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Salutació de la presidenta
Sense cap mena de dubte, l’any 
2020 ha estat el més difícil de la 
història per a l’Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes. La greu crisi 
sanitària que ens va colpejar 
des del primer trimestre de 
l’any va afectar de ple el nostre 
funcionament, i ens vam veure 
obligats a suspendre la totalitat de 
les nostres operacions gairebé dos 
mesos: una situació absolutament 
inèdita, ja que la maquinària de 
Loteries de Catalunya no havia 
parat mai. Des de la fundació de 
l’Entitat, fa més de tres dècades, 
no havia passat un sol dia sense 
fer sortejos ni s’havien aturat mai 
els processos de comercialització, 

verificació i control. Aquesta parada obligada no ha estat fàcil i les 
afectacions han estat de tot tipus. 

El primer gran impacte ha estat en les vendes de tots els jocs, fins i 
tot després del confinament, ja que les restriccions de moviments han 
perdurat amb major o menor intensitat durant tot l’any 2020. Especialment 
afectats han estat el sorteig extraordinari de La Grossa de Sant Jordi, que 
es va acabar celebrant els 26 de juliol; el de Sant Joan, que va haver de 
ser cancel·lat; L’Express, molt afectat per les restriccions en l’hostaleria, 
i El SuperToc, un joc que només es juga a les sales de bingo, que 
malauradament han estat tancades quasi 6 mesos durant l’any 2020.

L’emergència sanitària també ens ha obligat a canviar la forma de treballar, 
i des del primer dia ens hem adaptat al teletreball. Vam reorganitzar 
l’estructura i els processos interns, vam reforçar les nostres eines per 
treballar en remot, i, gràcies a l’esforç de tot l’equip, les Loteries de 
Catalunya no han deixat de funcionar, mirar endavant i fer el que calgués 
per recuperar la màxima normalitat ràpidament.
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En aquest sentit, la situació de pandèmia no ens ha impedit seguir 
innovant i proposant nous jocs, com és el cas de La Grossa del divendres, 
un joc setmanal que vam llançar per la Diada Nacional de Catalunya. 
També hem reforçat la nostra web i l’app estenent la comercialització en 
línia de tots els nostres jocs generalistes i hem introduït noves mesures de 
control per evitar el joc problemàtic.

És ben sabut que som una loteria social i tots els nostres beneficis 
s’inverteixen en programes socials a Catalunya. I aquest any, com no 
podia ser d’una altra manera, el Departament de Treball, Afers Socials 
i Família ha destinat tots els beneficis de Loteries de Catalunya a les 
persones afectades per la COVID-19. Aquesta és la nostra raó de ser i la 
que ens fa sentir orgullosos del nostre treball diari.

Per això, i enguany més que mai, vull agrair la feina feta per tots els equips 
de Loteries de Catalunya, tant el nostre personal propi com els nostres 
operadors i la xarxa comercial, que han fet possible tirar endavant aquest 
projecte en uns moments especialment complicats. 

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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Titularitat, objecte i normativa 
específica
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. 

Els jocs de loteria estan regulats en 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, i que en l’article 5 estableix el següent:

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 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.

1.1
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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.

d) Loteria mixta, en la qual es poden combinar, en un mateix 
joc, qualsevol de les modalitats corresponents a sortejos 
previstos en l’apartat a), la dels sortejos subjectes a dues 
variables de l’apartat b) i/o la loteria presortejada prevista 
en l’apartat c).

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 resta de la normativa administrativa aplicable al sector públic, i a 
la normativa específica següent:

• Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de 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.

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, i molt 
especialment la 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.

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. 

A fi de promoure la participació ciutadana en el desplegament, 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, i, en connexió directa amb els 
principis per la seva formació, 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.
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Destaquem, com a normativa més rellevant vinculada a l’activitat de 
l’EAJA, la següent: 

• 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 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.

• Decret 116/2020, de 6 d’octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva 
i de modificació de diversos decrets en matèria de joc.

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.
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Afectació de les loteries per 
les mesures adoptades com a 
conseqüència de la pandèmia 
causada per la COVID-19
a) Afectacions entre els mesos de març i juny de 2020 

La Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures 
complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-
CoV-2, va disposar el tancament d’establiments de joc (salons recreatius, 
casinos, bingos i qualssevol altres). Això va determinar la impossibilitat de 
dur a terme, a partir del dia 14 de març, la loteria SuperToc, que es juga a 
les sales de bingo de Catalunya.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19, establia mesures extraordinàries de restriccions, entre d’altres, 
en l’article 10, les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, 
dels equipaments culturals, dels establiments i les activitats recreatives, 
de les activitats d’hostaleria i restauració, i altres d’addicionals. Les 
activitats de joc estan incloses en l’annex del Reial decret a la llista 
d’equipaments i activitats l’obertura dels quals queda suspesa al públic.

Les raons d’emergència sanitària establertes en el Reial decret esmentat 
van motivar la necessitat d’alinear-se amb els esforços de tota la societat 
per protegir la salut, i van obligar a la suspensió, mitjançant la Resolució 
VEH/805/2020, de 26 de març, de la comercialització (física i en línia) 
de bitllets, la formalització d’apostes i la realització dels sortejos de les 
loteries organitzades per l’Entitat.

En conseqüència, es va determinar que tots els bitllets i les apostes venuts 
fins aleshores, corresponents als sortejos suspesos (El Rasca Ràpid, La 
6/49, El Trio, L’Express i La Grossa) seguirien sent vàlids per als mateixos 
sortejos en la data en què finalment es fessin, per la qual cosa els bitllets 
i les apostes obtinguts per als sortejos objecte d’ajornament s’havien de 
conservar fins a la celebració d’aquests.

També es va suspendre el pagament de premis en els establiments físics 
dels punts de venda autoritzats i de les operadores comercials i en el 
Servei d’Atenció Ciutadana i Pagament de Premis de l’Entitat, per la qual 
cosa les dates de caducitat de premis que van coincidir amb períodes 
de suspensió van quedar igualment suspeses i s’han anat reprenent els 
terminis de caducitat que quedaven pendents a la data de la suspensió.

Posteriorment, a mesura que es van anar reduint les mesures 
extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social, es va 
aprovar la Resolució VEH/1072/2020, de 18 de maig, que va suposar 
la represa de la comercialització i dels sortejos de les loteries El Rasca 
Ràpid, La 6/49, El Trio i La Grossa i del pagament de premis per part de la 
xarxa comercial.

1.2
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L’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de 
determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la 
declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la 
transició cap a una nova normalitat, va establir en el capítol XI la reobertura 
dels establiments de joc, condicionada al compliment de determinades 
condicions i requisits que preveu l’Ordre esmentada.

