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Missatge de la Presidenta de Loteries  
de Catalunya, SAU

Si bé l’any 2020 va ser el més difícil de la història per 
a nosaltres a causa de la greu crisi sanitària que ens 
va colpejar des del primer trimestre, aquest 2021, mal-
grat les nostres esperances de deixar enrere aquesta 
etapa, ens ha continuat afectant en el nostre dia a dia. 
És cert que no ens hem vist obligats a suspendre la to-
talitat de les nostres operacions de joc, però les fortes 
restriccions a la restauració i als locals d’oci nocturn 
han impedit la celebració de molts dels sortejos de 
la loteria, com ara El SuperToc, i han tingut un impac-
te considerable pel que fa a les vendes d’alguns dels 
nostres productes de joc, com és el cas de L’Express.

Malgrat tot, el nostre gran esforç per recuperar-nos de 
la situació de pandèmia ens ha permès aconseguir 
noves fites, actualitzant i millorant alguns dels nostres 
jocs. Hem substituït el sorteig de La Grossa de Sant 
Joan per un nou sorteig que s’ha celebrat a finals de 
juliol: La Grossa d’estiu; a més d’incorporar nous sor-
tejos als divendres com el de La Grossa de la Revetlla 
i La Grossa del Black Friday, els quals han ajudat a 
consolidar aquesta tipologia de sortejos setmanals.

Així mateix, hem treballat intensament per tal de reno-
var la certificació en matèria de joc responsable sota 
els requisits de les dues associacions internacionals 
de loteries de les quals en som membres, a més de 

renovar i actualitzar el nostre propi Programa de Joc 
Responsable, per la qual cosa hem creat l’Àrea de Res-
ponsabilitat Social Corporativa, que pretén reforçar la 
nostra organització en aquest àmbit tan important.

Ara bé, sens dubte, la fita més important aconsegui-
da fins ara ha estat culminar el procés de transfor-
mació de l’antiga Entitat Autònoma de Jocs i Apos-
tes a la Societat Mercantil LOTERIES DE CATALUNYA, 

Marta Espasa Queralt,  
Presidenta de Loteries de Catalunya, SAU
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SAU, iniciat l’any 2020, per tal de donar compliment 
a l’Acord de Govern 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. 

És ben sabut que som una loteria social i tots els nos-
tres beneficis els gestiona el Govern de la Generalitat 
a través del Fons per a la Prosperitat i Cohesió Social. 
Amb valors com la innovació, la integritat, la proximi-
tat i la solidaritat així com el compromís amb el joc 
responsable, amb els nostres grups d’interès i el com-
promís social amb grups més vulnerables, que confor-
men alguns dels nostres trets d’identitat més caracte-
rístics, contribuïm al creixement econòmic, al progrés 

i la cohesió social. Aquesta és la nostra raó de ser i la 
que ens fa sentir orgullosos del nostre treball diari.

Per aquesta raó, no em canso de posar en valor la 
tasca de totes i cadascuna de les persones que fan 
possible que Loteries de Catalunya segueixi creixent 
i mirant cap al futur amb il·lusió, tant pel que fa al 
nostre personal propi com als nostres operadors i la 
xarxa comercial, els quals han continuat incansables 
en uns moments tan complicats. 

Per tot això, gràcies.

Sra. Marta Espasa Queralt
Presidenta de Loteries de Catalunya, SAU.
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102-1, 102-2, 102-6 

Des del seu naixement l’any 1987 com a Entitat Autò-
noma de Jocs i Apostes (EAJA), el cent per cent dels 
beneficis han anat destinats a projectes i programes 
socials. 

A l’actualitat, des del juliol de 2021 com a Loteries 
de Catalunya, tots els nostres beneficis els gestiona 
el Govern de la Generalitat a través del Fons per a la 
Prosperitat i la Cohesió Social.

En definitiva, volem fer un pas més enllà com a en-
titat socialment responsable, tenint en compte l’im-
pacte en la societat de les decisions que prenem i 
el conjunt de pràctiques que duem a terme. Com a 
organisme públic, no només volem ser transparents 
amb la nostra gestió, sinó que ens comprometem a 
millorar la nostra manera de fer-ho possible.

102-13

És per aquesta raó, que ens hem certificat sota els 
requisits Responsible Gaming de les dues associaci-
ons de loteries més rellevants dins l’àmbit europeu i 
mundial, com són l’European Lotteries (EL) i la World 
Lottery Association (WLA), comprometent-nos, així, 
a minimitzar qualsevol impacte negatiu que els nos-
tres jocs puguin ocasionar a la societat i als col·lec-
tius més vulnerables.

102-3 , 102-4   

Actualment, la seu social de Loteries de Catalunya, 
SAU es troba situada al carrer d’Enric Granados 
número 33 de Barcelona. Aquí es troben ubicades les 
nostres oficines, així com la sala tècnica per portar a 
terme tots els nostres sortejos.

102-16

La nostra visió
Creiem en una loteria pública entesa com un veritable 
entreteniment social, compassada tecnològicament 
tant amb el seu temps com amb els seus usuaris, i 
on la diversió col·lectiva passi per davant de l’afany 
individual.

La nostra missió
Volem canalitzar una manera de jugar divertida, mo-
derna, íntegra i, a la vegada, integradora, convertir-nos 
en un vertader motor d’empenta al nostre país al vol-
tant de la solidaritat i la catalanitat, tenint com a ob-
jectiu principal la contribució a la cohesió social.
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Innovació

A banda d’innovar amb 
la tecnologia als nostres 
jocs, volem proposar 
noves maneres de fer 
i de participar dins la 
indústria de les loteries.

Actuem de manera 
honesta i transparent, 
tractant els nostres 
jugadors amb total 
respecte i observant 
sempre els principis del 
joc responsable.

Treballem al i per al 
territori català. Volem 
servir el nostre país 
com a motor d’empenta 
i ser mereixedors del 
màxim reconeixement 
social.

Entenem que la 
diversió col·lectiva ha 
de situar‑se per davant 
de l’afany individual. 
Volem ser un motor de 
solidaritat i esdevenir 
generadors del bé 
comú.

Integritat Proximitat Solidaritat

Els nostres valors
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Dades clau del 2021
102-6, 102-9

Els nostres números

Vendes 63,3 M€ Vendes de loteria

15% Increment respecte any anterior

5,03% Vendes en línia

18,1 M Transaccions totals

Premis 39,8 M€ Premis assignats

62,9% Premis adjudicats

63,2 M Guanyadors

Xarxa Comercial 3.876 PdV Totals

2.175 PdV Amb terminal

1.671 PdV Sense terminal

30 PdV Contingentats

Comissions de distribució 5,5 M€ Comissions a la xarxa

7,0 M€ Comissions als operadors

Impacte laboral 24 Llocs de treball directes

74 Llocs de treball indirectes (operadors)

Impacte econòmic a tercer 39,8 M€ Premis finals ajustats

15,3 M€ Compres a proveïdors

3,2% Impostos (IVA suportat)

100% de beneficis a programes 
socials a Catalunya

3,6 M€ Transferits al Departament de Treball,  
Afers Socials i Famílies
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El procés de transformació: de l’EAJA a Loteries 
de Catalunya, SAU
102-10 

Un dels fets més significatius que ha marcat aquest 
any 2021 ha estat, sens dubte, la transformació de la 
nostra organització en societat mercantil. 

Titularitat, objecte i normativa  
específica de Loteries de 
Catalunya, SAU 
102-5

Mitjançant l’Acord de Govern GOV/84/2021 de 15 de 
juny, s’aprova la transformació de l’Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes de la Generalitat en societat anò-
nima de naturalesa unipersonal, la constitució de la 
Societat de Loteries de Catalunya, SAU, amb succes-
sió universal de drets i obligacions. 

Aquesta transformació s’ha fet efectiva mitjançant 
la constitució de la nova societat el dia 18 de juny de 
2021, que fou inscrita al Registre Mercantil de Barce-
lona l’1 de juliol de 2021 dins el volum 47896, foli 65, 
full 565715, inscripció 1a.

Loteries de Catalunya, SAU, és una societat anònima 
de naturalesa unipersonal a raó de la tinença de la 
totalitat de les accions per part de la Generalitat de 

Catalunya i que està adscrita al Departament d’Eco-
nomia i Hisenda. El seu objecte social és organitzar 
i gestionar, per part de la Generalitat de Catalunya, 
i mitjançant qualsevol forma admesa en dret, la co-
mercialització dels jocs que les disposicions norma-
tives reserven a la Generalitat de Catalunya, amb l’ob-
jectiu d’obtenir ingressos destinats al finançament 
d’inversions, programes i actuacions que promoguin 
la prosperitat i la cohesió social, d’acord amb la nor-
mativa vigent, així com qualsevol altra funció relaci-
onada que pugui ser atribuïda per part del Govern de 
la Generalitat de Catalunya.

