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Salutació de la presidenta
L’any 2019 ha estat un gran any 
per a l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes (EAJA). Les vendes dels 
nostres jocs generalistes han 
crescut per tercer any consecutiu, 
principalment arrossegades pel 
creixement de la família Grossa, 
que s’erigeix com el seu motor 
principal. D’altra banda, també es 
confirma la recuperació quant al 
resultat financer de l’Entitat, que 
ha superat els resultats pobres de 
l’exercici del 2017 i que dobla els 
de l’any 2018.

Aquest any 2019 hem continuat i 
confirmat el període de renovació 
iniciat l’any 2018. Com a novetats 

principals d’aquest exercici hem tingut el nou sorteig extraordinari de 
La Grossa de Sant Joan, amb un premi especial a la sèrie de 3.000.000 
d’euros. També hem fet canvis en els altres sortejos tradicionals, com La 
Grossa de Sant Jordi, que s’ha convertit en un sorteig extraordinari amb 
un premi especial a la sèrie de 2.000.000 d’euros, o La Grossa de Cap 
d’Any, que fins a l’any 2018 sortia amb una emissió de 80.000 números i 
que enguany ha estat de 100.000.

Però la novetat que ens fa més il·lusió ha estat el canvi en la nostra imatge 
corporativa, amb una proposta més fresca, jove i alegre i que comunica 
l’alegria compartida com el nostre territori de marca. Aquest projecte de 
rebranding permetrà a Loteries de Catalunya revitalitzar la seva imatge i el 
seu posicionament, donar més coherència als seus productes i les seves 
expressions per potenciar la connexió amb el públic i millorar la seva 
experiència amb la marca.

Tot i que ja som reconeguts pel fet de ser un loteria social, m’agrada 
remarcar aquesta condició finalista quant a la destinació dels nostres 
beneficis i que és la nostra raó de ser. Ens omple d’orgull poder contribuir 
a la cohesió social a Catalunya invertint el 100% dels nostres beneficis 
en programes que fomentin el benestar de les nostres persones grans, la 
infància en risc d’exclusió o les persones amb discapacitat a través del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Per tot això, no em vull oblidar d’agrair, un cop més, la feina feta per la 
gran família que és Loteries de Catalunya, tant el nostre personal propi 
com els nostres operadors i la xarxa comercial, que fan possible dur a 
terme aquesta tasca any rere any. 

Per tot això, gràcies

Marta Espasa Queralt
Presidenta de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de 
Catalunya
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Naturalesa jurídica, titularitat 
i objecte
L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) va ser creada mitjançant 
la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat, amb la finalitat de tenir a càrrec seu 
l’organització, la gestió directa, la comercialització i la recaptació dels 
jocs a Catalunya que les disposicions legals reserven a la gestió de la 
Generalitat sobre la base de l’article 141 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya.

L’EAJA és una entitat autònoma de caràcter comercial, adscrita al 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 43/2019, de 25 de febrer, 
de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, i com a tal duu a terme operacions i presta serveis de caràcter 
principalment comercial en relació amb l’organització i la gestió dels jocs, 
amb una estructura que permet l’explotació dels que la normativa reserva 
a la Generalitat. 

Aquests jocs els regula el Catàleg de jocs i apostes autoritzats a 
Catalunya, previst en l’article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, 
i desplegat en l’article 5 del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació 
del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris 
aplicables a la seva planificació, que comprèn les diferents modalitat de 
loteria:

 Joc de la loteria

5.1 Pel que fa a la loteria, com a joc d’atzar, serà organitzada per 
la Generalitat de Catalunya per mitjà de l’Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes de la Generalitat, a qui en correspon 
l’organització i la gestió directa, sens perjudici de les com pe-
tències que corresponguin a altres organismes.

5.2  Les modalitats que admet el joc de la loteria són les 
següents:

a) Sorteigs en cada un dels quals s’adjudiquen als números 
que resultin guanyadors els premis oferts en el prospecte 
respectiu, de manera que la persona que adquireix cada 
bitllet sap exactament el número que juga, que és el que es 
troba imprès en el bitllet, i les possibilitats del seu premi, 
que consisteix en una quantitat fixa.

b) Sorteigs subjectes a dues variables: el nombre de 
persones que hi participen i els números que cada jugador 
o jugadora determina en el seu bitllet, de manera que 
l’import del premi està en proporció amb les aportacions 
dels jugadors i les jugadores, i aquests desconeixen 
prèviament l’import del premi que els pot correspondre.
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c) Loteria presortejada, que consisteix en el fet que el número 
del bitllet és invisible per a la persona que l’adquireix i, 
un cop obert, li descobreixen si es correspon amb algun 
premi fixat prèviament i rigorosament secret. En aquesta 
modalitat, el jugador o la jugadora queda informat 
instantàniament de la seva fortuna.

L’EAJA, com a entitat autònoma de caràcter públic, està sotmesa al text 
refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, així 
com a la normativa administrativa aplicable al sector públic. Destaquen 
entre d’altres:

• Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes de la Generalitat.

• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 

27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades).

• Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals.

• 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.

• Decret 108/2012, de 2 d’octubre, d’organització, estructura i 
funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat.

• Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de 
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

L’EAJA, com a entitat contractant pública dins del seu objecte comercial 
habitual, també consta sotmesa a la normativa europea, espanyola i 
catalana dins de l’àmbit de la contractació pública, i compleix els màxims 
estàndards de qualitat i transparència en la contractació. La normativa 
més destacada d’obligat compliment és la següent:

• Reglament d’execució (UE) 2019/1780 de la Comissió, de 23 de 
setembre de 2019, pel qual s’estableixen formularis normalitzats per a 
la publicació d’anuncis en l’àmbit de la contractació pública i es deroga 
el Reglament d’execució (UE) 2015/1986 («formularis electrònics»).

• Directiva 2009/81/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de 
juliol de 2009, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació 
de determinats contractes d’obres, de subministrament i de serveis 
per les entitats o poders adjudicadors en els àmbits de la defensa i 
la seguretat, i per la qual es modifiquen les directives 2004/17/CE i 
2004/18/CE.
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• Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la 
Directiva 2004/18/CE.

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014.

• Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes (articles 33 i 34).

• Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2017.

• Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic.

• Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques.

• Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.

En relació amb aquests estàndards de qualitat i transparència, l’EAJA està 
integrada plenament en el repte digital europeu per mitjà de l’ús ordinari 
en la contractació d’expedients de les plataformes de contractació 
electrònica principals, seguint la línia establerta per la nova Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), que transposa 
a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/23/UE, relativa a 
l’adjudicació dels contractes de concessió, i la Directiva 2014/24/UE, 
sobre contractació pública. Destaquem, entre d’altres, i sense caràcter 
excloent, les següents:

• PSCP: Plataforma de serveis de contractació pública.
• RPC: Registre públic de contractes.
• Sobre digital 2.0.
• TEEC: tramitació electrònica d’expedients de contractació.

En relació amb aquesta línia, en l’àmbit de la licitació electrònica l’EAJA 
també ha assumit el repte marcat pel Sobre digital 2.0 des de la seva 
posada en marxa a mitjan 2018, així com l’ús de la Plataforma de 
serveis de contractació pública, per convertir la licitació electrònica 
en l’eina habitual en la seva activitat i complint amb escreix els protocols 
d’implementació establerts per la Comunitat Europea i la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Decret 56/2009, de 7 d’abril, i el Decret 96/2004, 
de 20 de gener, així com, sense caràcter excloent, la normativa següent:

• Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels 
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de 
l’Administració de la Generalitat.

• Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels 
mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat.

• Pla d’acció per a l’aplicació del marc jurídic de la contractació pública 
electrònica. 

• Pla d’acció sobre administració electrònica 2010: accelerar 
l’administració electrònica a Europa en benefici de tots.
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• Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya.

• Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el sector públic.

• Ordre VEH/172/2017, de 25 de juliol, d’aprovació de les aplicacions de 
la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital.

A fi de promoure la participació ciutadana en el desenvolupament, l’EAJA 
també fa ús del portal “Participa Gencat”. Aquesta plataforma va ser 
creada pel Govern de la Generalitat com a espai de participació ciutadana i 
propostes sobre polítiques públiques. L’EAJA l’ha incorporat dins dels seus 
processos interns de proposta normativa per aconseguir que la seva activitat 
estigui en consonància amb la ciutadania i el teixit social propi de Catalunya.