Atès que les sales de bingo són l’únic canal autoritzat de compra dels 
bitllets de la loteria SuperToc i que n’hi ha d’ubicades en unitats territorials 
a Catalunya amb diferents qualificacions de fase, cosa que impedia 
la comercialització de la loteria SuperToc de forma generalitzada, es 
va considerar necessari suspendre la comercialització i els sortejos 
d’aquesta loteria fins que això fos possible. Aquesta suspensió es va fer 
efectiva, a partir del dia 8 de juny, per la Resolució VEH/1231/2020, de 4 
de juny, sobre suspensió de la comercialització i dels sortejos de la loteria 
denominada SuperToc per raons d’emergència sanitària. 

La represa de la comercialització i dels sortejos de la loteria L’Express 
va tenir lloc a partir del dia 12 de juny, mitjançant la Resolució 
VEH/1273/2020, de 8 de juny, sobre la represa de la comercialització i 
dels sortejos de la loteria denominada Loto Express (L’Express) i l’inici 
de la seva comercialització a través de sistemes informàtics i telemàtics 
o d’altres interactius. Aquesta mateixa Resolució va determinar el dia 1 
de juliol com la data per a l’inici de la comercialització en línia d’aquesta 
loteria, amb la finalitat principal d’estalviar temps i costos a la ciutadania, i 
també amb l’objectiu de potenciar la vocació de modernitat de les loteries 
titularitat de la Generalitat de Catalunya, a través del comerç electrònic.

Amb la represa de la loteria L’Express, va quedar sense efecte la Resolució 
VEH/805/2020, de 26 de març, sobre suspensió de la comercialització i 
dels sortejos de la loteria denominada Loto Ràpid (El Rasca Ràpid), Lotto 
6/49 (La 6/49), Trio (El Trio), Loto Express (L’Express) i la loteria passiva (La 
Grossa) per raons d’emergència sanitària i del pagament de premis per la 
xarxa comercial. 

Finalment, el Comitè Tècnic del Pla territorial de protecció civil de 
Catalunya (PROCICAT) va proposar que tot el territori de Catalunya 
passés a la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat del 
desconfinament a partir del dijous 18 de juny de 2020. Consegüentment, 
es va considerar que s’havien de reprendre la comercialització i els 
sortejos de la loteria El SuperToc, l’única que quedava suspesa, a 
partir de la data esmentada. Per aquest motiu, es va dictar la Resolució 
VEH/1405/2020, de 16 de juny, sobre la represa de la comercialització i 
dels sortejos de la loteria denominada SuperToc, a partir del 18 de juny de 
2020, sempre que tot el territori de Catalunya es trobés en la fase 3 del Pla 
per a la transició cap a una nova normalitat tal com s’havia proposat, com 
així va ser.

Una conseqüència de la suspensió de la comercialització i dels sortejos 
de les loteries ha estat la suspensió de diversos contractes directament 
vinculats amb aquesta activitat:
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• Contracte administratiu especial per a l’execució de les prestacions per 
al desenvolupament estratègic, tecnològic, comercial i logístic de les 
loteries titularitat de la Generalitat (exp. 4/2014).

• Contracte administratiu relatiu al 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 (exp. 1/2019).

b) Afectacions a partir del mes d’octubre de 2020

La Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, va suspendre 
l’obertura al públic d’activitats de sales de bingo. 

Això va determinar la impossibilitat de dur a terme la loteria SuperToc, que 
es juga a les sales de bingo de Catalunya, i la necessitat de suspendre 
novament el contracte administratiu relatiu al 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 (exp. 
1/2019).
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Transformació de l’EAJA en societat 
anònima unipersonal
L’apartat 3 de l’article 127 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de 
l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, deroga 
la disposició addicional única de la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació 
de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, que resta 
substituïda per tres disposicions addicionals.

El nou text de la disposició addicional primera de la Llei 5/1986, de 17 
d’abril, disposa que el Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en 
vigor de la Llei, ha d’acordar l’inici del procés de transformació de l’EAJA 
en una societat anònima de naturalesa unipersonal per raó de la tinença 
de la totalitat de les accions, adscrita al departament competent en 
matèria de joc i apostes, i n’ha d’aprovar els estatuts i promoure els actes 
necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil. 

En compliment de l’apartat 1 de la disposició addicional primera 
esmentada, el Govern va adoptar l’ACORD GOV/70/2020, de 2 de juny, 
pel qual s’inicia el procés de transformació de l’Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat en una societat anònima.

En seguiment d’aquest ACORD GOV/70/2020, s’han iniciat tots els 
procediments necessaris per fer efectiva la dita transformació en societat 
anònima unipersonal durant l’any 2021.

1.3
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Resolució VEH/101/2020, de 20 de gener, per la qual es publica l’inici de 
distribució i les característiques de la sèrie de bitllets d’El Rasca Ràpid 
(Loto Ràpid) denominada Tanda de Penals que es comercialitzen en suport 
electrònic (DOGC 8050, 27.01.2020).

Resolució VEH/221/2020, de 3 de febrer, per la qual es determinen els 
llocs de pagament de premis de les loteries organitzades i gestionades 
per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (DOGC 8058, 
06.02.2020).

Resolució VEH/513/2020, de 25 de febrer, per la qual es publica l’inici de 
distribució i les característiques de la sèrie de bitllets d’El Rasca Ràpid (Loto 
Ràpid) denominada Peix d’Or (número de sèrie 195) en suport físic (DOGC 
8076, 03.03.2020).

Resolució VEH/584/2020, de 27 de febrer, per la qual es dona publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 
de la Generalitat, de 13 de febrer de 2020, sobre delegació de competències 
(DOGC 8080, 09.03.2020).

Resolució VEH/599/2020, de 3 de març, per la qual es publica l’inici de 
distribució i les característiques de la sèrie de bitllets d’El Rasca Ràpid (Loto 
Ràpid) denominada Ràpid 20 (número de sèrie 197) en suport físic (DOGC 
8080, 09.03.2020).

Resolució VEH/805/2020, de 26 de març, sobre suspensió de la 
comercialització i dels sortejos de la loteria denominada Loto Ràpid (El 
Rasca Ràpid), Lotto 6/49 (La 6/49), Trio (El Trio), Loto Express (L’Express) i la 
loteria passiva (La Grossa) per raons d’emergència sanitària i del pagament 
de premis per la xarxa comercial (DOGC 8103, 03.04.2020).

Resolució VEH/897/2020, de 22 d’abril, per la qual es modifica la Resolució 
VEH/3597/2019, de 30 de desembre, per la qual es determinen les 
característiques del sorteig de La Grossa de Sant Jordi de l’any 2020 (DOGC 
8120, 24.04.2020).

Resolució VEH/1072/2020, de 18 de maig, sobre la represa de la 
comercialització i dels sortejos de la loteria denominada Loto Ràpid (El 
Rasca Ràpid), Lotto 6/49 (La 6/49), Trio (El Trio) i la loteria passiva (La 
Grossa) i del pagament de premis per part de la xarxa comercial (DOGC 
8137, 20.05.2020).