A continuació, es va adoptar el Decret llei 16/2021, 
de 13 de juliol, d’Aprovació de mesures urgents d’or-
denament del joc de loteria reservat a la Generalitat 
de Catalunya, atès que era urgent i necessari adoptar 
un seguit de mesures extraordinàries amb la finalitat 
d’adequar l’activitat del joc de loteria reservat a la Ge-
neralitat de Catalunya d’acord amb la nova forma jurí-
dica i organitzativa de la societat que té encomanada 
aquesta activitat i, a tals efectes, que la pugui realitzar. 

Aquest Decret llei, validat posteriorment per la Resolu-
ció 68/XIV del Parlament de Catalunya, culmina el pro-
cés de transformació de l’EAJA en la nova societat. 
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D’aquesta manera, totes les referències normatives a 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generali-
tat i als seus òrgans, s’han d’entendre fetes a la nova 
Societat Loteries de Catalunya, SAU, i al seu Consell 
d’Administració.

L’extinció de l’EAJA a tots els seus efectes va tenir 
lloc el dia 30 de setembre de 2021, una vegada fi-
nalitzada la tramitació necessària per a l’inici de les 
activitats de la nova societat.

Des del punt de vista pressupostari, i de manera ex-
cepcional fins el 31 de desembre de 2021, la nova 
societat ha mantingut el sistema de l’EAJA.

Cal assenyalar que, segons aquest Decret llei, els in-
gressos que es deriven de les vendes de bitllets o 
apostes de jocs de loteria tenen la consideració d’in-
gressos públics i no consten, per tant, com a ingres-
sos de Loteries de Catalunya, la qual només els ges-
tiona en nom de la Generalitat de Catalunya. 

Per acord del Consell d’Administració de Loteries de 
Catalunya, SAU, en data de 21 de desembre de 2021, 
es va aprovar la proposta de contracte programa 
amb la Generalitat de Catalunya pels exercicis 2022-
2023. El contracte programa està previst al Decret llei 
16/2021 per determinar els compromisos entre l’Ad-
ministració de la Generalitat i Loteries de Catalunya 
en l’àmbit de l’organització dels jocs de loteria, regu-
lar els ingressos d’aquesta pel servei de gestió per 
part de la Generalitat i, sobretot, permetre un desen-
volupament òptim del Fons de Loteria per a la Pros-

peritat i la Cohesió Social. Aquest fons, a crear pel 
Govern, es dotarà amb els ingressos que es deriven 
de la contraprestació que atorga el dret a participar 
als jocs organitzats i gestionats per Loteries de Cata-
lunya, SAU, per compte de la Generalitat, i que no es 
destinin a premis ni tampoc a atendre les despeses 
de gestió i comercialització.

Loteries de Catalunya, SAU, com a societat anònima 
mercantil de caràcter públic, està sotmesa al text re-
fós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de 
l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legis-
latiu 2/2002, de 24 de desembre. 

També està sotmesa a la normativa europea, espa-
nyola i catalana de l’àmbit de la contractació pública 
i compleix els màxims estàndards de qualitat i trans-
parència en 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 jurí-
dic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, (en endavant, LCSP). Per això, dins l’àmbit 
de la licitació electrònica Loteries de Catalunya utilit-
za la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, 
la Plataforma de Tramitació Electrònica d’Expedients 
de Contractació (TEEC) i el Registre Públic de Con-
tractes.

Juntament amb la seva nova condició d’empresa pú-
blica de la Generalitat de Catalunya, segueix formant 
part del sector públic i, d’acord amb l’article 3 de la 
LCSP, ja no té la condició d’Administració Pública i 
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es defineix com a “entitat del sector públic que no té 
caràcter de poder adjudicador”. 

El Consell d’Administració, reunit en una sessió extra-
ordinària el dia 21 de juliol de 2021, i de conformitat 
amb l’article 321, apartat 1, de la LCSP, ha aprovat les 
instruccions que regiran els procediments d’adjudi-
cació de contractes inclosos a l’àmbit de l’esmenta-
da Llei, que s’ajustaran als principis de igualtat, de no 
discriminació, transparència, publicitat i lliure concur-
rència, a més de l’adjudicació del contracte a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa.
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102-18

Loteries de Catalunya té definida l’estructura de deci-
sió per mitjà dels òrgans de govern de la companyia. 
Segueix una gestió integrada i compartida per totes 
les persones de l’organització per tal de garantir la 
coordinació i l’eficiència en els seus serveis.

La Junta General  
d’Accionistes
102-22, 102-26  

La Junta General d’Accionistes és l’òrgan suprem de 
govern de la societat, la qual orienta la seva activitat, 
estableix les directrius i adopta les decisions encami-
nades per a l’acompliment de l’objecte social. A causa 
del caràcter de societat unipersonal, l’article 24 dels 
estatuts socials preveu que la persona titular de la Di-
recció General del Patrimoni de la Generalitat de Ca-
talunya exerceixi la representació de la Generalitat de 
Catalunya com a soci únic de la societat, d’acord amb 
la Llei de l’Estatut de l’Empresa pública catalana.

La Junta General d’Accionistes es reuneix necessà-
riament amb caràcter ordinari durant els sis primers 
mesos de cada exercici social per aprovar la gestió 
social, els comptes de l’exercici anterior i resoldre te-

mes relacionats amb l’aplicació del resultat, si s’es-
cau. Tota Junta General d’Accionistes que no sigui 
la prevista a l’apartat anterior té la consideració de 
Junta General Extraordinària.

Són competència de la Junta General d’Accionistes 
les accions de deliberar i acordar el que esdevingui 
necessari sobre els assumptes que determina la Llei 
de societats de capital.

El Consell d’Administració 
102-14, 102-23, 102-24

El Consell d’Administració és l’òrgan que administra 
la societat, en el marc de les directrius de la Junta 
General d’Accionistes, per tal d’acomplir el seu objec-
te social.

El Consell d’Administració el conformen sis membres 
i es reuneix de manera ordinària cada tres mesos.

El Consell d’Administració té atribuïdes les facul-
tats per intervenir en tots els assumptes relacionats 
amb la representació de la companyia i el control i 
la supervisió de la gestió, així com en els assumptes 
que estan fixats de manera estatutària.
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El president o la presidenta del Consell d’Administra-
ció, que també ho és de la Junta General, és la perso-
na titular de la Secretaria Sectorial de l’Administració 
de la Generalitat competent en matèria de joc.

Funcions:
El Consell d’Administració disposa de les facultats i 
atribucions que estableix la Llei de societats de ca-
pital i que no estiguin reservades a la Junta General 
d’Accionistes.

A títol enunciatiu i no limitatiu, les facultats i atribuci-
ons del Consell d’Administració són les següents:

 ● Representar la societat en tota mena d’oficines 
de les administracions públiques, jutjats i auto-
ritats de qualsevol tipus i jerarquia, i actuar-hi en 
forma com a representant legal de la societat.

 ● Atorgar, en nom d’aquesta, tota mena d’escriptu-
res, i documents públics i privats.

 ● Donar i rebre diners en préstec, a més de comprar, 
vendre, arrendar, gravar i hipotecar béns mobles 
i immobles, practicar agrupacions, segregaci-
ons, divisions, declaracions d’obra nova i tot ti-
pus d’operacions que tinguin una transcendència 
registral.

 ● Prendre en arrendament immobles, indústries i 
maquinària o arrendar als que posseeixi la socie-
tat; concertar crèdits; obrir comptes corrents i de 
crèdit, tot disposant dels seus saldos i realitzant 
operacions amb la banca pública o privada, i en-
titats financeres o de crèdit.

 ● Constituir hipoteques i penyores sobre tota clas-
se de béns i valors.

 ● Lliurar, acceptar, endossar, negociar, descomptar 
i protestar lletres de canvi, xecs, pagarés i d’al-
tres documents de gir.

 ● Organitzar i disposar el funcionament de la soci-
etat en la totalitat de les seves activitats.

 ● Contractar i acomiadar el personal d’alta direcció 
de la societat.

 ● Constituir i retirar dipòsits i fiances, fins i tot de la 
Caixa General de Dipòsits.