Destaquem, com a normativa més rellevant vinculada a l’activitat de 
l’EAJA, sense caràcter excloent, la següent: 

• Decret 241/1986, de 4 d’agost, pel qual es fixa el Reglament general 
dels jocs de loteria, organitzats per l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes de la Generalitat.

• Decret 313/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la 
loteria denominada Trio, organitzada per l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes.

• Decret 119/2009, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
loteria Lotto 6/49 i de les seves variants.

• Decret 315/1992, de 14 de desembre, d’aprovació del Reglament de la 
loteria denominada Loto Express, organitzada per l’Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes de la Generalitat.

• Decret 285/1994, de 4 de novembre, d’aprovació del Reglament de la 
loteria denominada Supertoc, organitzada per l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat.

• Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs 
i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva 
planificació.

• 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. 

• Decret 89/2017, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
loteria Loto Ràpid.

En aplicació de l’article 9.3 de la mateixa llei creadora de l’Entitat, 
l’ingrés públic generat per l’EAJA resta afectat íntegrament al pressupost 
de despeses del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
concretament al finançament d’inversions, programes i actuacions 
d’atenció a la gent gran, a les persones amb discapacitats i al 
funcionament de centres d’atenció a la infància.

Des de la seva creació fins a finals del 2019, l’EAJA ha contribuït 
econòmicament al finançament d’aquests programes de dimensió 
eminentment social a Catalunya amb més de 270 milions d’euros, la qual 
cosa és una mostra de la capacitat de l’Entitat per contribuir a l’obligació 
essencial de tota Administració pública: el benestar dels seus ciutadans.
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Estructura, organització i mitjans
Magnituds principals

 Vendes

  69,1 M€ de vendes de sortejos generalistes

  +5,5% d’increment respecte a l’any anterior

  3,3% de vendes en línia

  20,9 M de transaccions totals

 

  Premis

  41,5 M€ de premis de jocs generalistes

  60% de premis adjudicats de jocs generalistes

  3,3 M de guanyadors

 

  Xarxa comercial

  3.995 punts de venda totals

  2.265 punts de venda amb terminal

  1.656 punts de venda sense terminal

  74 punts de venda contingentats

 

  Comissions de distribució

  7,4 M€ en comissions a la xarxa

  8,7 M€ en comissions als operadors

 

  Impacte laboral

  23 llocs de treball directes

  74 llocs de treball indirectes (operadors)

  4  M€ en despesa de personal directe i indirecte

 

  Impacte econòmic a tercers

  41,5 M€ en premis de jocs generalistes

  23,4 M€ en compres a proveïdors

  4,1 M€ en impostos (IVA suportat)

 

  100% de beneficis a programes socials a a Catalunya

  7,9  M€ transferits al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

1.1
Magnituds principals
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Estructura, organització i mitjans
Consell d’Administració1.2

Consell d’Administració
Membres del Consell d’Administració a 31 de desembre de 2019

Presidenta Marta Espasa i Queralt
  Secretària d’Hisenda 
  Departament de la Vicepresidència  
  i d’Economia i Hisenda

Vocals  Natàlia Caba i Serra
  Directora general de Tributs i Joc
  Departament de la Vicepresidència  
  i d’Economia i Hisenda

  Josep Ginesta i Vicente
  Secretari general
  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  Josep Lluís García Ramírez
  Director general de l’Assessoria Jurídica
  Departament de la Vicepresidència 
  i d’Economia i Hisenda

  Octavi Bono i Gispert
  Director general de Turisme
  Departament d’Empresa i Coneixement

  Àngel Vicente Sánchez
  Vicepresident de la Junta de Tributs
  Departament de la Vicepresidència 
  i d’Economia i Hisenda

  Amadeu Farré i Morell
  Subdirector de Control i Gestió de Joc
  Departament de la Vicepresidència 
  i d’Economia i Hisenda

Secretari  Joan Codina i Soley 
  Cap de la Unitat Jurídica (per encàrrec de funcions)
  Entitat Autònoma de Jocs i Apostes
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Estructura, organització i mitjans
Consell d’Administració

Segons el Decret 108/2012, de 2 d’octubre, d’organització, estructura i 
funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, 
el Consell d’Administració és l’òrgan rector principal de l’Entitat, té la 
responsabilitat d’assolir els objectius que s’estableixin en les normes 
reguladores de l’Entitat, així com les reglamentacions dels jocs, i li 
corresponen les competències següents:

a) Proposar al departament competent en matèria de joc l’avantprojecte 
de pressupost per a la seva tramitació, i aprovar la memòria anual 
relativa al funcionament de l’Entitat, el pla d’activitats que cal dur a 
terme durant l’exercici, el balanç, els comptes de l’Entitat i la liquidació 
del pressupost.

b) Proposar al departament competent en matèria de joc els projectes 
de desplegament normatiu que afectin el funcionament de l’Entitat, 
les activitats comercials i les prestacions de serveis que se li puguin 
encomanar, així com els projectes de regulació de jocs a desenvolupar 
i les modificacions dels existents i els seus sistemes de distribució.

c) Proposar al departament competent en matèria de joc les comissions 
que s’estableixin a favor de les entitats col·laboradores en la distribució 
i l’operació dels elements i el material de joc.

d) Proposar les comissions de les persones agents venedores al 
departament competent en matèria de joc i aprovar-ne les addicionals, 
així com aprovar les comissions per a les operadores comercials, en el 
marc de les polítiques comercials que s’estableixin en cada moment.

e) Proposar a la persona titular del departament competent en matèria de 
joc els preus de les apostes dels jocs que l’Entitat hagi d’aplicar en la 
seva explotació.

f) Ser l’òrgan de contractació de l’Entitat, sens perjudici de les 
competències que en aquesta matèria té atribuïdes el director o la 
directora respecte als contractes menors, i aprovar les despeses de 
caràcter plurianual.

g) Aprovar la plantilla de personal de l’Entitat, d’acord amb la relació de 
llocs de treball fixada pel Govern.

h) Supervisar la situació de l’explotació dels jocs de l’Entitat, i informar-ne 
el departament competent en matèria de joc.

i) Supervisar el bon funcionament i la imatge pública de l’Entitat.
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Estructura, organització i mitjans
Organigrama1.3

Organigrama
Situació a 31 de desembre de 2019

Consellera delegada
Natàlia Caba i Serra

Director
Jaume Torrabadella 
Monsant

Cap de la Unitat 
Comercial i de Publicitat
Pilar Martín Serrano

Cap de la Unitat Tècnica
Jordi Aragonès Riba

Cap de la Unitat Jurídica  
i de Contractació
Joan Codina i Soley  
(per encàrrec de funcions)

Cap de la Unitat  
de Gestió de Personal  
i Atenció Ciutadana
Jordi Padrosa Macias

Cap de la Unitat  
de Gestió Econòmica
Cristòfor Garcia Gil
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Estructura, organització i mitjans
Recursos humans

Recursos humans
La plantilla de l’Entitat està composta, a 31 de desembre de 2019, per un 
total de 23 persones, i totes són personal laboral tècnic. La distribució per 
àmbits d’actuació és la següent:

1.4

Distribució per unitats

2

2

3

7

6

Direcció

Unitat Jurídica i de Contractació

Unitat Comercial i de Publicitat

Unitat Tècnica

Unitat de Gestió Econòmica

Unitat de Personal

Distribució per unitats

Àmbit d'actuació Total

Direcció 2

Unitat Jurídica i de Contractació 2

Unitat Comercial i de Publicitat 6

Unitat Tècnica 7

Unitat de Gestió Econòmica 3

Unitat de Personal 3

Total 23

Distribució per grups professionals i sexes

Grup Homes Dones Total

Direcció i caps d’unitat 5 1 6

Coordinadors i tècnics mitjans 9 2 11

Especialistes de gestió 3 2 5

Auxiliars administratius 1 1

Total 18 5 23

3
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Els nostres jocs 
Loteries de Catalunya comercialitza cinc jocs convencionals (El Rasca 
Ràpid, La 6/49, El Trio, L’Express i La Grossa) i un de destinat a les sales 
de bingo i als salons recreatius (El SuperToc). 