Resolució VEH/1071/2020, de 19 de maig, per la qual es determina la data 
de realització del sorteig de La Grossa de Sant Jordi de l’any 2020 (DOGC 
8137, 20.05.2020). 

1.4



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, Memòria 2020 17

Naturalesa jurídica i normativa
Normativa publicada durant el 2020

Resolució VEH/1132/2020, de 25 de maig, per la qual es determina la data 
de retirada de la circulació púbica dels bitllets (en suport físic) de les sèries 
de la loteria El Rasca Ràpid (Loto Ràpid) anomenades Fruita amb Premi 
(número de sèrie 169) i Gol (número de sèrie 181) (DOGC 8144, 29.05.2020).

Resolució VEH/1133/2020, de 25 de maig, per la qual es determina la data 
de retirada de la circulació púbica dels bitllets (en suport físic) de la sèrie de 
la loteria El Rasca Ràpid (Loto Ràpid) anomenada 2020 (número de sèrie 
193) (DOGC 8144, 29.05.2020).

Resolució VEH/1246/2020, de 3 de juny, per la qual es publica l’inici de 
distribució i les característiques de la sèrie de bitllets d’El Rasca Ràpid (Loto 
Ràpid) denominada Peix d’Or, que es comercialitza en suport electrònic 
(DOGC 8150, 09.06.2020).

Resolució VEH/1231/2020, de 4 de juny, sobre suspensió de la 
comercialització i dels sortejos de la loteria denominada SuperToc per raons 
d’emergència sanitària (DOGC 8149, 08.06.2020).

Resolució VEH/1273/2020, de 8 de juny, sobre la represa de la 
comercialització i dels sortejos de la loteria denominada Loto Express 
(L’Express) i l’inici de la seva comercialització a través de sistemes 
informàtics i telemàtics o d’altres interactius (DOGC 8152, 11.06.2020).

Resolució VEH/1337/2020, de 9 de juny, per la qual es publica l’inici de 
distribució i les característiques de la sèrie de bitllets d’El Rasca Ràpid 
denominada Gold (número de sèrie 198) en suport físic (DOGC 8154, 
15.06.2020).

Resolució VEH/1423/2020, de 12 de juny, per la qual es publica l’inici de 
distribució i les característiques de la sèrie de bitllets d’El Rasca Ràpid (Loto 
Ràpid) denominada BlackJack (número de sèrie 200) en suport físic (DOGC 
8159, 22.06.2020).

Resolució VEH/1405/2020, de 16 de juny, sobre la represa de la 
comercialització i dels sortejos de la loteria denominada SuperToc (DOGC 
8157, 18.06.2020).

Resolució VEH/1506/2020, de 18 de juny, per la qual es publica l’inici de 
distribució i les característiques de la sèrie de bitllets d’El Rasca Ràpid (Loto 
Ràpid) denominada Gold, que es comercialitza en suport electrònic (DOGC 
8165, 30.6.2020).

Resolució VEH/1806/2020, de 23 de juliol, per la qual es determinen les 
característiques del sorteig de La Grossa de Cap d’any de l’any 2020 
(DOGC 8185, 24.07.2020).

Ordre VEH/138/2020, de 30 de juliol, sobre les categories de premis i els 
seus imports per als sortejos setmanals de la loteria passiva (DOGC 8193, 
04.08.2020). 
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Naturalesa jurídica i normativa
Normativa publicada durant el 2020

Resolució VEH/1948/2020, de 30 de juliol, per la qual es determinen les 
característiques de diversos sortejos setmanals de la loteria passiva (DOGC 
8194, 05.08.2020). 

Resolució VEH/2204/2020, de 7 de setembre, per la qual es publica l’inici 
de distribució i les característiques de la sèrie de bitllets d’El Rasca Ràpid 
denominada Estrelles de la Sort (número de sèrie 196) en suport físic (DOGC 
8224, 14.9.2020).

Resolució VEH/2262/2020, de 18 de setembre, per la qual es publica l’inici 
de distribució i les característiques de la sèrie de bitllets d’El Rasca Ràpid 
(Loto Ràpid) denominada Estrelles de la Sort, que es comercialitza en suport 
electrònic (DOGC 8235, 28.9.2020).

Resolució VEH/2511/2020, de 30 de setembre, per la qual es publica l’inici 
de distribució i les característiques de la sèrie de bitllets d’El Rasca Ràpid 
(Loto Ràpid) denominada 2021 (número de sèrie 201) en suport físic (DOGC 
8246, 14.10.2020).

Decret 116/2020, de 6 d’octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva 
i de modificació de diversos decrets en matèria de joc (DOGC 8243, 
08.01.2020).

Resolució VEH/3079/2020, de 23 de novembre, per la qual es determina 
la data de retirada de la circulació púbica dels bitllets (en suport físic) de la 
sèrie de la loteria El Rasca Ràpid (Loto Ràpid) anomenada Ràpid 50 (número 
de sèrie 187) (DOGC 8284, 1.12.2020).

Resolució VEH/3078/2020, de 26 de novembre, per la qual es dona 
publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat que modifica l’acord sobre comissions que 
correspon percebre als components de la xarxa comercial (DOGC 8283, 
30.11.2020).

Resolució VEH/3242/2020, de 2 de desembre, per la qual es determina 
la data de retirada de la circulació púbica dels bitllets (en suport físic) 
de les sèries de la loteria El Rasca Ràpid (Loto Ràpid) anomenades 
Diamant (número de sèrie 174) i Diana (número de sèrie 175) (DOGC 8295, 
15.12.2020).

ORDRE VEH/234/2020, de 29 de desembre, sobre les categories de premis 
i els seus imports per als sortejos de la loteria col·lectiva. (DOGC 8309, 
05.01.2021



2
Estructura, 
organització 
i mitjans
2.1 Magnituds principals

2.2 Consell d’Administració

2.3 Organigrama

2.4 Recursos humans





21

Estructura, organització i mitjans
Magnituds principals

Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, Memòria 2020

 Vendes

  52,5 M€ de vendes de sortejos generalistes

  -29,7% de decrement respecte a l’any anterior

  4,8% de vendes en línia

  15,1 M de transaccions totals

 

  Premis

  27,6 M€ de premis en jocs generalistes

  54% de premis adjudicats en jocs generalistes

  2,7 M de guanyadors

  Xarxa comercial

  3.907 PdV totals

  2.238 PdV amb terminal

  1.633 PdV sense terminal

  36 PdV contingentats

 

  Comissions de distribució

  4,7 M€ en comissions a la xarxa

  6,9 M€ en comissions als operadors

 

  Impacte laboral

  24 llocs de treball directes

  74 llocs de treball indirectes (operadors)

  4  M€ en despesa de personal directe i indirecte

 

  Impacte econòmic a tercer

  27,6 M€ en premis de jocs generalistes

  16,5 M€ en compres a proveïdors

  3,5 M€ en impostos (IVA suportat)

 