 ● Realitzar cobraments i pagaments, lliuraments, 
endossos, negociacions i acceptacions de tota 
classe d’operacions de gir i crèdit.
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102-23 , 102-24

Consell d’Administració de Loteries de Catalunya SAU
La composició del Consell d’Administració de Loteries de Catalunya, SAU, a 31 de desembre de 2021, era la següent:
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Presidenta

Sra. Marta Espasa i 
Queralt

Secretària d’Hisenda 
Departament d’Economia  
i Hisenda

Sr. Josep Solà i Font

Director general de 
Patrimoni
Departament d’Economia  
i Hisenda

Sra. Maria Dolors Rusinés 
i Bonet

Secretària general
Departament de Drets 
Socials

Sra. Anna Tarrach i Colls

Directora general de 
Pressupostos
Departament d’Economia  
i Hisenda

Sr. Josep Lluís García 
Ramírez

Director general de 
l’Assessoria Jurídica
Departament d’Economia  
i Hisenda

Joan Ramon Casals i 
Mata

Director general de Drets i 
Entitats Jurídiques

Departament de Justícia

Sr. Joan Codina i Soley

Cap de l’Àrea de 
Compliance
Loteries de Catalunya, SAU

Vicepresident Vocals Secretari
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El Consell d’Administració de l’EAJA
Els Membres del Consell d’Administració fins el 30 de juny de 2021 que conformaven el Consell de l’antiga 
EAJA eren els següents:Organigrama de l’organització
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Presidenta

Sra. Marta Espasa i 
Queralt

Secretària d’Hisenda 
Departament d’Economia  
i Hisenda

Sra. Natàlia Caba i Serra

Directora general de 
Tributs i Joc
Departament d’Economia  
i Hisenda

Sra. Maria Dolors Rusinés 
i Bonet

Secretària general
Departament de Drets 
Socials

Sr. Josep Lluís García 
Ramírez

Director general de 
l’Assessoria Jurídica
Departament d’Economia  
i Hisenda

Sra. Marta Domènech 
Tomàs 

Directora general de 
Turisme
Departament d’Empresa  
i Treball

Sr. Àngel Vicente Sánchez

Vicepresident de la Junta 
de Tributs
Departament d’Economia  
i Hisenda

Sr. Amadeu Farré i Morell

Subdirector de Control i 
Gestió de Joc
Departament d’Economia  
i Hisenda

Sr. Joan Codina i Soley

Cap de la Unitat Jurídica 
i de Contractació (per 
encàrrec de funcions)
Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes

Vocals Secretari
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Organigrama de l’organització
102-7

Organigrama de Loteries de Catalunya, SAU a 31 de desembre de 2021
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Director general

Sr. Jaume Torrabadella Monsant

Directora de Màrqueting i Jocs

Sra. Pilar Martín Serrano

Director d’Operacions de Jocs

Sr. Jordi Aragonès Riba

Director de Retail

Sr. Pere Bayascas Ferran

Cap de l’Àrea de Compliance

Sr. Joan Codina i Soley 

Cap de l’Àrea de RH i Atenció al 
jugador

Sr. Jordi Padrosa Macias

Cap de l’Àrea Econòmica 
i Financera

Sr. Cristòfor Garcia i Gil
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El nostre personal
102-8

A Loteries de Catalunya, comptem amb un gran equip 
de professionals que, pel seu grau d’experiència i co-
neixement, aporten valor a l’organització i són, per 
tant, el principal agent actiu de l’organització.

La plantilla de Loteries de Catalunya està formada, a 
data de 31 de desembre de 2021, per un total de 24 per-
sones, i totes en la categoria de personal laboral tècnic. 
Així doncs, no s’ha denotat una variació de nombre de 
personal respecte a l’any anterior.

La distribució per àmbits d’actuació és la següent:

Distribució de la nostra plantilla  
per àrees/direccions

Distribució del nostre personal per edat

Dones

Homes

21% 2020 
29% 2021

79% 2020 
71% 2021
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2
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3

3
1

Direcció general Direcció de Màrqueting i Jocs

Direcció d'Operacions de Jocs Direcció de Retail

Àrea de RH i Atenció al Jugador Àrea Econòmica i Financera

Àrea de Compliance Responsabilitat Social Corporativa

 

13%

29%
58%

< 30  anys

Entre 30-50 anys

> 50  anys

< 30 anys

Entre 30-50 anys

> 50 anys

29%

14%
57%

< 30  anys
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> 50  anys

13%

29%
58%
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401-1

Distribució per grups professionals i sexes

Homes Dones Total

Direcció i quadre directiu 6 1 7

Coordinadors i tècnics 
mitjans 7 5 12

Especialistes  
de gestió 4 1 5

Total 17 7 24

Homes Dones Total

Jornada completa 16 7 23

Jornada parcial 1 1

Total 17 7 24

Distribució segons la jornada laboral per sexes

17

Noves contractacions i rotació del personal 2021 per grups d’edat i distribució general

Homes Dones

< 30 anys Entre  
30-50 anys

> 50 anys < 30 anys Entre  
30-50 anys

> 50 anys Taxa de 
rotació

Total

General 1 6 10 2 1 4 24

Altes 1 1 1 1 16.67% 4

Baixes 4 16.67% 4

Al llarg de l’any 2021, s’han incorporat tres treballadors a règim de jornada laboral completa i un quart a règim 
de jornada parcial, i s’han produït quatre baixes, la qual cosa situa la taxa de rotació en el 16,7 %.

Homes Dones Total Taxa%

Dret al permís de paternitat 1 1 4,2%

401-3

En el 2021, una persona es va acollir al permís de paternitat, reincorporant-se en finalitzar-lo
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Des de l’any 2020, hem estat treballant en un con-
junt de mesures per minimitzar els efectes negatius 
laborals provocats per la crisi sanitària causada pel 
coronavirus.

Hem fet un gran esforç per estendre la comunicació di-
gital entre tot el personal. Aquest ha estat un dels reptes 
plantejats per la pandèmia i que ha impulsat l’adaptació 
cap a un escenari on l’accessibilitat digital universal po-
gués ser una realitat per a tot el nostre personal.

Des que es va començar a preveure una possible si-
tuació de confinament arran de la COVID-19, la Direc-
ció va dur a terme en temps rècord un conjunt d’acci-
ons destinades a fer possible el teletreball de forma 
massiva per a tot el personal d’oficina, dotant tots els 
treballadors de dispositius portàtils, mòbils corpora-
tius, i un paquet d’eines, en definitiva, per al teletre-
ball (pantalles, auriculars, teclats i ratolins).

Fins i tot, hem constituït una Comissió de Teletreball 
per fer el seguiment de la situació en temps de pan-
dèmia i establir noves mesures de seguretat en el cas 
de reincorporació presencial a l’oficina o de retornar, de 
nou, al teletreball. Totes les mesures es van desenvo-
lupar tenint en compte les normatives de salut pública 
decretades durant tota la situació pandèmica viscuda1 i 
per tal de prevenir nous contagis del SARS-CoV-2, man-
tenint, així, la seguretat del personal en tot moment. 

1 https://web.gencat.cat/ca/activem

El teletreball com a nou model laboral ha permès no 
només la protecció del personal davant la pandèmia, 
sinó que ha facilitat la conciliació familiar i la reduc-
ció d’emissions, apostant, així, per una millora en el 
pla de desenvolupament de recursos humans de la 
companyia.

Conciliació de la vida professional i personal
El nostre personal està en un règim similar als em-
pleats públics de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya com a personal fix no indefinit.

Hi ha diferents tipus de prestacions per a la nostra 
plantilla, independentment del tipus de jornada: des 
de permisos de maternitat i paternitat segons la nor-
mativa estatal2, flexibilitat horària, la possibilitat de 
gaudir d’una bossa d’hores per a afers o assumptes 
personals durant l’any, i permisos per a vacances que 
s’amplien en funció de l’antiguitat dins l’organització, 
així com l’opció a jornada de teletreball.

Som conscients que totes aquestes mesures i presta-
cions que es posen a l’abast del personal es tradueixen 
en una millor satisfacció i rendiment en el treball i una 
inversió en el benestar de les persones dins el seu en-
torn laboral.

2 Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de Mesures urgents per a la 
garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes 
en el treball i l’ocupació.
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401-2

Mesures per a la conciliació familiar i personal:

Flexibilitat horària. 

Flexibilitat horària d’entrada en cas de tenir fills menors de 12 anys.

Absència de la feina amb dret a remuneració en diversos supòsits. 

Permisos per assumptes personals.

Possibilitat d’escollir l’opció de jornada de teletreball.

Oferta de plans formatius dins la pròpia Administració.