Quantitat jugada (en milers d’euros) per tipus de joc i variació

  2019 2018 % variació

Instantània 6.994 4.741 48%

Jocs de loto 15.429 14.769 4%

Jocs de números 7.255 8.867 -18%

Jocs passius 39.449 37.120 6%

Generalistes 69.127 65.497 6%

Restringides 9.577 118.384 -92%

Total 78.704 183.881 -57%

El Rasca Ràpid
El Rasca Ràpid és una loteria instantània (presortejada) que permet al 
jugador saber de manera immediata si hi ha obtingut premi o no. Al llarg 
de l’any 2019 se n’han comercialitzat dinou sèries diferents (sis sèries 
d’1 €, sis sèries de 2 €, dues sèries de 3 €, quatre sèries de 5 € i una sèrie 
de 10 €), sis més que l’any 2018. 

Al gener del 2019 s’inicia la comercialització de la sèrie Espectacle de 
Diners, la primera sèrie de 10 d’El Rasca Ràpid, amb un premi de 300.000 
€ a l’instant.

% quantitat € jugada per sèrie 2019

22%

29%

25%

5%

19%

Sèries d'1 €

Sèries de 2 € 

Sèries de 3 €

Sèries de 5 € 

Sèries de 10 €

2.1
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% quantitat € jugada per sèrie 2019 
 

Sèrie %  quantitat jugada

Sèries d’1 € 29%

Sèries de 2 € 22%

Sèries de 3 € 5%

Sèries de 5 € 25%

Sèries de 10 € 19%

Quantitat jugada (en milers d’euros) i variació x segment de preu

  2019 2018 % variació

Sèries d’1 € 2.037 1.835 11%

Sèries de 2 € 1.533 1.198 28%

Sèries de 3 € 375 186 102%

Sèries de 5 € 1.712 1.521 13%

Sèries de 10 € 1.337 0 —

Total 6.994 4.741 48%

Les vendes han crescut de manera global un +48%, un creixement que 
s’ha donat tant per la introducció del segment de preu de 10 € com per 
l’increment en tots els altres segments de preu.
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Jocs de loto: La 6/49 i el Jòquer
El jugador de La 6/49 ha d’escollir 6 números compresos entre l’1 i el 49. 
L’import del premi depèn del nombre d’encerts, de la quantitat total jugada 
i del nombre de guanyadors. 

El bitllet de loteria porta imprès el reintegrament, que és un número del 0 
al 9, i tres números del 0 al 9, que són els números plus. Aquests números 
els assigna el sistema aleatòriament. El preu de l’aposta és d’1 € i hi ha la 
possibilitat d’abonar-se a tres, sis o dotze sortejos consecutius. 

També es pot participar en el Jòquer, opció de joc integrada dins La 6/49. 
El terminal assigna un número de sis xifres per bitllet que és vàlid per a 
tots els sortejos abonats a La 6/49. El preu de l’aposta del Jòquer és d’1 €.

El sorteig de La 6/49 se celebra cada dilluns, dimecres i dissabte.

Quantitat jugada (en milers d’euros) i variació. Jocs de loto

  2019 2018 % variació

La 6/49 14.303 13.748 4%

El Jòquer 1.126 1.021 10%

Total 15.429 14.769 4%
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El Trio
El jugador d’El Trio ha d’escollir tres números compresos entre el 0 i el 9. 
El número guanyador serà format per tres xifres que, col·locades en l’ordre 
de sortida, defineixen les diferents categories de premis.

El preu de l’aposta d’El Trio pot ser de 0,50 €, 1,00 €, 2,00 €, 3,00 €, 6,00 €, 
12,00 € o 15,00 €, i se’n celebra un sorteig tots els dies de l’any. Hi ha la 
possibilitat d’abonar-se a 2, 3, 4, 6, 7 o 14 sortejos consecutius. 

El SuperTrio és una opció de joc integrada dins d’El Trio en la qual el 
jugador paga el doble de l’aposta i, si fa el ple, triplica el premi. Els 
números són els mateixos que els escollits en El Trio i són vàlids per 
al mateix nombre de sortejos abonats. Si se selecciona aquesta opció 
i s’encerten els tres números, es triplicarà el premi. Per poder jugar al 
SuperTrio, és necessari participar en El Trio.
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L’Express
                                                         
L’Express és un joc de números els sortejos del qual es fan continuats 
cada quatre minuts durant tots el dies de l’any. Aquests sortejos 
automàtics es retransmeten a través de pantalles instal·lades en 500 
punts de venda, principalment en establiments d’hostaleria, com ara bars 
i cafeteries. 

El jugador de L’Express ha d’escollir entre quatre i deu números d’un total 
de setanta. La combinació guanyadora serà formada per vint números, 
que definiran les diferents categories de premis.

El preu de l’aposta pot ser de 0,60 €, 1,00 €, 2,00 € o 3,00 €. Hi ha la 
possibilitat d’abonar-se a 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 o 100 sortejos consecutius.

L’Express té dues opcions de joc, La Diana i les Boles Extres. Amb la 
Diana, doblant el preu de l’aposta, el jugador pot triplicar el premi, i amb 
les Boles Extres, doblant el preu de l’aposta, pot tenir fins a tres 
extraccions de números addicionals als de la combinació guanyadora. 

Amb la Diana es pot arribar a triplicar el premi. Els números amb els quals 
s’hi participa són els mateixos que els escollits per a L’Express, i són 
vàlids per al mateix nombre de sortejos.

El preu de l’aposta de la Diana és el mateix que el seleccionat per a 
L’Express.

El jugador pot optar al sorteig addicional de les Boles Extres amb un cost 
igual al preu que ha escollit per a L’Express. Aquest sorteig consisteix en 
l’extracció d’1, 2 o 3 boles addicionals a les de la combinació guanyadora, 
la qual serà formada per 21, 22 o 23 números distribuïts de la manera 
següent:

• 20 números del sorteig de L’Express, un dels quals serà la Diana.
• 1, 2 o 3 números de les Boles Extres.

Els números amb els quals s’hi participa són els mateixos que els escollits 
per a L’Express, i són vàlids per al mateix nombre de sortejos.
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Quantitat jugada (en milers d’euros) i variació. Jocs de números  

  2019 2018 % variació

Trio 1.989 2.167 -8%

Super 10 30 813 -96%

Express 5.236 5.887 -11%

Total 7.255 8.867 -18%

Les vendes derivades dels jocs de números han tingut un comportament 
decreixent, especialment a causa de l’eliminació del Super 10 durant el 
mes de gener del 2019. 

Jocs de loteria passiva: La Grossa 
La Grossa representa la família de jocs més important de Loteries de 
Catalunya, i la capgrossa que el representa s’ha convertit en una de les 
icones més reconegudes a Catalunya des del seu llançament el 2013. 

Loteries de Catalunya ha ampliat el seu catàleg de productes; a La Grossa 
de Cap d’Any i La Grossa de Sant Jordi s’hi suma La Grossa de Sant 
Joan. Es tracta d’un nou sorteig extraordinari que se celebra el 24 de juny 
amb un premi extraordinari de 3.000.000 d’€ per a un únic bitllet quan 
coincideixin el número i la sèrie. 

La Grossa de Sant Jordi del 2019 va incorporar com a novetat un premi 
extraordinari de 2.000.000 d’€ per a un únic bitllet quan coincideixin el 
número i la sèrie.

La novetat principal de La Grossa de Cap d’Any respecte a l’edició 
anterior és que es van posar en venda 100.000 números, 20.000 més que 
l’any 2018.

L’any 2019 hi ha hagut tres sortejos:
• La Grossa de Sant Jordi, que fa el sorteig el 27 d’abril.
• La Grossa de Sant Joan, que fa el sorteig el 24 de juny.
• La Grossa de Cap d’Any, que fa el sorteig el 31 de desembre.
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La Grossa de Sant Jordi

En el sorteig extraordinari de La Grossa de Sant Jordi es van destinar a 
premis 8.006.925 €, amb un premi extraordinari de 2.000.000 € encertant 
els 5 números i la sèrie corresponent. El preu dels bitllets va ser de 5 € i es 
van posar en venda 80.000 números, del 00000 al 79999.

La Grossa de Sant Joan

Continuant l’estratègia de nous sortejos extraordinaris de La Grossa, el 
2019 es va crear el sorteig de La Grossa de Sant Joan amb motiu de la 
festivitat de Sant Joan.