  100% de beneficis a programes socials a a Catalunya

  8,9  M€ transferits al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

2.1
Magnituds principals
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Estructura, organització i mitjans
Consell d’Administració2.2

Consell d’Administració
Membres del Consell d’Administració a 31 de desembre de 2020

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 (fins al 17.11.2020)
  
  Oriol Amorós i March
  Secretari general
  Departament de Treball, Afers Socials 
  i Famílies (des del 17.11.2020)

  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 realitzar 
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 
desenvolupament 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 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 integrants de la xarxa 
comercial de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, 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
Organigrama2.3

Organigrama
Situació a 31 de desembre de 2020

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 2020, per un 
total de 24 persones, i totes són personal laboral tècnic. La distribució per 
àmbits d’actuació és la següent:

2.4

Distribució per unitats

Distribució per unitats

Àmbit d'actuació Total

Direcció 2

Unitat Jurídica i de Contractació 3

Unitat Comercial i de Publicitat 6

Unitat Tècnica 7

Unitat de Gestió Econòmica 3

Unitat de Personal 3

Total 24

Distribució per grups professionals i sexes

Grup Homes Dones Total

Direcció i caps d’unitat 5 1 6

Coordinadors i tècnics mitjans 10 2 11

Especialistes de gestió 3 2 5

Auxiliars administratius 1 1

Total 19 5  24

3

3

3

76

Direcció

Unitat Jurídica i de Contractació

Unitat Comercial i de Publicitat

Unitat Tècnica

Unitat de Gestió Econòmica

Unitat de Personal
2
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Actuacions realitzades
Els nostres jocs

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 (El SuperToc). 

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

  2020 2019 % 20 vs. 19

Instantània 5.939   6.994    -15%

Jocs de loto 11.641   15.429   -25%

Jocs de números 4.264   7.255   -41%

Jocs passius 30.662   39.449   -22%

Generalistes 52.506   69.127   -24%

Restringides 2.815   7.588   -63%

Total 55.321   76.715   -39%

A efectes comparatius no s’inclou la informació relativa al joc Binjocs, que es va deixar 
de comercialitzar  el mes de gener de 2019.

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 2020 se n’han comercialitzat vint sèries diferents (sis sèries d’1 €, 
quatre de 2 €, dues de 3 €, sis de 5 € i dues de 10 €).

De les sèries que s’han comercialitzat durant el 2020, quatre han estat 
nous llançaments. Al gener s’inicia la comercialització de la sèrie 
Extravagant, la segona sèrie de 10 € d’El Rasca Ràpid, amb més de 
20.000 premis entre 50 € i 1.000 € i altres premis de fins a 300.000 € a 
l’instant. Les sèries Gold i 2021 de 5 € amb premis de fins a 100.000 € i la 
sèrie Estrelles de la Sort de 3 € amb un premi màxim de 30.000 €.

En l’àmbit digital (web i app de Loteries de Catalunya) hi ha disponibles 
deu sèries d’El Rasca Ràpid exclusivament en línia, a més de la 
digitalització de la majoria dels bitllets físics. Amb un total de vint-i-tres 
jocs (set sèries d’1 €, vuit de 2 €, tres de 3 € i cinc de 5 €).

3.1
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Actuacions realitzades
Els nostres jocs

% quantitat € jugada per sèrie 2020
 

17%

24%

24%

11%

24%

Sèries d'1 €

Sèries de 2 € 

Sèries de 3 €

Sèries de 5 € 

Sèries de 10 €

 

 
% quantitat € jugada per sèrie 2020

Sèrie % quantitat jugada

Sèries d’1 € 24%

Sèries de 2 € 17%

Sèries de 3 € 11%

Sèries de 5 € 24%

Sèries de 10 € 24%

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

  2020 2019 % variació

Sèries d’1 € 1.427 2.037 -30%

Sèries de 2 € 1.025 1.533 -33%

Sèries de 3 € 633 375 69%

Sèries de 5 € 1.425 1.712 -17%

Sèries de 10 € 1.429 1.337 7%

Total 5.939 6.994 -15%

Les vendes s’han reduït de manera global un 15%, en tots els segments 
de preu excepte els de 3 € i de 10 €, amb increments d’un 69% i d’un 7% 
respectivament.

TRIA-LA, TOTS HI GUANYEM. l011111ADO 
WAWNYA 



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, Memòria 2020 31

Actuacions realitzades
Els nostres jocs

% quantitat € jugada per sèrie 2020
 

17%

24%

24%

11%

24%

Sèries d'1 €

Sèries de 2 € 

Sèries de 3 €

Sèries de 5 € 

Sèries de 10 €

 

 
% quantitat € jugada per sèrie 2020

Sèrie % quantitat jugada

Sèries d’1 € 24%

Sèries de 2 € 17%

Sèries de 3 € 11%

Sèries de 5 € 24%

Sèries de 10 € 24%

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

  2020 2019 % variació

Sèries d’1 € 1.427 2.037 -30%

Sèries de 2 € 1.025 1.533 -33%

Sèries de 3 € 633 375 69%

Sèries de 5 € 1.425 1.712 -17%

Sèries de 10 € 1.429 1.337 7%

Total 5.939 6.994 -15%

Les vendes s’han reduït de manera global un 15%, en tots els segments 
de preu excepte els de 3 € i de 10 €, amb increments d’un 69% i d’un 7% 
respectivament.

Jocs de loto: La 6/49 i el Jòquer
El jugador de La 6/49 ha d’escollir sis 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 
s’assignen 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 6 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 €.

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

  2020 2019 % variació

La 6/49 10.752 14.303 - 25%

El Jòquer 889 1.126 - 21%

Total 11.641 15.429 - 25%

Se celebra un sorteig de La 6/49 cada dilluns, dimecres i dissabte. L’any 
2020, les vendes s’han reduït un -25%.
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Actuacions realitzades
Els nostres jocs

El Trio
El jugador d’El Trio ha d’escollir tres números compresos entre el 0 i el 9. El 
número guanyador és 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 dos, tres, quatre, sis, set o catorze 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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Actuacions realitzades
Els nostres jocs

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 dos, tres, quatre, cinc, deu, vint, cinquanta o 
cent 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  

  2020 2019 % variació

Trio 1.386 1.989 -30%

Super 10 * 0 30 -100%

Express 2.878 5.236 -45%

Total 4.264 7.255 -41%

* El Super10 es deixa de comercialitzar a l’exercici 2019

Les vendes derivades dels jocs de números han tingut un comportament 
decreixent del -41% observat en el seu conjunt, provocat pel decrement 
del -45% en L’Express, en haver patit l’hostaleria més restriccions que la 
resta dels sectors comercials. 

Jocs de loteria passiva: La Grossa 
La Grossa representa la família de jocs més important de Loteries de 
Catalunya. Al setembre del 2020 s’hi va incorporar un nou sorteig, La 
Grossa del divendres.