Reducció de dues hores i mitja de jornada per tardes festives (Diada de Sant Jordi, La Mercè i Reis).

Els dies 24 i 31 de desembre es consideren festius.

Reducció de jornada laboral a 35 hores setmanals de l’1 de juny al 30 de setembre, durant la Setmana Santa i 
entre el 15 de desembre i el 10 de gener.
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El negoci de Loteries de Catalunya l’any 2021

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

Si bé és cert que en un principi, el 2021 es va plante-
jar com l’any de la plena recuperació per assolir els 
nivells de venda del 2019, ràpidament es va percebre 
que la pandèmia continuaria afectant les obertures, 
horaris i aforaments d’algunes tipologies de locals 
molt rellevants per alguns dels nostres jocs, com són 
els locals d’hostaleria (L’Express) i en salons de bin-
go (El SuperToc). 

Durant l’any 2021, també s’han anat produint dife-
rents onades pandèmiques que han anat modificant 
els hàbits de consum, tot espaiant i concentrant les 
compres i reduint, per tant, les oportunitats de venda 
espontània o no planificada. En aquest aspecte, va 
ser especialment notòria la sisena onada del mes de 
desembre que va coincidir amb el nostre període de 
vendes més important.

102-6, 102-15

El quadrienni 2016 - 2019 portava una crescuda acu-
mulada del +37 % de les vendes. Aquest període ex-
pansiu es va veure bruscament frenat l’any 2020 per 
la pandèmia de la COVID-19, que va afectar al ren-
diment de les operacions de joc a diversos nivells: 
des d’una parada total de les operacions durant dos 
mesos o el tancament de comerços i locals on es ju-
gaven i/o comercialitzaven els nostre jocs, amb res-
triccions posteriors d’horaris d’obertura i d’aforament 
limitat a l’interior d’aquests comerços i locals.

Evolució de les vendes
Dades en milers d’euros
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Els Jocs de Loteries de Catalunya
102-6, 102-15

Passius 
O de premi fix on els bit-
llets tenen el número 
prefixat, l’emissió dels 
quals és coneguda amb 
antelació i, per tant, els 
premis disponibles per 
a cada sorteig, (La Gros-
sa i les seves diferents 
variants)

Actius 
Són jocs on el partici-
pant selecciona activa-
ment la seva combina-
ció guanyadora. Poden 
ser de variable simple 
(El Trio i l’Express) o de 
doble variable ( La 6/49).

Presortejats
On els premis són fixos 
i estan preimpresos de 
manera invisible en el 
bitllet. El jugador pot 
descobrir si el seu bitllet 
està premiat immedia-
tament una vegada ja 
l’ha comprat (El Rasca 
Ràpid)

Restringits
De venda en locals espe-
cífics. El SuperToc, tot i 
ser un joc de loteria pre-
sortejat, simula un joc 
de bingo amb pot acu-
mulatiu interconnectat 
entre diferents sales de 
bingo.
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Loteries de Catalunya comercialitza cinc jocs generalistes que es poden adquirir obertament per tota la pobla-
ció adulta de Catalunya als locals autoritzats: El Rasca Ràpid, La 6/49, El Trio, L’Express i La Grossa. I un joc 
restringit, que només es pot jugar a les sales de bingo (El SuperToc).
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Fets destacats de l’any 2021

La 6/49
El 16 de juny del 2021 es va 
lliurar el major premi de La 
6/49 de la història amb un 
pot de 14.809.871 € que va 
vendre l’Estanc número 1 de 
Caldes de Montbui. 

El Rasca Ràpid
Durant el 2021, hem llançat 
cinc noves sèries: 

Al març, es va iniciar la co-
mercialització de la sèrie 7 
en ratlla d’1 €, amb més de 
7.000 premis d’entre 10 € i 
100 € i amb d’altres premis 
fins a un valor de 3.000 €.

Les sèries Ràpid Jackpot i 2022 de 5 € amb premis 
de fins a 100.000 € i milers de premis d’entre 50 € i 
1.000 € es van començar a comercialitzar el 14 d’abril 
i el 19 d’octubre, respectivament. 

L’1 de juny es va iniciar la comercialització de la sèrie 
Salari Extra de 2 € amb un premi màxim de 1.500 € 
al mes durant un any i més de 6.000 premis d’entre 
20 € i 1.000 €. 

El 7 de setembre començà la comercialització de la 
sèrie Explosió de Diners de 10 € amb premis de fins a 
300.000 € i més de 5.000 premis d’entre 50 € i 5.000 €.

També, es van fer tres reimpressions: El Gat Afortu-
nat i el Peix d’Or d’1 € amb un premi màxim de 2.000 € 
i el Rasca Ràpid 777 de 2 € amb un premi màxim de 
21.000 €.

El SuperToc
L’any 2021, el nombre de sor-
tejos de la loteria El SuperToc 
ha estat inferior als previstos, 
ja que la crisi sanitària pro-
vocada per la COVID-19 va 
obligar a limitar els horaris 
d’obertura dels salons de bin-
go on es juga aquest joc i, per 
tant, a suspendre sortejos en 
algunes franges horàries. 

22

Missatge de la Presidenta de Loteries  
de Catalunya, SAU

A propòsit de Loteries de Catalunya

El procés de transformació: de l’EAJA 
a Loteries de Catalunya, SAU

Estructura de Loteries  
de Catalunya, SAU

El negoci de Loteries  
de Catalunya l’any 2021

Punts de venda

Informe de comunicació

Governança i compromís  
amb la sostenibilitat

Compromís amb  
els nostres grups d’interès

Ètica i responsabilitat social

Informe financer

Informació de la memòria

Índex de continguts GRI



La Grossa
Al llarg del 2021, s’han incorporat tres nous sortejos 
extraordinaris de La família Grossa:

La Grossa del divendres especial revetlla
El sorteig de La Grossa del divendres especial revet-
lla es va celebrar el 25 de juny. 

Es van posar a la venda un total 100.000 números 
(del 00000 al 99999) amb 10 sèries cadascun, a un 
preu de 5 € per bitllet. El format dels bitllets era elec-
trònic, i es podien comprar per internet i a través dels 
terminals dels punts de venda.

La Grossa de l’estiu
Vam comercialitzar per primer cop La Grossa de l’es-
tiu, amb una emissió de 14 milions d’euros, 12 en bit-
llets en format paper i 2 en format electrònic (per In-
ternet i a través dels terminals dels punts de venda). 
El preu del bitllet és de 5 € i es van posar a la venda 
un total de 80.000 números, del 00000 al 79999. 

El sorteig extraordinari de La Grossa de l’estiu comp-
ta amb un primer premi de 2.000.000 € i 560.140 bit-
llets premiats.
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La Grossa del divendres extra del Black Friday
El sorteig de La Grossa del divendres extra del Black 
Friday es va celebrar el 26 de novembre.

Es van posar a la venda un total 100.000 números (del 
00000 al 99999) amb 10 sèries cadascun, a un preu de 3 
€ per bitllet. El format dels bitllets era electrònic, i es po-
dien comprar per internet i a través dels terminals dels 
punts de venda.
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Vendes per joc i variació (en milers d’euros):

2021 2020 % variació

Instantània 7.378 5.939 24,24%

Jocs de loto 13.182 11.641 13,23%

Jocs de números 5.183 4.264 21,57%

Jocs passius 34.609 30.662 12,87%

Generalistes 60.352 52.506 14,94%

Restringides 3.088 2.815 9,69%

Total 63.440 55.321 14,68%

% Vendes i premis repartits (en milers d’euros) per joc durant 2021:

Vendes Premis % premis

El Rasca Ràpid 7.378 4.921 67%

La 6/49 12.127 7.275 60%

El Jòquer 1.055 770 73%

El Trio 1.565 768 49%

L’Express 3.618 2.077 57%

La Grossa 34.609 24.775 72%

El SuperToc 3.088 1.698 55%

Total 63.440 42.284 67%

Vendes i premis assignats per joc (en milers d’euros)
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Evolució de l’ingrés net o GGR
El GGR (Gross Gambling Revenue en anglès) és la diferència entre les vendes de bitllets i els premis retornats 
als jugadors, i s’acostuma a identificar com l’ingrés net o el valor real de joc. També es pot identificar com un 
tant per cent sobre les vendes.

La baixada del GGR durant els darrers 2 anys s’explica per la frenada de les vendes causada per la pandèmia 
COVID-19, però molt especialment l’any 2021 per un repartiment de premis molt més alt als teòrics, provocat 
per l’atzar que els sortejos sempre porten associats.