Aquest sorteig extraordinari es va celebrar el 24 de juny i amb un premi 
extraordinari de 3.000.000 € encertant els 5 números i la sèrie 
corresponent. El preu dels bitllets va ser de 6 € i en total es van destinar 
8.494.610 € a premis.
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La Grossa de Cap d’Any

En l’edició del 2019 es van posar en venda 100.000 números (del 00000 
al 99999), amb un total de cinquanta sèries, cinc de les quals en format 
electrònic, amb un preu per bitllet de 10 €.

Hi va haver 8 grans premis. El primer, de 200.000 euros per bitllet; el segon 
premi va atorgar 65.000 euros per bitllet; el tercer, 30.000 euros. Els quarts 
i cinquens premis van tenir una novetat: hi va haver dos quarts (amb un 
premi de 10.000 euros per bitllet) i tres cinquens (amb 5.000 euros per 
bitllet).

En total, es van destinar 30.793.750 € a premis, un 10% més que l’any 
anterior.

Quantitat jugada (en milers d’euros) i variació. Jocs passius (La Grossa) 

  2019 2018 % variació

Sant Jordi 5.974 6.487 -8%

Sant Joan 4.507 0 —

Cap d’Any 28.968 30.633 -5%

Total 39.449 37.120 6%
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Jocs restringits

El SuperToc

Es tracta d’una modalitat de joc de loteria interconnectada que es juga a 
les sales de bingo de Catalunya.

El jugador adquireix a la mateixa sala un bitllet amb quinze números 
diferents compresos entre l’1 i el 90, i ha de completar-lo amb la seqüència 
de números del sorteig abans que cap altre participant.
Al mateix temps que el jugador participa en El SuperToc, amb el mateix 
bitllet, també juga al Toc. Cada bitllet opta simultàniament a aquestes 
dues categories de premis.

Se celebren 4 sortejos diaris d’El SuperToc: a les 18.00 h, 20.00 h, 22.30 h 
i a la 01.00 h, durant tot l’any.

Cada bitllet d’El SuperToc és vàlid per a un únic sorteig. El bitllet és una 
unitat doble i té un preu de 3 €.
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Binjocs
En compliment de les sentències 925/2017 i 101/2018 del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l’Entitat va començar a 
desinstal·lar tots els terminals de Binjocs existents a partir de l’octubre del 
2018. La darrera sessió de joc va ser el 7 de gener de 2019 i en l’actualitat 
els Binjocs han estat eliminats del portafolis de Loteries de Catalunya.

Quantitat jugada (en milers d’euros) i variació. Jocs restringits

  2019 2018 % variació

El SuperToc  7.558    8.496   -11%

Binjocs  2.019    109.888   -98%

Total  9.577    118.384   -92%



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, Memòria 2019 31

Actuacions realitzades
La xarxa comercial presencial

La xarxa comercial presencial
Loteries de Catalunya comercialitza els seus jocs principalment a través 
de la xarxa presencial, que està segmentada per diferents canals i tipus 
d’establiments.

El canal convencional
És el canal tradicional de venda dels jocs generalistes i és format per 
establiments comercials de conveniència que, a més del seu negoci 
habitual, disposen d’un terminal de loteria, comercialitzen bitllets i apostes 
i paguen premis de fins a 120 €.

L’any 2019, un total de 2.265 detallistes del canal convencional van 
comercialitzar bitllets i apostes dels jocs de Loteries de Catalunya; la 
majoria van ser estancs (41,3%), bars, restaurants i cafeteries (23,4%), 
però també hi va haver una presència important de llibreries i papereries 
(17,6%) i quioscos (8,5%).

Tots aquests establiments comercialitzen La Grossa, La 6/49, El Rasca 
Ràpid i El Trio, i alguns d’aquests (generalment, establiments d’hostaleria) 

2.2

també L’Express.

Nombre de punts de venda del canal tradicional, per tipus d’establiment  
que han venut jocs de Loteries de Catalunya.  Altes i baixes durant l’any 2019

Tipus d'establiment Nombre % Altes Baixes Diferència % variació

Estancs 935  41,3   39 32 7 0,75%

Hostaleria 529  23,4   42 65 -23 -4,35%

Llibreries i papereries 399  17,6   13 37 -24 -6,02%

Quioscos 193  8,5   11 9 2 1,09%

Altres 209  9,2   25 26 -1 -0,48%

Total  2.265   100% 130 169 -39 -1,72%

 El canal complementari
Aquest canal el formen bàsicament grans cadenes de distribució 
detallista que gestionen els seus propis punts de venda (hipermercats, 
supermercats, benzineres...) i distribuïdors, que, sense gestionar 
pròpiament cap punt de venda, sí que estan vinculats a aquests d’alguna 
manera (generalment, gremis i associacions comercials).
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La majoria de les cadenes del canal complementari no tenen terminal en 
els seus punts de venda i comercialitzen exclusivament La Grossa, tot i 
que hi ha excepcions que disposen de terminal i també distribueixen la 
resta dels jocs generalistes de Loteries de Catalunya.

L’any 2019, 66 operadores comercials, que gestionen directament o 
indirectament 1.656 punts de venda, han participat en la comercialització 
dels jocs de Loteries de Catalunya.

El canal contingentat
Aquest canal el formen establiments específics de joc presencial com els 
bingos, els salons de joc i els casinos. Tot i que esporàdicament poden 
comercialitzar els jocs generalistes de Loteries de Catalunya, aquests 
establiments són els únics que poden comercialitzar la loteria electrònica 
Binjocs i la loteria interconnectada entre sales anomenada El SuperToc 
(aquesta última, només present en sales de bingo).

Aquesta distinció es fa per la naturalesa d’aquest joc i la característica 
d’aquests locals especialitzats amb un control d’accés obligatori només 
per a majors d’edat.

L’any 2019, quaranta-dues sales de bingo van participar de manera 
interconnectada i simultàniament en algun dels quatre sortejos diaris d’El 
SuperToc. 

D’altra banda, el dia 7 de gener es va produir la desconnexió total dels 
terminals de Binjocs; aquests primers dies de l’any hi va haver vint-i-vuit 
sales de bingo i trenta salons de joc connectats.

Nombre de punts de venda el 2019 per canal i variació

Canal 2019 % 2018 % variació

Canal convencional 2.265 56,7 2.304 -1,7

Canal complementari 1.656 41,5 1.691 -2,1

Canal restringit 74 1,9 98 -24,5

Total 3.995 100 4.093 -2,4
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Els canals de venda en línia 

Canal en línia i mòbil
Les vendes dels jocs de Loteries de Catalunya es realitzen mitjançant la 
pàgina web www.loteriesdecatalunya.cat i les apps disponibles per a IOS 
i Android.

El 79% de les vendes del canal en línia es realitzen mitjançant la pàgina 
web, i el 21% a través de l’app.

El 2019, les vendes del canal en línia van experimentar un increment del 
35% respecte de l’any anterior. Aquest canal únicament representa el 4% 
del total de les vendes totals realitzades.

Els jocs amb major grau d’acceptació en aquest canal són La 6/49 i La 
Grossa, les quals aglutinen el 39% de les vendes realitzades cadascuna. 
Així, aquests dos productes representen el 78% total de les vendes 
d’aquest canal.

  

Xarxes socials 2019 
Loteries de Catalunya té canal propi a Facebook i a YouTube, i La Grossa 
té canals propis de Facebook, de Twitter i d’Instagram.

2.3
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Els premis i sortejos 
L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat realitza els sortejos 
vinculats als jocs de loteria que gestiona. Aquests sortejos es poden 
dividir en dues categories: 

a) Aquells on la combinació guanyadora s’obté per l’accionament 
d’elements mecànics per a l’extracció de números (boles i bombos).

b) Aquells on la combinació guanyadora s’obté mitjançant processos 
informàtics aleatoris (RNG).

El nombre de sortejos realitzats per cada tipus de joc durant l’any 2019 és 
el següent:

Nombre i tipus de sortejos fets durant el 2019

Tipus de joc Nombre de sortejos Categoria

La Grossa 3 Bombos

La 6/49 156 Bombos

El Jòquer (de La 6/49) 156 Bombos

El Trio 365 Bombos

El Super 10 15 Bombos

L'Express 92.710 RNG 

SuperToc 1.460 RNG

Total 94.865

Sorteig de La Grossa de Sant Jordi
La periodista i presentadora Candela Figueres va ser l’encarregada de 
conduir l’emissió del programa del sorteig extraordinari de La Grossa de 
Sant Jordi, que es va poder seguir des del web de Loteries de Catalunya.
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Sorteig de La Grossa de Sant Joan
El sorteig va estar conduït pel presentador del programa de TV3 Tot es 
mou, Lluís Marquina, i es va poder veure a través del web de Loteries de 
Catalunya, a partir de les 13.00 hores del dilluns 24 de juny.