Atesa la situació excepcional produïda per la pandèmia, el sorteig 
extraordinari de La Grossa de Sant Jordi es va realitzar el 26 de juliol, 
i el sorteig extraordinari de La Grossa de Sant Joan no es va arribar a 
comercialitzar.

La Grossa del divendres

La Grossa del divendres és un nou joc de loteria passiva que celebra un 
sorteig setmanal tots els divendres de l’any.

Es posen en venda un total de 100.000 números (del 00000 al 99999) amb 
5 sèries cadascun. El preu del bitllet és de 3 €, i els jugadors es poden 
abonar a dos, quatre, vuit o dotze sortejos consecutius. 

L’estructura de premis de La Grossa del divendres compta amb un primer 
premi de 50.000 € per bitllet. Amb motiu del seu llançament, en el primer 
sorteig, realitzat l’11 de setembre, aquest primer premi va ser de 500.000 €. 

El format d’aquesta loteria és virtual, és a dir, els bitllets s’imprimeixen 
directament des dels terminals ubicats en els punts de venda de la xarxa 
comercial de Loteries de Catalunya en el moment de fer la compra, i 
també es poden adquirir a través dels suports digitals (web i app).

www.loteriesdecatalunya.cat
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La Grossa de Sant Jordi

El 2 de gener de 2020 es va iniciar la comercialització de La Grossa de 
Sant Jordi, amb una tirada de 14 milions €, 12 milions en paper i 2 milions 
en línia (per Internet i a través dels terminals dels punts de venda). El preu 
del bitllet és de 5 € i es van posar en venda 80.000 números, del 00000 al 
79999.

El sorteig extraordinari de La Grossa de Sant Jordi té un premi de 
2.000.000 € al bitllet que encerti els 5 números i la sèrie. 

00000
00

 
La Grossa de Cap d’Any

En l’edició del 2020 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. El preu del bitllet és de 10 €.

Hi va haver vuit grans premis. El primer premi, 200.000 € per bitllet; el 
segon premi va atorgar 65.000 € per bitllet; el tercer, 30.000 €; el quart 
premi va comptar amb dos premis de 10.000 € per bitllet, i el cinquè premi 
va comptar amb tres premis de 5.000 € per bitllet. 
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Quantitat jugada (en milers d’euros) i variació. Jocs passius (La Grossa) 

  2020 2019 % variació

Sant Jordi 5.251 5.974 -12%

Sant Joan 0 4.507 -100%

Cap d’Any 24.136 28.968 -17%

Divendres 1.275 0 ----

Total 30.662 39.449 -22%
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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 és vàlid per a un únic sorteig. El bitllet és una unitat doble i té 
un preu de 3 €.

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

  2020 2019 % variació

El SuperToc 2.815 7.558   -63%

A efectes comparatius no s’inclou la informació relativa al joc Binjocs, que es va deixar 

de comercialitzar  el mes de gener de 2019.
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La nostra xarxa 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
L’any 2020, un total de 2.238 detallistes del canal convencional van 
comercialitzar bitllets i apostes dels jocs de Loteries de Catalunya; la 
majoria van ser estancs (42,8%), bars, restaurants i cafeteries (21,5%), 
però també hi va haver una presència important de llibreries i papereries 
(17,5%) i de quioscos (8,3%).

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

Estancs 958 42,8% 43 21 22

Hostaleria 482 21,5% 46 93 -47

Llibreries i 
papereries 391 17,5% 30 37

-7

Quioscos 185 8,3% 17 25 -8

Altres 222 9,9% 37 24 13

Total 2.238   100% 173 200 -27

3.2



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, Memòria 2020 39

Actuacions realitzades
La nostra xarxa presencial

 El canal complementari
Aquest canal, el formen bàsicament grans cadenes de distribució 
detallista que gestionen els seus propis punts de venda (hipermercats, 
supermercats, benzineres...) o distribuïdors, que, sense gestionar 
pròpiament cap punt de venda, sí que estan vinculats a aquests d’alguna 
manera (generalment, són gremis i associacions comercials).

La majoria de les cadenes del canal complementari no tenen terminals 
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 2020, 55 operadores comercials, que gestionen directament o 
indirectament 1.633 punts de venda, han participat en la comercialització 
dels jocs de Loteries de Catalunya.

El canal contingentat
Aquest canal, el formen les sales de bingo. Tot i que esporàdicament 
poden comercialitzar els jocs generalistes de Loteries de Catalunya, 
aquests establiments són els únics que poden comercialitzar la loteria 
interconnectada entre sales anomenada El SuperToc.

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

L’any 2020, trenta-sis sales de bingo van participar de manera 
interconnectada i simultàniament en algun dels quatre sortejos diaris d’El 
SuperToc. 

Nombre de punts de venda el 2020 per canal i variació

Canal 2020 % 2019 % variació

Canal convencional 2.238 57,3 2.265 -1,2

Canal complementari 1.633 41,8 1.656 -1,4

Canal restringit 36 0,9 74 -51,4

Total 3.907 100 3.995 -2,2
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El canal 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 l’app disponible per a IOS i 
Android.

El 73% de les vendes es realitzen mitjançant la pàgina web, i el 27%, a 
través de l’app.

El 2020, les vendes del canal en línia van experimentar un increment del 
13% respecte de l’any anterior. Amb tot, aquest canal representa només el 
6% del total de les vendes totals realitzades.

Els jocs amb major grau d’acceptació en aquest canal són La 6/49 i La 
Grossa. La 6/49 aglutina el 38% de les vendes realitzades, i La Grossa, el 
40%. Així, aquests dos productes representen el 78% total de les vendes 
en línia.

Com a novetat, des del mes de juliol es comercialitza en línia L’Express,  
el qual ha assolit un pes en vendes del 2% sobre el total digital.

3.3
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Els premis i sortejos 
L’Entitat realitza diversos sortejos vinculats als jocs de loteria que gestiona 
i que es poden dividir en dues categories: 

a) Aquells on la combinació guanyadora s’obté per l’accionament 
d’elements mecànics, és a dir, l’extracció de les boles mitjançant 
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 2 Bombos

La Grossa del Divendres 16 Bombos

La 6/49 157 Bombos

El Jòquer (de La 6/49) 157 Bombos

El Trio 300 Bombos

L’Express 70.866 RNG 

El SuperToc 766 RNG

Total 72.264

Nota: l’any 2020, el nombre total de sortejos ha estat inferior, ja que la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19 va obligar a suspendre les activitats de la loteria.

Sorteig de La Grossa de Sant Jordi
El dia 26 de juliol es va celebrar el quart sorteig de La Grossa de Sant 
Jordi. El sorteig es va fer des de la sala de sortejos de Loteries de 
Catalunya.

La presentadora Laia Farré va ser l’encarregada de conduir l’emissió del 
programa, que es va poder seguir des del web de Loteries de Catalunya.