Evolució de les vendes i GGR en M€ i GGR en %
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Quantitats jugades per comarca (en milers d’euros). JOCS GENERALISTES

Comarca Rasca Ràpid La 6/49 El Trio L’Express Família 
Grossa TOTAL % sobre 

TOTAL

Alt Urgell 44,7 67,7 5,9 37,5 192,0 347,8 0,6%

Alta Ribagorça 3,2 14,5 0,6 0,0 33,8 52,1 0,1%

Cerdanya 31,3 85,0 16,3 322,4 148,3 603,3 1,1%

Pallars Jussà 25,8 34,7 1,7 22,8 136,5 221,5 0,4%

Pallars Sobirà 23,9 31,4 0,4 34,4 41,6 131,7 0,2%

Vall d’Aran 4,1 12,8 1,6 4,5 23,8 46,8 0,1%

Alt Pirineu i Aran 133,0 246,1 26,5 421,6 576,0 1.403,2 2,4%

Alt Penedès 90,1 182,3 16,8 39,3 622,6 951,1 1,7%

Baix Llobregat 296,0 749,2 118,5 72,7 1.853,1 3.089,5 5,4%

Barcelonès 1.252,2 2.975,0 521,5 208,0 7.443,1 12.399,8 21,6%

Garraf 114,5 240,8 33,3 13,5 751,5 1.153,6 2,0%

Maresme 256,1 731,4 68,4 75,6 1.746,5 2.878,0 5,0%

Vallès Occidental 534,3 948,0 60,8 119,9 2.910,5 4.573,5 8,0%

Vallès Oriental 436,6 682,3 52,0 99,7 2.019,3 3.289,9 5,7%

Barcelona 2.979,8 6.509,0 871,3 628,7 17.346,6 28.335,4 49,4%

Vendes per comarques
Detallem a continuació les quantitats jugades per comarca de tots els nostres jocs generalistes (és a dir, tots 
els nostres jocs excepte El SuperToc, el qual es juga a les sales de bingo).

Quantitats jugades per comarca
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Quantitats jugades per comarca (en milers d’euros). JOCS GENERALISTES

Comarca Rasca Ràpid La 6/49 El Trio L’Express Família 
Grossa TOTAL % sobre 

TOTAL

Anoia 205,5 262,1 21,8 80,3 532,5 1.102,2 1,9%

Bages 190,1 375,1 52,7 140,2 929,6 1.687,7 2,9%

Berguedà 124,3 178,5 12,1 69,1 413,0 797,0 1,4%

Moianès 11,0 20,6 1,8 3,7 71,2 108,3 0,2%

Osona 367,7 610,4 49,4 183,2 1.548,8 2.759,5 4,8%

Solsonès 52,2 40,0 1,5 7,0 150,9 251,6 0,4%

Catalunya Central 950,8 1.486,7 139,3 483,5 3.646,0 6.706,3 11,7%

Alt Empordà 316,1 358,1 76,5 271,0 836,9 1.858,6 3,2%

Baix Empordà 243,1 315,5 34,4 211,6 856,2 1.660,8 2,9%

Garrotxa 61,8 125,3 7,0 53,9 346,4 594,4 1,0%

Gironès 225,8 384,6 42,8 335,9 2.132,7 3.121,8 5,4%

Pla de L’Estany 104,3 124,3 8,6 36,0 302,1 575,3 1,0%

Ripollès 110,1 146,1 32,6 167,3 402,0 858,1 1,5%

Selva 203,2 323,5 32,2 107,7 790,9 1.457,5 2,5%

Girona 1.264,4 1.777,4 234,1 1.183,4 5.667,2 10.126,5 17,7%

Garrigues 25,0 48,1 4,0 7,5 111,0 195,6 0,3%

Noguera 57,2 73,6 2,0 25,3 261,1 419,2 0,7%

Pla d’Urgell 54,5 66,0 4,3 8,6 203,2 336,6 0,6%

Segarra 46,6 45,7 8,9 9,3 206,9 317,4 0,6%

Segrià 266,9 364,9 44,5 149,0 851,9 1.677,2 2,9%

Urgell 140,1 164,1 18,8 49,6 329,6 702,2 1,2%
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Quantitats jugades per comarca (en milers d’euros). JOCS GENERALISTES

Comarca Rasca Ràpid La 6/49 El Trio L’Express Família 
Grossa TOTAL % sobre 

TOTAL

Lleida 590,3 762,4 82,5 249,3 1.963,7 3.648,2 6,4%

Alt Camp 118,2 68,0 4,2 0,8 382,9 574,1 1,0%

Baix Camp 170,1 298,9 18,1 119,8 1.133,0 1.739,9 3,0%

Baix Penedès 88,7 147,9 11,0 30,6 429,7 707,9 1,2%

Conca de Barberà 45,2 49,1 1,9 45,6 197,7 339,5 0,6%

Priorat 37,6 20,5 0,8 33,7 54,0 146,6 0,3%

Tarragonès 211,9 289,6 27,2 73,8 1.108,7 1.711,2 3,0%

Tarragona 671,7 874,0 63,2 304,3 3.306,0 5.219,2 9,1%

Baix Ebre 135,6 150,3 14,8 154,8 428,6 884,1 1,5%

Montsià 79,3 124,8 7,8 26,9 293,2 532,0 0,9%

Ribera d’Ebre 32,8 67,6 5,2 35,2 181,4 322,2 0,6%

Terra Alta 39,6 20,3 1,8 15,9 65,3 142,9 0,2%

Terres de l’Ebre 287,3 363,0 29,6 232,8 968,5 1.881,2 3,3%

Total 6.877,4 12.018,7 1.446,5 3.503,7 33.474,0 57.319,7 100,0%
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Punts de venda
La nostra xarxa comercial
102-9

Comercialitzem els nostres jocs principalment a tra-
vés dels punts de venda, els quals es poden diferen-
ciar per tipus de canal i establiments.

Nombre de punts de venda del canal 
tradicional i amb variació respecte al 2020 
per tipus d’establiment que han venut jocs 
de Loteries de Catalunya 

Canal 2021 % 2020 % variació

Canal  
convencional 2.175 56,1% 2.238 -2,8%

Canal  
complementari 1.671 43,1% 1.633 2,3%

Canal restringit 30 0,8% 36 -16,7%

Total 3.876 100,0% 3.907 -0,8%
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El canal convencional
Els establiments que formen part del canal conven-
cional venen tots els jocs generalistes de Loteries de 
Catalunya i 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 té instal·lat un monitor per po-
der seguir els sortejos de L’Express. 

Durant l’any 2021, un total de 2.175 detallistes del ca-
nal convencional van comercialitzar bitllets i apostes 
dels jocs de Loteries de Catalunya.
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Mapa comarcal de vendes per habitant 2021 (jocs generalistes):
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El canal complementari
Aquest canal està format bàsicament per grans ca-
denes 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 hi estan vincu-
lats d’alguna manera, generalment gremis i associa-
cions comercials.

La majoria de les cadenes del canal complementa-
ri no tenen terminals en els seus punts de venda i 
comercialitzen exclusivament La Grossa, tot i que ja 
n’hi ha algunes que disposen de terminal i també dis-
tribueixen la resta dels jocs generalistes de Loteries 
de Catalunya.

Durant l’any 2021, un total de 52 operadores comer-
cials que gestionen directament o indirectament 
1.671 punts de venda, han participat a la comercia-
lització dels jocs de Loteries de Catalunya.

El canal contingentat
Aquest canal està conformat per 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 
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joc i la característica d’aquests locals especialitzats, 
amb control d’accés obligatori només permès per a 
majors d’edat.

Durant l’any 2021, trenta sales de bingo van partici-
par de manera interconnectada i simultàniament a 
algun dels quatre sortejos diaris d’El SuperToc. 

Canal en línia
Les vendes dels jocs de Loteries de Catalunya es re-
alitzen mitjançant l’aplicació disponible per als siste-
mes d’IOS i Android i la pàgina web:
loteriesdecatalunya.cat 

El 73 % de les vendes es realitzen mitjançant la pàgi-
na web, i el 27 % restant a través de l’aplicació virtual.

Durant el 2021, les vendes del canal en línia van ex-
perimentar un increment del 20 % respecte de l’any 
anterior. Amb tot, aquest canal representa només el 
5 % del total de les vendes.

Els jocs amb major grau d’acceptació en aquest ca-
nal són La 6/49 i La Grossa. La 6/49 aglutina el 38 % 
de les vendes, i La Grossa el 37 %. D’aquesta mane-
ra, aquests dos productes representen el 75 % de les 
vendes en línia.
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Informe de comunicació
Campanyes de La Grossa
La campanya més mediàtica és, sense dubte, la de la nostra “Grossa”. 