Sorteig de La Grossa de Cap d’Any 
El dimarts 31 de desembre, a les 12.00, TV3 va oferir en directe, des dels 
platós de Sant Joan Despí, el sorteig de La Grossa de Cap d’Any. Els 
encarregats de presentar el programa van ser Laia Ferrer i Marc Giró.

El programa del sorteig de La Grossa de Cap d’Any va tenir un 30% de 
share.
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Altres sortejos
Els sortejos de La 6/49 i el Jòquer, d’El Trio i d'El Super 10 es fan al 
plató de la seu social de Loteries de Catalunya a la Gran Via de les Corts 
Catalanes, 639, de Barcelona. Els de La 6/49 (i el Jòquer), els dilluns, els 
dimecres i els dissabtes. El Trio i El Super 10(*) són sortejos diaris. Les 
combinacions guanyadores es comuniquen als mitjans de comunicació 
via correu electrònic. 

(*) La Resolució VEH/2923/2018 (DOGC núm. 773 de 21/12/2018) 
suspenia la comercialització de la loteria denominada Super 10 amb data 
15 de gener de 2019, i en aquesta data es va celebrar el darrer sorteig de 
la loteria esmentada.

Els sortejos de L’Express es fan mitjançant un sistema informàtic ubicat 
als centres de processament de dades de Next Generation Lotteries, amb 
una freqüència d’un sorteig cada 4 minuts (254 sortejos diaris entre les 
7.04 h i les 23.56 h) cada dia de l’any, i se segueixen en directe a través 
dels monitors instal·lats en part dels establiments de la xarxa d’agents 
venedors de Loteries de Catalunya. 

Els sortejos d’El SuperToc es fan mitjançant un sistema informàtic ubicat 
als centres de processament de dades de Cirsa. Els sortejos es fan 4 cops 
el dia (18.00 h, 20.00 h, 22.30 h i 01.00 h) i s’hi juga a les sales de bingo de 
Catalunya de manera simultània. 

Personal de sortejos
Com a conseqüència de la realització d’aquests sortejos, els sistemes 
centrals de l’Entitat processen certa informació que ha de ser verificada 
(vendes, guanyadors, escrutinis i combinacions guanyadores, entre 
d’altres).

L’Entitat té un equip de personal propi qualificat per a la realització 
i verificació dels sortejos que fa, però considera que ha de donar 
transparència i veracitat en tots els aspectes relatius als sortejos i per això, 
dins dels processos diaris d’auditoria, complementa els seus punts de 
control amb auditors externs procedents d’una empresa independent.
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Premis assignats 
Els premis assignats per al conjunt de jocs generalistes ha representat un 
60% de les vendes totals. 

Premis adjudicats (en milers d'euros) per joc generalista i variació %

  2019 2018 % variació

El Rasca Ràpid 4.623 3.047 51,72%

La 6/49 8.578 8.249 3,99%

El Jòquer 499 498 0,20%

El Trio 904 1.103 -18,04%

L'Express 3.021 3.442 -12,23%

La Grossa de Sant Jordi 3.958 4.911 -19,41%

La Grossa de Sant Joan (*) 1.705 0 —

La Grossa de Cap d'Any 18.194 23.085 -21,19%

Total 41.482 44.335 -6,44%

(*) Exercici 2019 primer any de sorteig

% vendes i premis repartits (en milers d'euros) per joc durant el 2019

  Vendes Premis % premis

El Rasca Ràpid 6.994 4.623 66%

La 6/49 14.303 8.578 60%

El Jòquer 1.126 499 44%

El Trio 1.989 904 45%

El Super 10 30 14 47%

L'Express 5.236 3.021 58%

La Grossa de Sant Jordi 5.974 3.958 66%

La Grossa de Sant Joan 4.507 1.705 38%

La Grossa de Cap d'Any 28.968 18.194 63%

Total 69.127 41.496 60%

(*) La loteria Super10 es deixa de comercialitzar el gener de 2019
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Actuacions realitzades
Els premis i sortejos

Premis repartits (en milers d'euros) en el canal restringit i variació

  2019 2018 % variació

El SuperToc 4.156 4.673 -11%

Binjocs(*) 1.871 102.819 -98%

Total 6.027 107.492 -94%

(*) La loteria Binjocs es deixa de comercialitzar el gener del 2019

% premis repartits en el canal restringit durant el 2019

  Vendes Premis % premis

El SuperToc 7.558 4.156 55%

Binjocs 2.019 1.871 93%

Total 9.577 6.027 63%

(*) La loteria Binjocs es deixa de comercialitzar el gener del 2019

Pagament de premis per transferència 
bancaria a través dels terminals
• Loteries de Catalunya disposa d’un nou procediment de pagament 

de premis per transferència bancaria a través dels terminals dels 
nostres punts de venda. El sistema permet efectuar el pagament del 
premi mitjançant una ordre de transferència SEPA programada des del 
terminal del detallista.

• Aquesta operativa és molt senzilla i només requereix que la primera 
vegada s’introdueixin en el terminal les dades imprescindibles per 
efectuar la transferència o que prèviament el jugador s’hagi donat 
d’alta a la web de Loteries de Catalunya. L’objectiu és facilitar el 
pagament de premis en casos en què el jugador té molts bitllets per 
validar o quan l’import total de premis a pagar és elevat.
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Actuacions realitzades
Accions de publicitat i comunicació principals 2.5
Accions de publicitat  
i comunicació principals 

Una nova identitat corporativa
L’any 2019 s’ha redissenyat la identitat corporativa i la creació d’un 
sistema visual que crea majors sinergies entre els diferents productes amb 
l’objectiu d’enfortir la connexió de Loteries de Catalunya amb el públic i 
convertir-la en el referent del sector a Catalunya.

L’estratègia gira al voltant de la idea de “l’alegria de compartir”, i es 
refereix tant a la il·lusió i als premis com a la seva contribució a les causes 
socials a què Loteries de Catalunya dedica els seus ingressos.

El naming canvia al plural (Loteries de Catalunya), perseguint que la marca 
corporativa actuï més clarament de paraigua per a totes les marques 
comercials: La Grossa, La 6/49, El Trio, L’Express, El SuperToc i El Rasca 
Ràpid.

Des del punt de vista visual, el nou símbol al·ludeix al sentiment de 
compartir l’alegria mitjançant el gest de complicitat, un gest de caràcter 
universal que expressa vincle i complicitat.

La nova identitat manté els colors tradicionals, però n’incorpora un altre 
de complementari per potenciar la visibilitat en el punt de venda, un 
aspecte clau per a la marca. El logotip abandona el negre i passa a ser 
blau, i canvia les majúscules per minúscules per projectar una imatge 
més amable i propera. Una impressió que faciliten les seves formes 
arrodonides i la seva gestualitat humana.

En definitiva, un projecte complet de rebranding que permet a una marca 
amb més de 2.100 punts de venda revitalitzar la seva imatge i el seu 
posicionament donant més coherència als seus productes i a les seves 
expressions per potenciar la connexió amb el públic i millorar la seva 
experiència amb la marca.
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Actuacions realitzades
Accions de publicitat i comunicació principals

Campanya de presentació  
de la nova identitat corporativa  
i visualització de beneficis 
El 100% dels beneficis de les Loteries de Catalunya van destinats al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya. L’objectiu és desenvolupar accions i programes socials per als 
col·lectius més desfavorits de la societat catalana.

Al llarg dels seus 30 anys d’història, les Loteries de Catalunya han destinat 
més de 270 milions d’euros a:

• Plans de protecció a la infància: prestacions destinades a famílies 
amb joves en risc d’exclusió social, suport a les Cases d’Infants 
(centres diürns gratuïts que s’utilitzen com a suport assistencial i 
educatiu) i adequació de centres residencials d’Acció Educativa 
d’Infància i Adolescència.

• Plans de protecció a la tercera edat: construcció, reconversió, 
rehabilitació, ampliació, reforma i equipament de residències i centres 
de dia.

• Plans de protecció a persones amb discapacitat: rehabilitació i 
reconversió de residències.