La presentadora Laia Farré va ser l’encarregada de conduir l’emissió del 
programa, que es va poder seguir des del web de Loteries de Catalunya.
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Sorteig de La Grossa de Cap d’Any 
Com cada any des del 2013, el dia 31 de desembre es va celebrar el 
sorteig de La Grossa de Cap d’Any, que es va realitzar i retransmetre des 
de Televisió de Catalunya.

TV3 va oferir en directe, a les dotze del migdia, des dels platós de Sant 
Joan Despí, el sorteig. 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 18% de 
share.

Altres sortejos
Els sortejos de La 6/49 i del Jòquer, d’El Trio i de La Grossa del Divendres 
es fan a la sala de sortejos de Loteries de Catalunya. Els de La 6/49 (i el 
Jòquer), cada dilluns, dimecres i dissabtes. El Trio cada dia de la setmana. 
La Grossa del Divendres(*) cada divendres, des de l’11 de setembre 
d’enguany. 
(*) Resolució VEH/1948/2020, de 30 de juliol, per la qual es determinen les 
característiques de diversos sortejos setmanals de la loteria passiva.

Els sortejos de L’Express es realitzen mitjançant un sistema informàtic 
ubicat als centres de processament de dades de les loteries de la 
Generalitat, 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 una part dels establiments de 
la xarxa d’agents venedors de Loteries de Catalunya. 
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Els sortejos d’El SuperToc es realitzen mitjançant un sistema informàtic 
ubicat al centre de processament de dades de les loteries. N’hi ha quatre 
sortejos diaris (18.00 h, 20.00 h, 22.30 h i 01.00 h) i s’hi juga de forma 
simultània a les sales de bingo de Catalunya. 

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 la ciutadania i emetre’n els bitllets corresponents. 
A més, el 20% d’aquests establiments també tenen instal·lat un monitor 
per poder seguir els sortejos de L’Express. A la xarxa de punts de venda 
s’hi ha incorporat una cadena de supermercats (Caprabo), la qual, 
mitjançant un sistema de connexió al sistema central de les loteries, pot 
vendre i pagar premis en cadascuna de les línies de caixa de la cadena. 

Personal de sortejos
L’Entitat té un equip propi de persones qualificades per a la realització i 
verificació dels sortejos que duu a terme. No obstant això i a fi de donar 
total transparència i bondat a tots els aspectes relatius als sortejos, en els 
seus processos diaris de verificació, complementa els punts de control 
amb auditors procedents d’una empresa d’auditoria externa.
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Premis assignats 
Els premis assignats per al conjunt de jocs generalistes ha representat un 
53% de les vendes totals. 

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

  2020 2019 % variació

El Rasca Ràpid 3.973 4.623 -14,06%

La 6/49 6.451 8.578 -24,80%

El Jòquer 382 499 -23,45%

El Trio 583 904 -35,51%

L’Express 1.626 3.021 -46,18%

La Grossa de Sant Jordi 1.697 3.958 -57,12%

La Grossa de Sant Joan(*) 0 1.705 -

La Grossa de Cap d’Any 12.204 18.194 -32,92%

La Grossa del Divendres(**) 718 0 -

Total 27.634 41.482 -33,38%

(*) En l’exercici del 2020 no es desenvolupa el sorteig.

(**) Primer sorteig, l’11/09/20. 

% vendes i premis repartits (en milers d'euros) per joc durant el 2020

  Vendes Premis % premis

El Rasca Ràpid 5.939 3.973 67%

La 6/49 10.752 6.451 60%

El Jòquer 889 382 43%

El Trio 1.386 583 42%

L’Express 2.878 1.626 56%

La Grossa de Sant Jordi 5.251 1.697 32%

La Grossa de Cap d’Any 24.136 12.204 51%

La Grossa del Divendres 1.275 718

Total 52.506 27.634 53%
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Premis repartits (en milers d'euros) en el canal restringit i variació

  2020 2019 % variació

El SuperToc 1.548 4.156 -63%

% premis repartits en el canal restringit durant el 2020

  Vendes Premis % premis

El SuperToc 2.815 1.548 55%

A efectes comparatius no s'inclou la informació relativa al joc Binjocs, que es va deixar  

de comercialitzar el mes de gener de 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 
realitzar 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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Accions de publicitat i comunicació

Campanya corporativa

D’acord amb les raons d’emergència sanitària establertes en el Reial 
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, 
va quedar suspesa la venda de tots els jocs de Loteries de Catalunya des 
del 16 de març a les 17.00 hores fins al 21 de maig.

Amb l’objectiu de comunicar que Loteries de Catalunya reactivava la 
venda dels seus productes i que tots els beneficis es destinarien a ajudar 
les persones afectades per la COVID-19, es va realitzar una acció de 
comunicació a la ràdio, a la premsa, en exteriors, en digital i en el punt de 
venda.

Tornem a obrir! Els jocs de Loteries de Catalunya tornen a 
estar a la venda de nou. A més a més, tots els beneficis es 
destinen a ajudar les persones afectades per la COVID-19.  
Tornem a la feina. Tornem a repartir alegria.
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Campanya de destinació de beneficis
El 100% dels beneficis de Loteries de Catalunya van destinats al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya. Com a part del compromís amb la societat i atesa la situació 
excepcional produïda el 2020, els beneficis es van destinar a les persones 
afectades per la COVID-19.

Per comunicar aquest fet, es va comptar amb la participació del 
presentador Quim Masferrer. El missatge principal de la campanya va 
ser “Quan jugues, també ajudes”, fent referència al caràcter social que 
comporta participar en els productes de Loteries de Catalunya. I va ser 
present a la televisió, a la ràdio i en el punt de venda

Tots els beneficis dels jocs de 
Loteries de Catalunya es destinen 
a les persones afectades per la 
COVID-19. Gràcies, bona gent.

loteriesdecatalunya.cat

“Quan 
jugues, 
també 
ajudes.”
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Campanya de La Grossa de Sant Jordi 
Per motius de la pandèmia, el sorteig de La Grossa de Sant Jordi no es 
va poder celebrar el 27 d’abril com s’havia anat celebrant en les edicions 
anteriors, i es va fer el 26 de juliol.

La campanya va girar al voltant d’“El 26 de juliol és el nou San Jordi” per 
fer èmfasi en el canvi de data del sorteig, i va ser present a la televisió, a la 
ràdio, a la premsa, en exteriors, en el canal digital i en el punt de venda.
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Campanya de La Grossa del divendres 
Per donar a conèixer el nou producte de la família de La Grossa, el primer 
amb una recurrència setmanal, es va optar per dues fases de comunicació 
amb un mateix estil i to. La primera va treballar el missatge del nou 
producte, la data i el premi. En la segona fase es va destacar més la 
recurrència i que els sortejos són cada divendres. 

La campanya va ser present a la ràdio, en el canal digital i en el punt de 
venda.
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Campanya de La Grossa de Cap d’Any 
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 en la seva 
comunicació.