Durant aquest 2021, les campanyes de La Grossa es van treballar cap a un mateix concepte creatiu “Gaudim 
La Grossa” en què, mitjançant un grup d’arquetips (personatges recurrents), convivien en una sèrie d’episodis 
d’una sitcom televisiva, amb històries d’humor intel·ligent adaptades a cada sorteig. 

Pels sortejos de Sant Jordi, l’estiu i Cap d’Any, es van realitzar campanyes multimèdia a diferents mitjans de 
comunicació: televisió, ràdio, premsa, exteriors, digital i punts de venda.
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Campanyes La 6/49 i El Rasca Ràpid
Pel que fa a les campanyes de La 6/49 i El Rasca Ràpid, van girar al voltant del concepte “Divertir-se és el que 
toca!”, comptant amb la presència del Sr. Marc Giró, humorista, historiador de l’art i periodista català especia-
litzat en moda i estil, com a prescriptor principal d’aquests productes. 

Aquestes campanyes van ser presents novament a mitjans com la ràdio, el món digital i punts de venda de di-
versos indrets del territori català.
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Les campanyes dels sorteigs de La Grossa del divendres i de La Grossa del divendres especial/extraordinari 
(la revetlla, la Diada i el Black Friday), van ser presents a la ràdio, al món digital i en diversos punts de venda.
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Xarxes socials l’any 2021
Loteries de Catalunya té canal propi a Facebook i a YouTube, i La Grossa té canals propis a Facebook, Twitter 
i Instagram.
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Campanyes dutes a terme durant l’any
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Màrqueting i etiquetatge

417-1 

Tal com comentàvem a l’apartat de Màrqueting Responsable,3 totes les campanyes de màrqueting s’avaluen 
prèviament al seu llançament per tal de verificar que compleixen tots els requisits establerts en el nostre codi 
de publicitat i per tal de no caure dins l’anomenada publicitat enganyosa i, sobretot, protegir els grups més vul-
nerables com són els menors d’edat. 

Totes les campanyes publicitàries fan referència a l’acte de jugar amb responsabilitat i a la prohibició de ven-
dre bitllets a menors d’edat. 

Els nostres punts de venda tenen clarament col·locats també els adhesius de prohibició de joc a menors d’edat, 
així com díptics a disposició dels usuaris amb consells de com jugar de manera saludable, i d’un telèfon, infor-
mació d’ajuda i suport en cas de joc problemàtic.4

417-2  417-3 

L’organització identifica i porta un control de les consultes, queixes o suggeriments dels nostres usuaris i la 
ciutadania en general.

Totes aquestes consultes les tractem individualment amb la resposta corresponent o acció que es porti a terme.

Durant l’any 2021, no hem identificat cap reclamació fonamentada relativa a l’incompliment relacionat amb la 
informació i l’etiquetatge dels productes.

3  Veure l’apartat Accions dutes a terme durant el 2021 en matèria de joc responsable/ màrqueting responsable.
4  Veure l’apartat Accions dutes a terme durant el 2021 en matèria de joc responsable/ informació i educació del jugador.
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Governança i compromís amb la sostenibilitat

Per a Loteries de Catalunya, la Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC) és conseqüència d’un compromís 
adoptat amb els nostres grups d’interès en matèria 
econòmica, social i mediambiental, amb l’objectiu de 
responsabilitzar-nos de les conseqüències i els im-
pactes que es deriven de les nostres accions per tal 
de maximitzar la creació de valor compartit per a to-
tes les parts interessades.

Som conscients que actuar de manera responsable co-
mença ja en el moment en què milers d’usuaris, promo-
tors i detallistes confien en nosaltres per crear jocs que 
ofereixin als jugadors una experiència divertida i segura.

Perquè som una organització conscient del nostre 
impacte social i volem actuar-hi amb total responsa-
bilitat, apostem per un model de negoci responsable 
i sostenible.

Amb el compromís de millorar en els nostres infor-
mes i memòries, enguany hem estructurat aquesta 
memòria de manera que sigui una plataforma per 
demostrar transparència i responsabilitat en tots els 
aspectes del negoci, en els compromisos amb els 
nostres grups d’interès, els nostres èxits i els reptes 
als quals ens enfrontem.

El nostre compromís amb la 
comunitat: Programa de Joc 
Responsable 
El joc responsable és el pilar fonamental de la nostra 
Responsabilitat Social Corporativa, ja que parteix del 
compromís que tenim com a loteria social pública 
per tal de fer prevenció amb els nostres jugadors da-
vant el joc excessiu per evitar, així, el seu consum als 
menors de 18 anys.

Tot i ser conscients que els nostres jocs tenen un risc 
de joc problemàtic baix, sabem l’impacte social que 
provoca el joc excessiu i el joc als menors, i és per 
aquesta raó que adoptem un alt compromís amb el 
joc responsable, responsabilitzant-nos de les conse-
qüències i els impactes que es deriven de les nostres 
accions i maximitzant la creació de valor compartit 
per a totes les parts interessades. 

Tenint en compte la base d’aquests principis, ens pro-
posem assolir els nostres objectius creant entorns 
de joc segurs i dissenyant jocs que promoguin el joc 
com a diversió i distracció, i mai com una inversió.
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102-13 

Com a part del nostre compromís amb el joc saludable, som membres de les dues principals associacions de 
loteries i operadors de joc a nivell europeu i mundial, i ens hem adherit als seus protocols de Responsible Ga-
ming,5 i estem certificats sota aquests requisits per ambdues associacions per tal de garantir que els nostres 
jocs siguin segurs i segueixin les millors pràctiques.

5 Joc Responsable.
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has achieved alignment with

THE EUROPEAN LOTTERIES
RESPONSIBLE GAMING STANDARDS

CERTIFICATION DATE: THIS CERTIFICATE IS VALID UNTIL:

in accordance with the criteria set in the
European Lotteries’ Responsible Gaming Certification Framework

RESPONSIBLE GAMING

CERTIFICATE
OF ALIGNMENT

SECRETARY GENERAL PRESIDENT
ARJAN VAN’T VEER HANSJÖRG HÖLTKEMEIER

OF ACCREDITATION
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World Lottery Association (WLA)7

És una organització internacional basada en membres 
de loteries autoritzades per l’Estat i proveïdors de la in-
dústria de la loteria global. La seva missió és promou-
re els interessos col·lectius dels seus membres i faci-
litar-ne el seu desenvolupament a través de la provisió 
d’una gamma de serveis relacionats amb la loteria i 
les apostes. La seva visió es basa en el seu reconeixe-
ment com a autoritat global en el sector de les loteries 
i les apostes per defensar els més alts principis ètics 
i donar suport als seus membres dins la seva cerca 
universal per recaptar fons per a bones causes.

7 World Lottery Association: https://www.world-lotteries.org/

The European Lotteries (EL)6

Loteries de Catalunya és membre de l’Associació de 
Loteries Europees des del 1987. The European Lot-
teries és la principal associació europea de loteries 
estatals i regionals (amb llicència estatal). Amb seu 
a Lausana i a Brussel·les, promou i defensa amb èxit 
el model de les loteries en benefici de la societat, tot 
oferint una plataforma per compartir les millors pràc-
tiques i prestant serveis als seus membres. 

6 The European Lotteries: https://www.european-lotteries.org/
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Per a Loteries de Catalunya, aquestes associacions no són únicament organismes de validació i certificació, sinó 
que són un punt de trobada de coneixement i formació sobre diversitat de temes referents a la indústria del joc: 
d’aquesta manera, s’organitzen cursos i webinars de diferents àmbits, s’està al corrent de novetats del sector a 
nivell legislatiu i de les mesures de certificació, disseny i novetats en tendències de jocs i consum dels usuaris. A 
més, com que estan formades per loteries d’arreu del món, són també una font de coneixement i contacte amb 
d’altres metodologies i referències de diferents models de gestió.
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Accions dutes a terme durant el 2021 en matèria  
de Joc Responsable

Formació al personal 2021

Formació del personal en Joc Responsable i RSC (Responsabilitat Social Corporativa) 100%

Personal satisfet amb el curs 94%

Personal que ha passat el curs 96%

Intenció d’aplicar alguns dels aprenentatges en les tasques diàries 97%
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b. Formació dels detallistes
El nostre compromís de formació i comunicació no 
només s’adreça a la nostra organització a nivell in-
tern, sinó que també ens comprometem a involucrar 
els nostres grups més rellevants: els nostres punts 
de venda.