Per fer difusió de la nova identitat corporativa de Loteries de Catalunya i 
posar en relleu el caràcter eminentment social que tenen, es va llançar una 
campanya de comunicació, que pivotava en tres testimonis (Aritz, Cristina 
i Pilar) que representaven els tres col·lectius beneficiats (la infància, les 
persones grans i les persones amb discapacitat). La campanya es va 
llançar a finals d’octubre i principis de novembre, mitjançant la televisió,  
la ràdio, la premsa i en digital, amb una gran acceptació.          

L’alegria, millor compartida 
Cristina, 42 anys. Grup Cooperatiu Taller Escola Barcelona.  

La Cristina, com més de 26.500 persones a Catalunya, es beneficia dels programes 
d’integració laboral per a persones amb discapacitat de la Generalitat gràcies a la 
col·laboració de Loteries de Catalunya que, cada any, destina els seus guanys a aquest 
col·lectiu. La Cristina, des de fa 19 anys, va al taller escola a fer tasques de manipulació de 
productes de cosmètica, alimentació i automòbil. 
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Actuacions realitzades
Accions de publicitat i comunicació principals

Campanya La 6/49 
A mitjan 2019, el pot de La 6/49 va superar els 10 milions d’euros, i es va 
llançar una campanya amb l’eslògan “No hem nascut per ser rics... Però 
se n’aprèn ràpid!”, que es va presentar a la ràdio, en digital i en punt de 
venda. A finals del 2019, la xifra del pot va superar els 11 milions d’euros.

Campanya de La Grossa de Sant Jordi 
La Grossa de Sant Jordi torna a fer-se present per tercer any en aquesta 
diada. Una gran festa on ens hem fet un lloc i ens hem consolidat com una 
opció més de tradició i celebració.

L’eix de comunicació va girar al voltant del concepte “Extraordinari”, 
pivotant amb el contrast d’ordinari versus extraordinari, atesa la quantia 
del premi. 

La campanya va ser present a la televisió, a la ràdio, a la premsa, en 
exteriors, en digital i en punt de venda.
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Actuacions realitzades
Accions de publicitat i comunicació principals

Campanya de La Grossa de Sant Joan 
Per primer cop, el 2019 i amb motiu de la festa de Sant Joan, es va 
celebrar el sorteig extraordinari de La Grossa de Sant Joan, amb un premi 
de 3.000.000 €.

Loteries de Catalunya va voler donar la benvinguda a La Grossa de Sant 
Joan amb un rècord mundial i un esdeveniment extraordinari: la coca més 
grossa i un piromusical al ritme de les cançons dels anuncis de La Grossa. 

L’artífex del repte d’elaborar la coca més grossa del món va ser el mestre 
pastisser Christian Escribà.

En total, la coca va fer 5 metres d’ample per 2 d’alt i van ser necessàries 
58 hores de treball per fer-la. Finalment, el rècord mundial va repartir 1.300 
racions entre els assistents a la presentació de La Grossa de Sant Joan. 

Finalment es va llançar una campanya de comunicació a la televisió, a la 
ràdio, a la premsa, en exteriors, en digital i en punt de venda. La campanya 
gràfica va pivotar en el concepte “Aquest Sant Joan La Grossa ho petarà”.
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Actuacions realitzades
Accions de publicitat i comunicació principals

Campanya de La Grossa de Cap d’Any 
A l’estiu del 2019, per anunciar que ja estava disponible La Grossa de 
Cap d’Any, es va llançar una campanya de comunicació basada en 
diferents titulars.

La campanya de Cap d’Any ha aconseguit crear expectativa i fer que se’ns 
esperi cada any per veure amb què sorprenem. Any rere any, La Grossa, 
tant pel que fa a la loteria com a la comunicació, s’ha anat fent cada cop 
més gran, més popular i més competitiva. La Grossa ja és memorable i ha 
agafat l’humor com a territori propi per comunicar.

Fins a data d’avui, La Grossa ha fet riure, ha fet cantar i ha aconseguit fer 
de les seves tornades un crit de guerra repetit i imitat fins a la sacietat. En 
les edicions anteriors, Loteries de Catalunya va apostar per hipèrboles 
humorístiques sobre actituds humanes molt identificables. El 2019, 
l’aposta comunicativa va pivotar en el concepte “Feliç vida nova”, on 
vam tenir com a protagonista l’entranyable senyora Neus, que, amb el 
to d’humor que caracteritza La Grossa, ens invitava a compartir o no el 
premi, amb un punt de reivindicació.

A més a més, a les xarxes socials La Grossa va tenir el suport d’influencers 
com Pilar Rahola, Quim Masferrer, Tomàs Molina, Candela Figueras i Pol Gise.

La campanya va ser present a la televisió, a la ràdio, a la premsa, en 
exteriors, en digital i en punt de venda.
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Actuacions realitzades
Els nostres operadors2.6

Els nostres operadors

Novomatic Lottery  
Solutions, GmbH (NLS)
Des de l’1 d’abril de 2016, NLS assisteix Loteries de Catalunya en el 
desenvolupament estratègic, tecnològic, comercial i logístic de tots els 
jocs generalistes (El Rasca, La 6/49, El Trio, El Super 10, L’Express i La 
Grossa). Aquestes operacions es desenvolupen principalment a les seves 
oficines del carrer Fluvià, 54, de Barcelona.

Next Generation Lotteries, AS
Al novembre del 2019, Next Generation Lotteries, AS, va adquirir el 100% 
de les accions de Novomatic Lottery Solutions, GmbH, i amb aquestes 
accions va adquirir tots els seus drets i obligacions. A partir de llavors, 
NGL és l’operador estratègic, tecnològic, comercial i logístic de tots els 
jocs generalistes de Loteries de Catalunya. 

Cirsa Interactive Corporation, SL
Cirsa Interactive opera els jocs restringits de Loteries de Catalunya 
(El SuperToc), i n’assegura el desenvolupament comercial, logístic i 
tecnològic. 

Addicionalment, Cirsa també gestiona per compte de l’EAJA l’operativa de 
venda i subministrament de cartrons de bingo a les sales autoritzades. 
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Actuacions realitzades
Certificacions i adhesions 2.7
Certificacions i adhesions 

The European Lotteries (EL)
L’EAJA és membre de l’associació de loteries europees des del 1987. The 
European Lotteries és la principal associació europea de loteries estatals 
i regionals (amb llicència estatal). Amb seu a Lausana i a Brussel·les, 
EL promou i defensa amb èxit el model de les loteries en benefici de la 
societat, ofereix una plataforma per compartir les millors pràctiques i 
presta serveis als seus membres.

World Lottery Association 
L’EAJA és membre de la World Lottery Association (WLA). És una 
organització internacional, basada en membres, de loteries autoritzades 
per l’Estat i proveïdors de la indústria de la loteria global. La seva missió 
és promoure els interessos col·lectius dels seus membres i facilitar-los 
el desenvolupament a través de la provisió d’una gamma de serveis 
relacionats amb la loteria i les apostes.

La seva visió és ser reconeguda com una autoritat global en el sector de 
les loteries i les apostes, per defensar els més alts principis ètics i per 
donar suport als seus membres en la seva cerca universal de recaptar fons 
per a les bones causes.
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Contractacions

Contractacions
Durant l’any 2019, l’EAJA ha impulsat la tramitació de 148 procediments 
de contractació (oberts, negociats, menors, pròrrogues i modificacions), 
dels quals 133 corresponen a contractes menors i 15 a contractes majors.

Adjudicats mitjançant procediment obert

Expedient Objecte Contractista Import (IVA exclòs)

CT 11/2018 Serveis integrals de publicitat (estratègia, creativitat,  
producció, accions especials de publicitat i comunicació,  
i assessorament permanent) pels sortejos de La Grossa  
que es realitzin al llarg de l’any 2019.

García Ideas e Inspiración 
para Marcas, Entidades  
y Demás Entelequias, SL

300.000,00 €

CT 13/2018 Serveis per al redisseny de la identitat corporativa  
de Loteria de Catalunya.

Summa Comunicació, SL 212.960,00 €

CT 15/2018 Subministrament de targetes regal amb finalitats  
promocionals.

El Corte Inglés, SA 150.000,00 €

CT 16/2018 Serveis per a la creativitat i la producció  
de les campanyes de La Lotto 6/49, La Loto Ràpid  
i El Trio 2019.