Torna la Grossa. 
Torna l’alegria.
Que ens feia molta falta.

SORTEIG LA GROSSA DE CAP D’ANY  31 DESEMBRE

Torna la Grossa. 
Torna l’alegria.
Que ens feia molta falta.

SORTEIG LA GROSSA DE CAP D’ANY  31 DESEMBRE

Torna la Grossa. 
Torna l’alegria.
Que ens feia molta falta.

SORTEIG LA GROSSA DE CAP D’ANY  31 DESEMBRE

L’any 2020 i atesa la situació 
excepcional, es va optar per una 
comunicació directa, “Torna La 
Grossa. Torna l’alegria”, on amb 
un to humorístic es destacaven 
diverses situacions on sortien 
persones guanyadores fent 
el simbolisme que La Grossa 
representa l’alegria. 

La campanya va ser present a la 
televisió, a la ràdio, a la premsa, en 
exteriors, en el canal digital i en el 
punt de venda.
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Xarxes socials al 2020

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

3.6
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Els nostres operadors

Next Generation Lotteries, GmbH
Des de finals de 2019, NGL GmbH assisteix Loteries de Catalunya en el 
desenvolupament estratègic, tecnològic, comercial i logístic de tots els 
jocs generalistes (El Rasca Ràpid, La 6/49, El Trio, L’Express i La Grossa). 
Aquestes operacions es desenvolupen principalment a les seves oficines 
del carrer Fluvià, 54, de Barcelona.

Cirsa Interactive Corporation, SLU
Cirsa Interactive opera l'únic joc restringit 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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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.

3.8
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Contractacions
Durant l’any 2020, l’EAJA ha executat 118 contractes administratius (tramitats mitjançant procediments oberts, 
negociats, menors, pròrrogues i modificacions), dels quals 111 corresponen a contractes menors i 7 a contractes 
majors.rs. 

Adjudicats mitjançant procediment obert

Expedient Objecte Contractista Import (IVA exclòs)

CT 12/2019 Servei integral d’estratègia, creativitat, producció, accions espe-
cials de publicitat i comunicació, i assessorament permanent de 
les campanyes de publicitat de la loteria La Grossa de 2020.

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

520.000,00 €

CT 16/2019 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 104.000,00 €

CT 17/2019 Servei d’impressió de material publicitari punt de venda (lots 1 i 2). Zona Límite Castellón, SL 185.000,00 €

CT 1/2020 Serveis de gestió i inserció de publicitat en els mitjans de comu-
nicació per a la difusió de les accions publicitàries de l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat per al 2020.

Havas Media Group Spain, SA 3.802.000,00 €

CT 6/2020 Servei d’impressió de talonaris de participacions de la loteria La 
Grossa de Cap d’Any 2020.

Impaor, SA 120.000,00 €

CT 3/2020 Servei de gabinet de premsa i relació amb els mitjans 
de comunicació.

Both People & Comms, S.L. 28.000,00 €

Pròrrogues contractuals

Expedient Objecte Contractista Import (IVA exclòs)

CT 7/2019 Servei d'assistència en la constatació dels resultats dels 
sorteigs i en la verificació de dades.

Pricewaterhousecoopers 
Auditores, S.L.

65.940,00 €

Modificacions contractuals

Expedient Objecte Contractista Import (IVA exclòs)

No hi ha hagut modificacions contractuals.

 
Durant l'any 2020 també s'han executat 2 contractes administratius especials: 

Expedient Objecte Contractista

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, GrrhB

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 S.L.U.

3.9
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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.

En relació amb aquesta línia, en l’àmbit de la licitació electrònica l’EAJA 
també utilitza la Plataforma de serveis de contractació pública, el Tramitador 
electrònic d’expedients de contractació (TEEC) i el Registre públic de 
contractes.
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Els nostres números
Al juny de 2020, l’EAJA va transferir al pressupost del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies 7,9 M€ com a resultat de les seves 
operacions de l’any 2019 i dels ajustos de conciliació de premis 
corresponents. La transferència corresponent a les operacions de l’any 
2020, que ha quedat ingressada al juliol de 2021, és de 8,3 M€.

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

Indicadors econòmics i d'explotació

  2020 2019 % variació

Quantitats jugades(*) 55.265 78.614 -30%

Premis sistema 27.010 45.973 -41%

Marge d’explotació GGY 28.255 32.641 -13%

Comissions agents venedors autoritzats 4.701 7.454 -37%

Despeses d’operació dels jocs 6.979 8.743 -20%

Resultat d’operacions del joc 16.575 16.444 1%

Altres ingressos explotació 311 794 -61%

Màrqueting i publicitat 4.096 7.085 -42%

Altres despeses explotació i de capital 321 432 -26%

Despeses de personal 1.372 1.372

Aplicació fons maniobra -1.500 1.000 - 250%

Aplicació fons reserva premis 3.000 100%

Resultat d’explotació 8.975 7.349 22%

(*) En l’exercici de 2019 es deixa de comercialitzar la loteria Binjocs.
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Estat d’ingressos i despeses
Exercici 2020. 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 28.567 78%

CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 4 0%

CAPÍTOL 8 Variació actius financers 1 10 1.000%

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 36.614 28.577 78%

Exercici 2020. Pressupost de despeses (en milers d'euros)

Capítols
Pressupost  
Despess

Pressupost  
Definitiu

Obligacions  
de despeses

Grau de  
compliment

CAPÍTOL 1 Remuneracions del personal 1.473 1.363 93%

CAPÍTOL 2 Despeses de béns corrents i de serveis 27.864 16.548 59%

CAPÍTOL 4 Transferències a favor de la Generalitat 7.100 10.598 149%

CAPÍTOL 6 Inversions reals 162 59 36%

CAPÍTOL 8 Variació actius financers 15 9 60%

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 36.614 28.577 78%

   



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, Memòria 202058

Actuacions realitzades
Taules i mapes comarcals

Taules i mapes comarcals
Quantitats jugades per comarca (en milers d’euros). Jocs generalistes