1. Conscienciació del nostre  
programa de Joc Responsable:  
formació i comunicació 

La formació i comunicació del nostre programa de joc 
responsable entre el nostre personal i d’altres grups 
d’interès és clau per tal que puguem conscienciar-los 
i fer-los partícips del nostre projecte.

a. Formació al personal

A Loteries de Catalunya formem el nostre personal en 
les principals clàusules de joc responsable: la preven-
ció de joc excessiu i la prohibició de joc a menors, i 
comuniquem durant l’any les novetats i els aspectes 
rellevants sobre aquest àmbit, per tal que siguin cons-
cients de la importància de les mesures que establim. 

Tenim un programa de formació pels agents de venda 
on destaquem les seves obligacions i requisits relaci-
onats amb el joc responsable. Per tant, la formació di-
ària en aquesta matèria s’amplia també cap a les nos-
tres principals parts interessades per tal que prenguin 
consciència de la importància de la prevenció del joc 
excessiu. 
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Ens comprometem a formar els nostres detallistes 
en matèria de joc responsable i proporcionar mate-
rial de consell i suport per als seus punts de venda 
perquè la tinguin al seu abast i la puguin facilitar als 
usuaris en el cas que esdevingués necessari.

Tota aquesta informació facilitada als agents de 
venda s’actualitza regularment al Portal en línia del 
detallista a fi que puguin disposar també de tota 
aquesta documentació actualitzada en aquest ca-
nal.

A través de les visites d’inspecció que planifiquem 
al llarg de l’any als nostres punts de venda, esta-
blim un sistema de control sobre la informació que 
va rebent el detallista sobre joc responsable, dubtes 
que pugui tenir, i també la verificació del material 
que té al punt de venda. Aquest seguiment de visi-
tes és el que podem utilitzar com a font de recolli-
da d’opinions i inquietuds per tal de seguir millorant 
amb el nostre compromís de joc saludable per mar-
car-nos nous indicadors de conducta sobre un pos-
sible joc problemàtic i per seguir treballant per a la 
seva prevenció. 

Formació dels detallistes 2021

Formació dels detallistes en Joc Responsable 100,00%

Detallistes satisfets amb el curs 96,78%

Detallistes que han assolit el curs 94,36%

c. Formació dels principals col·laboradors

Ens comprometem a comunicar el nostre Programa 
de Joc Responsable als nostres principals col·labo-
radors: agències de màrqueting i publicitat i promo-
tors mitjançant cursos de formació sobre les àrees 
clau de Joc Responsable i Responsabilitat Social 
Corporativa i formacions més específiques com són 
el Màrqueting i el disseny de joc responsable.

Formació dels principals col·laboradors 2021

Formació en Joc Responsable  
i RSC 100,00%

Personal satisfet amb el curs 100,00%

Personal que han passat el curs 90,00%

Codi de publicitat signat amb cada agència 
col·laboradora 100,00%

Formació en Màrqueting Responsable als 
nostres promotors i equip de màrqueting 100,00%

Superació del curs en Màrqueting 
Responsable 100,00%

A la nostra Memòria de Joc Responsable, publicada 
al nostre web, es poden veure amb tot detall les ac-
cions dutes a terme en matèria de joc responsable 
durant l’any 2021:

https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/
joc-responsable/2021-MemoriaJocResponsable.pdf
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2. Control i disseny de jocs
416-1

Els nostres jocs estan dissenyats responsablement 
perquè jugar-hi esdevingui segur i divertit. Està àm-
pliament reconegut que el risc inherent de possible 
joc problemàtic associat als jocs de loteria és baix. 
Amb tot, tenim la doble obligació i la responsabilitat 
de seguir invertint en el disseny de tots i cadascun 
dels jocs que oferim.

En aquesta línia, tenim establerts mecanismes de 
control i disseny per als nostres jocs i hem establert 
un sistema d’avaluació contínua dels nostres models 
de joc per tal de minimitzar els seus riscos.

Durant l’any 2021, hem revaluat els riscos dels nos-
tres jocs utilitzant la metodologia ASTERIG8, una eina 
d’avaluació de riscos de jocs. Com a resultat, s’ha 
confirmat que tots els nostres jocs tenen un risc baix 
excepte El Rasca Ràpid i L’Express amb un compo-
nent de risc moderat. Per tant, en aquest jocs apli-
quem limitacions d’accés i de recurrència addicio-
nals (detallats a la pàgina 44). 

416-2

Durant l’any 2021, no hem identificat l’incompliment de 
normatives o de codis voluntaris relacionats amb els 
impactes en la salut i seguretat dels nostres productes.

8 ASTERIG (Assessment Tool to Measure and Evaluate the Risk Poten-
tial of Gambling Products) desenvolupada pel professor Dr. Peren 
http://asterig.com/index.php/en/methodology.
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3. Màrqueting Responsable
417-1

Avaluació de risc de les campanyes  
de comunicació i publicitat
Loteries de Catalunya aposta per un màrqueting res-
ponsable: tots els missatges de les nostres campa-
nyes de comunicació estan enfocats a protegir els 
grups vulnerables (menors d’edat) i a promocionar el 
joc com a diversió, mai com a una inversió. 

Hem elaborat un sistema d’avaluació de risc per ga-
rantir que les nostres campanyes presenten un risc 
baix per a la societat.

Codi de conducta de publicitat de Loteries  
de Catalunya
Tenim un codi de conducta de publicitat de joc res-
ponsable basat en 28 principis que constitueix el 
marc general de referència que respectem en cada 
campanya publicitària.

Cada agència de màrqueting i publicitat que col·labo-
ra amb nosaltres està obligada a seguir les nostres 
directrius de publicitat responsable.
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4. Informació del jugador
417-1

Actualització de la informació sobre joc responsable en els nostres 
canals

Canal presencial
Hem actualitzat tot el material de joc responsable i posat a disposició de tots els 
punts de venda de Loteries de Catalunya:

 ● Díptic amb consells i suport al jugador perquè el detallista pugui donar-lo a 
l’usuari en el cas que sigui necessari.

 ● Actualització dels adhesius de prohibició del joc a menors d’edat a tots els 
punts de venda.

 ● Actualització de la Guia de Joc Responsable al detallista i del Dossier de Su-
port als Guanyadors9.

Canal en línia
A través dels canals (web i aplicació) també volem seguir assegurant el benestar dels 
nostres jugadors que posen en pràctica el joc en aquests entorns. Si bé el percentat-
ge de jugadors en línia ha anat creixent en els darrers anys, és cert que les vendes en 
aquest canal són força més inferiors que al canal físic; durant l’any 2021, les xifres 
de vendes del canal en línia representen un 5,0 % del total vers els anys 2020 i 2019, 
que van suposar un 4,8 % i un 3,3 %, respectivament. Tot i així, a causa de l’augment 
d’ús i addiccions cap a aparells tecnològics en els darrers anys sempre és bo seguir 
mantenint, millorant i adaptant les mesures de prevenció en aquest canal.

Hem establert en aquest entorn una sèrie de mesures de control per assegurar que 
els nostres usuaris juguen en un marc d’operacions dissenyades de manera respon-
sable i amb l’objectiu d’evitar el joc excessiu.

9 https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/grans-guanyadors/
43

El 100 % dels detallistes estan 
formats en matèria de joc res‑
ponsable.

El 100 % dels detallistes tenen 
noves clàusules de joc res‑
ponsable que resten incorpo‑
rades als contractes de Loteri‑
es de Catalunya

L’actualització de tot el mate‑
rial de joc responsable es pot 
trobar als punts de venda.
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Mesures de prevenció

Mesura Descripció

Identificació Verificar que és una persona major d’edat per donar-se d’alta als nostres canals en línia (web i aplicació).

Limitacions Límit de compra de bitllets i apostes:

Límit general diari: 200€.

Límit setmanal: 500€.

Límit específic diari per a les loteries El Rasca Ràpid i l’Express: 50€.

Límit de càrrega i recàrrega del moneder: 

500€ diaris i 1.000€ setmanals.

Límit del saldo del moneder:

No es podrà fer una recàrrega en el moneder que superi un saldo de 600€.

En el supòsit de ser guanyador d’un premi de fins a 600€, aquest premi s’abonarà íntegrament al moneder.

En el supòsit de ser guanyador d’un premi superior a 600€ aquest serà abonat íntegrament al compte bancari as-
sociat al compte del jugador.

Diàriament, l’excedent de 600€ del moneder es transfereix al compte bancari del jugador.

