011, de 29 de setembre, per la qual es regula la variant de la loteria Binjocs que es
comercialitza amb el nom "Bingo de la Sort”. (DOGC 5982 de 11.10.11 )
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Expedients de contractació, contractes menors i convenis
Durant l’any 2011 l’EAJA ha tramitat 16 expedients de contractació, 1 contracte privat, 70 contractes
per a emissions publicitàries i 183 contractes menors. La taula següent recull l’import corresponent a
cada concepte.

Taula 3. Expedients de contractació, contractes menors i convenis (milers d'euros)
Tipus d’expedient
Nombre expedients
Expedients de contractació
Contractes menors
Convenis
Contractes privats
Contractes emissions publicitàries
Total

Import

16

677

183

324

0

0

1

59

70

248

270

1.308

Expedients de contractació, contractes menors i convenis (milers d'euros)

Les següents taules detallen quin tipus d’expedients de contractació, contractes privats, contractes
per a emissions publicitàries i contractes menors han estat adjudicats i quin ha estat l’import destinat
a cada categoria.
Taula 4. Expedients de contractació per tipus de contracte (milers d'euros)
Nombre d’expedients
Obres
Subministrament
Serveis
Serveis (import per a determinar)
Total

Import
6

243

1

110

8

324

1

*

16

677

(*) Aquest import es determina en funció dels percentatges de comissió publicats en els DOGC núm. 4498 de 2710-2005 i 5710 de 8-09-2010

Taula 5. Contractes menors per tipus de contracte (milers d'euros)
Nombre d’expedients
Obres
Subministrament
Serveis
Total

Import
0

0

73

134

110

190

183

324
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Unitat de Gestió Econòmica
Recaptació d’apostes
Els jocs de la Loteria de Catalunya han recaptat 216,64 milions d’euros durant l’any 2011. La taula
següent mostra la contribució en xifres absolutes i percentuals de cada tipus de joc en el global de les
vendes. Els jocs que es comercialitzen a través del canal convencional (Loto Ràpid, Lotto 6/49, Trio,
Super 10 i Loto Express) representen el 21,1 % del total de la recaptació. L’altre 78,9 % correspon als
jocs que es comercialitzen en el canal bingo (Supertoc i Binjocs).
Taula 6. Recaptació d’apostes per tipologia de jocs de loteria (milers d'euros)
Tipus de joc

Nom del joc

Import

%

Loteria instantània
Lotto

Loto Ràpid

4.866

2,25

Lotto 6/49

21.090

9,74

Keno

Loto Express

15.715

7,25

Jocs de números

Trio / Super 10

4.075

1,88

Tipus bingo

Supertoc

Joc electrònic

Binjocs

Total

14.480

6,68

156.413

72,20

216.640

100,00

La taula següent recull quina ha estat la distribució de les vendes per comarques durant el 2011:
Taula 7. Recaptació d’apostes per comarca (milers d'euros)
Comarca
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Cerdanya
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Val d'Aran
Subtotal Alt Pirineu i Aran
Alt Penedès
Baix Llobregat
Barcelonès
Garraf
Maresme
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Subtotal Barcelona
Anoia
Bages
Berguedà
Osona
Solsonès
Subtotal Catalunya Central
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès

Import
424
35
434
154
105
116
1.269
639
19.832
101.479
2.291
8.336
23.272
4.135
159.984
7.361
3.264
717
2.336
138
13.816
2.699
1.937
882
2.669
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Pla de L'Estany
Ripollès
Selva
Subtotal Girona

326
653
1.969
11.136

Garrigues
Noguera
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Urgell
Subtotal Lleida

173
304
458
280
19.450
585
21.250

Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedès
Conca Barberà
Priorat
Tarragonès
Subtotal Tarragona
Baix Ebre
Montsià
Ribera d'Ebre
Terra Alta
Subtotal Terres de l'Ebre
Total

256
1.605
723
264
42
4.730
7.620
645
532
376
12
1.566
216.640

Premis repartits
Al llarg de 2011 la Loteria de Catalunya ha repartit 183,74 milions d’euros en premis. A continuació
s’exposen els premis que ha repartit cada tipologia de joc.
Taula 8. Premis repartits per tipologia de jocs de loteria (milers d'euros)
Joc
Loto Ràpid
Lotto 6/49/Jòquer/Combi3

Import
3.007
12.611

Loto Express

9.127

Trio / Super 10

1.905

Supertoc

8.688

Binjocs

148.406

Total

183.744

Els premis més importants que dóna l’EAJA corresponen al pot de la Lotto 6/49. En aquesta categoria
de premi sempre es garanteix un import mínim de 600.000 euros. Durant el 2011 el pot de la Lotto
6/49 s’ha repartit en dues ocasions.
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Taula 9. Guanyadors del pot de la Lotto 6/49 (milers d'euros)
Data sorteig
27/07/2011
07/09/2011
Total

Import
3.388
1.228
4.616

Localitat
Barcelona (Barcelonès)
Les Roquetes (Garraf)

Beneficis econòmics
El 2011 l’EAJA ha obtingut 11 milions d’euros de beneficis, que han estat íntegrament traspassats al
Departament de Benestar social i Família per al desenvolupament d’actuacions de caire social que
repercuteixin en els col·lectius més desafavorits de la societat catalana.
L’ingrés del 100% dels beneficis de les Loteries de la Generalitat de l’exercici anterior al Departament
de Benestar Social i Família (13,4 milions d’euros al 2010) s’han materialitzat durant el 2011 en els
projectes que es detallen a continuació:
Remodelació de la Residència de gent gran Sant Llorenç de Savall (fase II)
Equipament nova Residència i centre de dia de gent gran Reus Roger de Llúria
Adequació Residència i centre de dia de gent gran-Montblanc- Conca de Barberà (fase I)
Construcció de la Residència i centre de dia de gent gran Mercat del Guinardó (Barcelona)
Construcció de la Residència i centre de dia de gent gran Alchemika (Barcelona)
Construcció de la Residència i centre de dia per a persones amb discapacitats Tres Pins
(Barcelona)
Reconversió i Remodelació de la Residència de Gent Gran Ramon Berenguer, de Santa
Coloma de Gramenet
Obres adequació nou Centre Residencial d'Acció Educativa Urrutia (Barcelona)
Obres adequació nou Centre Residencial d'Acció Educativa El Calamot (Cornellà)
Funcionament de cases d'infants i centres residencials d'Acció Educativa d'infància i
adolescència
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