Comarca Rasca Ràpid La 6/49 El Trio L’Express
Grossa de 
Sant Jordi

Grossa de 
Cap d’Any

Grossa del 
Divendres TOTAL

% sobre 
TOTAL

Alt Urgell 65,9 56,9 5,1 33,2 32,0 148,9 7,6 349,6 0,7%

Alta Ribagorça 3,8 13,3 2,7 0,1 6,1 26,2 0,2 52,4 0,1%

Cerdanya 39,3 79,0 12,4 238,5 21,8 88,3 5,5 484,8 1,0%

Pallars Jussà 23,4 30,0 1,2 11,8 20,4 90,1 4,7 181,6 0,4%

Pallars Sobirà 19,3 25,8 0,6 18,4 7,2 28,2 0,9 100,4 0,2%

Val d’Aran 4,9 10,9 1,1 3,1 3,7 13,6 0,7 38,0 0,1%

Alt Pirineu i Aran 156,6 215,9 23,1 305,1 91,2 395,3 19,6 1.206,8 2,4%

Alt Penedès 59,8 139,8 9,8 28,5 85,5 403,6 16,5 743,5 1,5%

Baix Llobregat 239,5 667,3 93,7 41,6 266,1 1.276,8 69,3 2.654,3 5,3%

Barcelonès 1.084,0 2.741,1 480,0 202,4 1.062,5 5.473,9 272,2 11.316,1 22,6%

Garraf 100,5 205,3 27,1 9,1 97,5 486,5 27,8 953,8 1,9%

Maresme 215,2 634,8 58,6 92,8 316,0 1.195,2 75,3 2.587,9 5,2%

Vallès Occidental 381,0 830,7 49,5 88,5 469,3 2.107,5 118,8 4.045,3 8,1%

Vallès Oriental 384,6 575,5 52,2 97,3 312,6 1.373,4 67,9 2.863,5 5,7%

Barcelona 2.464,6 5.794,5 770,9 560,2 2.609,5 12.316,9 647,8 25.164,4 50,4%

Anoia 159,8 229,2 21,3 81,4 81,0 371,2 21,5 965,4 1,9%

Bages 178,8 339,7 47,7 136,4 149,1 705,2 30,1 1.587,0 3,2%

Berguedà 113,0 150,5 12,4 33,8 56,5 315,4 13,1 694,7 1,4%

Moianès 9,3 15,7 1,1 3,3 11,4 51,6 2,3 94,7 0,2%

Osona 273,5 567,6 44,6 184,9 261,4 1.036,5 58,8 2.427,3 4,9%

Solsonès 41,2 33,4 1,5 5,1 13,0 88,0 4,9 187,1 0,4%

Catalunya Central 775,6 1.336,1 128,6 444,9 572,4 2.567,9 130,7 5.956,2 11,9%

Alt Empordà 269,8 318,6 63,0 269,5 134,6 509,4 24,8 1.589,7 3,2%

Baix Empordà 129,7 274,5 25,6 170,1 127,4 576,2 22,9 1.326,4 2,7%

Garrotxa 47,2 106,9 7,3 33,4 70,0 265,5 8,6 538,9 1,1%

Gironès 202,7 326,9 33,7 202,3 186,2 1.688,5 31,2 2.671,5 5,3%

Pla de l’Estany 81,1 119,8 8,8 23,3 39,5 229,2 8,7 510,4 1,0%

Ripollès 66,1 126,3 26,8 133,9 75,0 246,3 24,3 698,7 1,4%

Selva 163,2 287,7 23,2 107,7 149,9 568,8 27,6 1.328,1 2,7%

Girona 959,8 1.560,7 188,4 940,2 782,6 4.083,9 148,1 8.663,7 17,3%

Garrigues 26,6 43,1 2,4 14,6 14,9 67,7 5,0 174,3 0,3%

Noguera 47,7 63,9 2,8 23,0 36,5 185,8 8,9 368,6 0,7%

Pla d’Urgell 58,4 57,9 2,1 4,7 37,7 136,3 8,7 305,8 0,6%

Segarra 56,6 42,2 9,2 5,7 19,9 164,9 2,9 301,4 0,6%

Segrià 209,0 318,6 35,1 124,8 126,2 572,1 31,1 1.416,9 2,8%

Urgell 99,8 133,4 14,0 22,1 41,0 204,1 9,4 523,8 1,0%

Lleida 498,1 659,1 65,6 194,9 276,2 1.330,9 66,0 3.090,8 6,2%
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Comarca Rasca Ràpid La 6/49 El Trio L’Express
Grossa de 
Sant Jordi

Grossa de 
Cap d’Any

Grossa del 
Divendres TOTAL

% sobre 
TOTAL

Alt Camp 78,9 59,0 4,1 0,8 61,1 296,0 5,2 505,1 1,0%

Baix Camp 125,5 283,1 17,4 74,2 184,0 711,8 37,3 1.433,3 2,9%

Baix Penedès 56,7 128,6 9,7 28,9 76,0 262,2 14,2 576,3 1,2%

Conca de Barberà 28,1 45,5 1,9 27,7 35,7 159,1 6,9 304,9 0,6%

Priorat 21,9 16,9 0,9 15,4 7,6 31,2 1,6 95,5 0,2%

Tarragonès 195,1 268,1 20,9 85,0 202,1 678,9 30,5 1.480,6 3,0%

Tarragona 506,2 801,2 54,9 232,0 566,5 2.139,2 95,7 4.395,7 8,8%

Baix Ebre 94,8 130,4 10,3 97,6 78,6 258,5 15,9 686,1 1,4%

Montsià 71,5 111,0 12,5 19,5 51,5 172,1 10,7 448,8 0,9%

Ribera d’Ebre 25,4 60,6 4,4 18,7 31,4 121,0 4,6 266,1 0,5%

Terra Alta 20,7 17,1 2,2 5,2 8,4 39,4 3,5 96,5 0,2%

Terres de l’Ebre 212,4 319,1 29,4 141,0 169,9 591,0 34,7 1.497,5 3,0%

Total 5.573,4 10.686,7 1.260,7 2.818,5 1.142,5 5.068,2 23.425,1 49.975,0 100,0%

Dades per capita. Jocs generalistes

Comarca Vendes (€)

Alt Urgell 17,5

Alta Ribagorça 13,6

Cerdanya 26,4

Pallars Jussà 13,9

Pallars Sobirà 14,5

Val d’Aran 3,8

Alt Pirineu i Aran 16,7

Alt Penedès 6,8

Baix Llobregat 3,2

Barcelonès 4,9

Garraf 6,4

Maresme 5,7

Vallès Occidental 4,3

Vallès Oriental 6,9

Barcelona 4,9

Anoia 7,8

Bages 8,9

Berguedà 17,4

Moianès 6,9

Osona 15,0

Solsonès 13,6

Catalunya Central 11,2
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Comarca Vendes (€)

Alt Empordà 11,4

Baix Empordà 9,9

Garrotxa 9,4

Gironès 14,0

Pla de l’Estany 15,7

Ripollès 27,9

Selva 7,8

Girona 11,5

Garrigues 9,2

Noguera 9,6

Pla d’Urgell 8,2

Segarra 13,2

Segrià 6,8

Urgell 14,2

Lleida 8,5

Alt Camp 11,3

Baix Camp 7,3

Baix Penedès 5,4

Conca de Barberà 15,4

Priorat 10,5

Tarragonès 5,6

Tarragona 6,9

Baix Ebre 8,8

Montsià 6,5

Ribera d’Ebre 12,3

Terra Alta 8,6

Terres de l’Ebre 8,3

Total 6,5
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Mapa comarcal de vendes per habitant 2020 
(jocs generalistes)  



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, Memòria 202062

Actuacions realitzades
Taules i mapes comarcals

Mapa comarcal d’habitants per punts de venda
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