BUM Blasi Urgell Morales, SL 69.900,00 €

CT 17/2018 Servei d’impressió de material publicitari punt de venda. Zona Límite Castellón, SL 206.000,00 €

CT 1/2019 Servei d’operació d’un sistema integral per al desenvolupament 
dels sortejos de la loteria SuperToc i per al control dels cartons  
del joc del Bingo a efectes de la liquidació de la taxa  
corresponent a la Generalitat de Catalunya.

Cirsa Interactive  
Corporation, SLU

2.325.690,00 €

CT 2/2019 Serveis per dissenyar i implementar un pla de presència arreu  
del territori de la capgrossa de la loteria La Grossa,  
gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes  
de la Generalitat per al 2019.

Art Cubic, SL 125.840,00 €

CT 4/2019 Serveis de gestió i inserció de publicitat en els mitjans  
de comunicació per a la difusió de les accions publicitàries  
de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat  
per al 2019.

Havas Media  
Group Spain, SA

3.655.000,00 €

CT 5/2019 Servei d'impressió de talonaris de participacions  
de la loteria La Grossa Cap d'Any 2019.

Signe, SA 145.000,00 €

CT 7/2019 Servei d’assistència en la constatació dels resultats  
dels sorteigs i en la verificació de dades generades  
pels sistemes de les loteries de la Generalitat.

PricewaterhouseCoopers 
Auditores, SL 

54.950,00 €

CT 9/2019 Serveis per a la creativitat, disseny, realització i producció  
de tots els materials necessaris per a la campanya  
de publicitat de la nova identitat corporativa  
de Loteria de Catalunya i de la seva vessant social.

Vainilla Bross, SL 104.000,00 €

CT 10/2019 Fabricació, subministrament i instal·lació de senyalitzadors  
externs, tòtems, faristols, suports per a bitllets  
i altres materials de la imatge corporativa de Loteries  
de Catalunya a implementar en la xarxa de vendes,  
així com la retirada dels suports actuals instal·lats.

Lot 1: MT Mobiltraç  
Branding, SL

Lot 2: MT Mobiltraç  
Branding, SL

537.190,08 €

123.966,94 €

2.8
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Actuacions realitzades
Contractacions

Pròrrogues contractuals

Expedient Objecte Contractista Import (IVA exclòs)

CT 5/2018 Serveis d'assistència en la constatació dels resultats  
dels sorteigs i en la verificació de dades.

PricewaterhouseCoopers 
Auditores, SL 

47.189,00 €

CT 7/2019M Servei d’assistència en la constatació dels resultats  
dels sorteigs i en la verificació de dades generades  
pels sistemes de les loteries de la Generalitat.

PricewaterhouseCoopers 
Auditores, SL 

10.990,00 €

Modificacions contractuals

Expedient Objecte Contractista Import (IVA exclòs)

CT 1/2019M Servei d’operació d’un sistema integral per al desenvolupament 
dels sortejos de la loteria SuperToc i per al control dels cartons  
del joc del Bingo a efectes de la liquidació de la taxa  
corresponent a la Generalitat de Catalunya.

Cirsa Interactive  
Corporation, SLU

Sense repercussió 
econòmica

CT 10/2019M Fabricació, subministrament i instal·lació de senyalitzadors  
externs, tòtems, faristols, suports per a bitllets  
i altres materials de la imatge corporativa de Loteries  
de Catalunya a implementar en la xarxa de vendes,  
així com la retirada dels suports actuals instal·lats.

Lot 1: MT Mobiltraç  
Branding, SL

-133.273,58 €

Durant l'any 2019 també s'han executat 2 contractes administratius especials: 

Expedient Objecte Contractista

CT 1/2013 Execució de les prestacions necessàries per al desenvolupament 
estratègic, tecnològic i la logística d’actuacions vinculades  
als establiments autoritzats de joc, i concretament  
les relacionades amb l’organització i la continuïtat de les loteries 
SuperToc i Binjocs i amb l’edició i logística de cartrons de bingo 
i de bitllets de la loteria SuperToc. Vigència fins al 29 de novembre 
de 2019.

Cirsa Interactive  
Corporation, SLU

CT 4/2014 Execució de les prestacions per al desenvolupament estratègic, 
tecnològic, comercial i logístic de les loteries titularitat  
de la Generalitat.

Next Generation  
Lotteries, GmbH

L’EAJA, com a entitat contractant pública dins del seu objecte comercial 
habitual, també consta sotmesa a la normativa europea, espanyola i 
catalana dins de l’àmbit de la contractació pública, i compleix els màxims 
estàndards de qualitat i transparència en la contractació.

L’EAJA es va incloure en l’SLOT-1 del desplegament de la tramitació 
electrònica d’expedients de contractació (TEEC) des del mes de juny 
del 2016, i des de llavors tramita els seus contractes mitjançant aquesta 
eina, que es vincula amb el Registre públic de contractes, a efectes de 
transparència.

En relació amb aquesta línia, en l’àmbit de la licitació electrònica l’EAJA 
també ha assumit el repte marcat pel Sobre digital 2.0 des de la seva 
posada en marxa a mitjan 2018, així com l’ús de la Plataforma de serveis de 
contractació pública, per convertir la licitació electrònica en l’eina habitual 
en la seva activitat i complint amb escreix els protocols d’implementació 
establerts per la Comunitat Europea i la Generalitat de Catalunya.
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Els nostres números

Els nostres números
Al juny del 2019, l’EAJA va transferir al pressupost del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies 5,2 M€ com a resultat de les 
seves operacions de l’any 2018 i els ajustos de conciliació de premis 
corresponents. La transferència corresponent a les operacions de l’any 
2019, que ha quedat ingressada al juliol del 2020, és de 7,9 M€.

Les magnituds principals per entendre les operacions de joc i les seves 
despeses associades són: 

Indicadors econòmics i d'explotació

  2019 2018 % variació

Quantitats jugades (*) 78.614 183.756 -57%

Premis sistema 45.973 150.832 -70%

Marge d'Explotació (GGR) 32.641 32.924 -1%

Comissions agents venedors autoritzats 7.454 11.990 -38%

Despeses d'operació dels jocs 8.743 9.040 -3%

Resultat d'Operacions del joc 16.444 11.894 38%

Altres ingressos explotació 794 802

Màrqueting i publicitat 7.085 5.631 26%

Altres despeses explotació i de capital 432 228 89%

Despeses de personal 1.372 1.355 1%

Aplicació Fons maniobra -1.000

Resultat d'explotació 7.349 5.482 34%

* (En l'exercici de  2019 es deixa de comercialitzar la loteria Binjocs)

2.9
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Actuacions realitzades
Els nostres números

Estat d’ingressos i despeses
Exercici 2019. Pressupost d’ingressos (en milers d'euros)

Capítols
Pressupost  
Ingressos

Pressupost  
Definitiu

Ingressos 
reconeguts

Grau de  
compliment

CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 36.609 33.435 91%

CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 4 0 0%

CAPÍTOL 8 Variació actius financers 1 7 700%

Entitat Autònoma de jocs i Apostes 36.614 33.442 91%

Exercici 2019. Pressupost de despeses (en milers d'euros)

Capítols
Pressupost  
Despess

Pressupost  
Definitiu

Ingressos 
reconeguts

Grau de  
compliment

CAPÍTOL 1 Remuneracions del personal 1.473 1.372 93%

CAPÍTOL 2 Despeses de béns corrents i de serveis 27.864 23.676 85%

CAPÍTOL 4 Transferències a favor de la Generalitat 7.100 8.373 118%

CAPÍTOL 6 Inversions reals 162 9 6%

CAPÍTOL 8 Variació actius financers 15 12 80%

Entitat Autònoma de jocs i Apostes 36.614 33.442 91%
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Taules i mapes comarcals

Taules i mapes comarcals

Quantitats jugades per comarca (en milers d’euros). Jocs generalistes

Comarca
Lotto  
6/49 Trio

Super 
10

Loto 
Express

Loto 
Ràpid

Grossa 
de Sant 

Jordi

Grossa 
de Sant 

Joan

Grossa 
de Cap 

d’Any TOTAL
% sobre 

TOTAL

Alt Urgell 84,5 10,4 0,1 85,9 89,9 41,5 30,1 187,5 529,9 0,8%

Alta Ribagorça 20,3 3,5 0,0 0,2 9,1 13,3 7,1 34,2 87,7 0,1%

Cerdanya 102,5 14,3 0,1 357,1 43,6 30,4 21,7 164,2 733,9 1,1%

Pallars Jussà 45,6 2,8 0,6 38,7 45,8 26,6 21,4 114,9 296,4 0,4%

Pallars Sobirà 30,8 0,9 0,0 10,0 11,1 9,8 6,8 46,3 115,7 0,2%

Val d'Aran 14,1 8,4 0,0 8,0 4,8 5,9 2,8 18,6 62,6 0,1%

Alt Pirineu i Aran 297,8 40,3 0,8 499,9 204,3 127,5 89,9 565,7 1.826,2 2,7%

Alt Penedès 180,4 18,4 0,3 56,4 71,6 92,2 75,6 451,7 946,6 1,4%

Baix Llobregat 869,5 120,0 2,1 77,3 274,7 312,6 238,6 1.448,2 3.343,0 5,0%

Barcelonès 3.819,4 724,9 7,1 405,9 1.262,2 1.372,3 1.015,5 6.961,5 15.568,8 23,3%

Garraf 288,6 37,9 0,4 11,2 127,2 114,6 84,5 562,0 1.226,4 1,8%

Maresme 864,7 85,7 1,4 188,2 258,3 319,2 251,0 1.370,8 3.339,3 5,0%

Vallès Occidental 1.115,5 63,2 2,0 188,4 452,6 513,8 405,7 2.327,3 5.068,5 7,6%

Vallès Oriental 778,5 72,5 1,4 207,3 483,2 343,1 276,9 1.528,5 3.691,4 5,5%

Barcelona 7.916,6 1.122,6 14,7 1.134,7 2.929,8 3.067,8 2.347,8 14.650,0 33.184,0 49,6%

Anoia 317,8 29,6 1,1 91,0 159,1 88,4 68,3 458,9 1.214,2 1,8%

Bages 481,6 74,3 0,9 340,0 231,5 190,0 142,3 895,7 2.356,3 3,5%

Berguedà 214,9 14,1 0,4 102,1 123,4 69,6 56,9 415,1 996,5 1,5%

Moianès 19,9 1,4 0,2 6,7 11,3 13,3 11,1 71,4 135,3 0,2%

Osona 759,9 65,5 1,3 318,2 328,7 286,4 216,6 1.325,8 3.302,4 4,9%

Solsonès 42,2 1,3 0,1 11,9 35,4 19,4 14,0 111,4 235,7 0,4%

Catalunya Central 1.836,3 186,2 4,0 869,9 889,4 667,1 509,2 3.278,3 8.240,4 12,3%

Alt Empordà 437,1 97,7 0,9 400,2 278,2 163,9 109,2 593,5 2.080,7 3,1%

Baix Empordà 377,9 38,6 0,6 262,3 177,9 137,4 104,2 674,8 1.773,7 2,7%

Garrotxa 150,0 6,5 0,3 95,6 80,1 74,7 50,5 317,9 775,6 1,2%

Gironès 422,6 47,7 0,7 229,5 232,8 208,2 157,0 2.258,5 3.557,0 5,3%

Pla de L'Estany 158,6 10,4 0,3 26,4 72,5 41,6 31,4 255,8 597,0 0,9%

Ripollès 167,2 40,7 0,3 248,4 72,7 70,4 58,6 288,7 947,0 1,4%

La Selva 387,3 31,8 0,6 300,9 226,1 154,5 114,2 685,7 1.901,1 2,8%

Girona 2.100,7 273,4 3,7 1.563,3 1.140,3 850,7 625,1 5.074,9 11.632,1 17,4%

2.10
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Actuacions realitzades
Taules i mapes comarcals

Comarca
Lotto  
6/49 Trio

Super 
10

Loto 
Express

Loto 
Ràpid

Grossa 
de Sant 

Jordi

Grossa 
de Sant 

Joan

Grossa 
de Cap 

d’Any TOTAL
% sobre 

TOTAL

Les Garrigues 71,2 5,8 0,1 21,1 31,2 21,2 14,3 88,0 252,9 0,4%

La Noguera 87,1 3,7 0,1 48,7 50,3 54,6 37,4 254,8 536,7 0,8%

Pla d'Urgell 85,3 4,6 0,0 7,2 71,5 43,3 35,8 198,7 446,4 0,7%

Segarra 61,7 22,3 0,0 8,5 69,0 24,3 16,7 222,4 424,9 0,6%

Segrià 429,5 48,9 1,7 247,9 245,5 180,3 140,0 706,4 2.000,2 3,0%

Urgell 167,9 17,8 0,2 36,4 116,9 56,4 39,4 258,0 693,0 1,0%

Lleida 902,7 103,1 2,1 369,8 584,4 380,1 283,6 1.728,3 4.354,1 6,5%

Alt Camp 84,3 10,5 0,1 1,1 98,0 72,0 55,1 376,6 697,7 1,0%

Baix Camp 385,3 24,4 0,7 145,9 131,8 189,3 134,4 822,3 1.834,1 2,7%

Baix Penedès 172,6 12,7 0,1 53,7 75,8 67,5 51,1 280,2 713,7 1,1%

Conca de Barberà 61,1 2,4 0,0 45,1 25,1 33,6 23,2 170,3 360,8 0,5%

Priorat 20,2 0,6 0,0 31,9 33,6 8,2 6,1 32,6 133,2 0,2%

Tarragonès 360,7 26,0 0,6 198,7 214,6 203,2 137,3 728,4 1.869,5 2,8%

Tarragona 1.084,2 76,6 1,5 476,4 578,9 573,8 407,2 2.410,4 5.609,0 8,4%

Baix Ebre 173,9 17,1 1,1 227,8 151,9 72,1 54,7 264,7 963,3 1,4%

Montsià 154,0 16,2 0,3 56,0 104,6 54,0 41,0 197,7 623,8 0,9%

Ribera d'Ebre 76,0 6,4 0,2 29,7 33,8 28,6 25,7 130,6 331,0 0,5%

Terra Alta 19,6 2,4 0,3 8,9 21,6 8,7 6,3 47,7 115,5 0,2%

Terres de l'Ebre 423,5 42,1 1,9 322,4 311,9 163,4 127,7 640,7 2.033,6 3,0%

Total 14.561,9 1.844,0 28,8 5.236,2 6.638,7 5.830,1 4.390,3 28.347,8 66.877,7 100,0%

 



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, Memòria 201952

Actuacions realitzades
Taules i mapes comarcals

Dades per capita. Jocs generalistes

Comarca Vendes (€)

Alt Urgell 26,3

Alta Ribagorça 23,0

Cerdanya 40,6

Pallars Jussà 23,0

Pallars Sobirà 16,8

Val d'Aran 6,3

Alt Pirineu i Aran 25,4

Alt Penedès 8,7

Baix Llobregat 4,1

Barcelonès 6,9

Garraf 8,3

Maresme 7,5

Vallès Occidental 5,5

Vallès Oriental 9,0

Barcelona 6,5

Anoia 10,0

Bages 13,3

Berguedà 25,4

Moianès 10,0

Osona 20,8

Solsonès 17,3

Catalunya Central 15,8

Alt Empordà 15,1

Baix Empordà 13,4

Garrotxa 13,7

Gironès 18,9

Pla de L'Estany 18,6

Ripollès 38,0

La Selva 11,3

Girona 15,7

Les Garrigues 13,4

La Noguera 14,0

Pla d'Urgell 12,1

Segarra 18,8

Segrià 9,7

Urgell 19,0

Lleida 12,1

Alt Camp 15,7
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Actuacions realitzades
Taules i mapes comarcals

Comarca Vendes (€)

Baix Camp 9,5

Baix Penedès 6,8

Conca de Barberà 18,2

Priorat 14,5

Tarragonès 7,3

Tarragona 8,9

Baix Ebre 12,5

Montsià 9,1

Ribera d'Ebre 15,3

Terra Alta 10,2

Terres de l'Ebre 11,4

Total 8,8
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Actuacions realitzades
Taules i mapes comarcals

Mapa comarcal de vendes per habitant 2019 
(jocs generalistes)  

Vendes per habitant (€)

Fins a 7,5 €

De 7,5 € a 12 €

De 12 € a 18 €

Més de 18 €
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Actuacions realitzades
Taules i mapes comarcals

Mapa comarcal d’habitants per punts de venda

Habitants per punts de venda

Fins a 1.200

De 1.200 a 1.900

Més de 1.900
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