La persona usuària pot establir unes quantitats inferiors per als límits generals diaris i setmanals indicats ante-
riorment.

Eines de suport S’han actualitzat els apartats de consell i suport per tal de donar al jugador la informació corresponent:  
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/consells/

Es posa a l’abast del jugador un qüestionari per tal que pugui comprovar si està en una situació de risc davant el 
joc: https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/autodiagnostic/

Autobloqueig El jugador pot decidir si vol deixar de jugar en qualsevol moment.
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Mesura Descripció

Ajuda Com a mesura de detecció i intervenció i en cas d’ajuda, posem a l’abast del jugador el telèfon de contacte de 
SalutRespon24hores, on el jugador que tingui problemes podrà ser orientat i/o derivat cap a unitats especialitzades 
en el tractament de les addiccions al joc.

Per ampliar la informació sobre joc o trobar els centres de tractament especialitzats, es pot consultar al web de la 
Subdirecció General de Drogodependències:

https://drogues.gencat.cat/ca/addiccions-comportamentals

Comunicació clara i transparent sobre els nostres jocs
A Loteries de Catalunya apostem per una comunicació clara i transparent, i és per 
això que incloem informació sobre cadascun dels nostres jocs. 

En els nostres canals digitals:

 ● A l’apartat «Info Jocs Online»,10 es comunica el funcionament del joc, els sor-
tejos, els premis i les probabilitats de guanyar.

 ● A l’apartat «Resultats i premis», els usuaris poden consultar els resultats i els 
premis dels jocs i si el bitllet ha estat premiat o no.

En el cas del canal físic (punts de venda):
L’usuari pot consultar la informació sobre el joc, els premis i la validesa del bitllet 
mitjançant el terminal del detallista, comprovant si el bitllet ha estat o no premiat 
i consultar nous sortejos o jocs.

417-2, 417-3

Durant el 2021, no hem identificat casos d’incompliment relacionats amb la infor-
mació i l’etiquetatge dels nostres productes o serveis, ni casos d’incompliment re-
lacionats amb comunicacions de màrqueting.

10 https://www.loteriesdecatalunya.cat/jocs/lotto-649/
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Compromís amb els nostres grups d’interès
102-40, 102-42, 102-43, 102-44

A Loteries de Catalunya, considerem fonamental tenir en compte els nostres grups d’interès, ja que és la manera 
de dialogar-hi i entendre’n les opinions, preocupacions i expectatives davant l’impacte que tenim en la societat.

Demostrar transparència i responsabilitat d’acord amb tots els aspectes del negoci, les fites i els reptes als 
quals ens enfrontem, entendre millor les seves preocupacions i treballar per un resultat comú òptim, són els 
principals objectius del compromís que tenim amb els nostres grups d’interès i un dels objectius amb la nostra 
responsabilitat social corporativa.

Hem identificat 11 grans grups d’interès amb els quals establim un ferm compromís per tal de prestar el mà-
xim interès davant les seves necessitats, preocupacions i/o expectatives. Amb cadascun d’ells mantenim dià-
legs regulars formals i informals i els tenim en consideració en la presa de decisions de la nostra gestió diària 
de l’organització.

Personal
El personal és el nostre principal grup d’interès, atès que són les persones que treballen per a l’organització i 
un dels nostres principals valors.

Mantenim una via oberta de comunicació bidireccional a través de diversos canals: reunions, correus i comu-
nicacions internes. 

Expectatives al voltant de  
Loteries de Catalunya

Compromisos de Loteries  
de Catalunya

Accions / Mesures Mecanismes de diàleg

Organització fiable,  
transparent, motivadora  
i formadora

Personal satisfet i motivat, 
conscient de les seves 
responsabilitats

Formació continuada

Prestacions laborals que facilitin  
la conciliació familiar

Comunicació bidireccional 
a través de diversos 
canals: reunions, correus i 
comunicacions internes
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Jugadors i Ciutadania
En formen part els usuaris dels jocs d’atzar i de Loteries de Catalunya, així com el grup de població que pot 
interactuar amb l’organització. 

És en aquest segment de població on adrecem tots els nostres productes, i és amb tota la ciutadania amb qui 
ens comprometem a través de les nostres directrius. Des del nostre inici, hem apostat per una comunicació 
transparent i una publicitat no enganyosa, on l’objectiu principal és que es jugui als jocs d’atzar d’una manera 
divertida i prevenint tots els riscos possibles.
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Expectatives al voltant de  
Loteries de Catalunya

Compromisos de Loteries  
de Catalunya

Accions / Mesures Mecanismes de diàleg

Loteria responsable que 
ofereix jocs d’entreteniment 
amb repartiment supervisat de 
premis

Oferir jocs segurs i divertits que 
ofereixin una forma de jugar 
divertida, moderna, íntegra i 
integradora, servint com a un 
verdader motor d’empenta en el 
nostre país.

Enquestes bianuals sobre les 
característiques i gustos dels 
jugadors

Les xarxes socials, les 
comunicacions formals, els 
estudis de mercat i altres 
canals ens permeten tenir un 
contacte bidireccional amb 
aquest grup

Jocs segurs i fiables Entorns de joc segurs i fiables Programa de Joc Responsable Canals de suport i consell als 
usuaris

Revertir els beneficis  
obtinguts a la societat

Els nostres beneficis estan 
gestionats pel Govern de la 
Generalitat a través del Fons per 
a la Prosperitat i Cohesió Social

Màrqueting i Publicitat 
responsables, seguint les 
directrius del nostre Programa de 
Joc Responsable

Loteries de Catalunya fa un 
seguiment i un tractament 
de les consultes i queixes 
ciutadanes
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Agències de màrqueting i comunicació
Són les empreses que col·laboren amb la nostra organització en les àrees de disseny i realització de cam-
panyes de publicitat i màrqueting: anuncis i comunicacions als mitjans de comunicació (televisió, rà-
dio, premsa, etc.), disseny de material corporatiu i de la informació en els seus canals de comunicació:
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Expectatives al voltant de  
Loteries de Catalunya

Compromisos de Loteries  
de Catalunya

Accions / Mesures Mecanismes de diàleg

Contractació d’acord amb 
la normativa de referència. 

Col·laboradors compromesos 
i conscients amb l’objectiu de 
les campanyes de Loteries de 
Catalunya. 

Codi de Publicitat de Loteries 
de Catalunya12 

Informació diària a la 
intranet i canals interns.

Les relacions per 
iniciar col·laboracions 
contractuals s’especifiquen 
al perfil del contractant 
del web corporatiu i en els 
contractes formalitzats11. 

Totes les agències han de 
signar el codi de Publicitat de 
Loteries de Catalunya per tal 
d’evitar publicitat enganyosa.

Totes les agències 
col·laboradores estan 
obligades a aquest codi ja 
mencionat

Sessions internes i 
reunions de seguiment.

Formació continuada

11 https://www.loteriesdecatalunya.cat/contratacio-publica/
12 https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/codi-de-publicitat/

Missatge de la Presidenta de Loteries  
de Catalunya, SAU

A propòsit de Loteries de Catalunya

El procés de transformació: de l’EAJA 
a Loteries de Catalunya, SAU

Estructura de Loteries  
de Catalunya, SAU

El negoci de Loteries  
de Catalunya l’any 2021

Punts de venda

Informe de comunicació

Governança i compromís  
amb la sostenibilitat

Compromís amb  
els nostres grups d’interès

Ètica i responsabilitat social

Informe financer

Informació de la memòria

Índex de continguts GRI



Operadors del joc
Els operadors de joc de Loteries de Catalunya són els següents:

El novembre de 2019, Next Generation Lotteries (NGL), AS,13 va adquirir el 100 % de les ac-
cions de Novomatic Lottery Solutions, GmbH i, amb aquestes accions, tots els seus drets i 
obligacions. A partir d’aquest moment, Next Generation Lotteries és l’operador estratègic, 
tecnològic, comercial i logístic de tots els jocs generalistes de Loteries de Catalunya.

CIRSA Interactive Corporation, SL,1114 opera el joc restringit de Loteries de Catalunya (El 
SuperToc) i n’assegura el seu desenvolupament logístic i tecnològic. Addicionalment, CIR-
SA també gestiona, mitjançant un contracte de serveis, l’operativa de venda i subministra-
ment de cartrons de bingo a les sales autoritzades.

13 https://www.nextgl.com/
14 https://www.cirsa.com/

49
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Compromisos de Loteries  
de Catalunya

Accions / Mesures Mecanismes de diàleg

Sistema de contractació 
pública, d’acord amb la 
normativa de referència.

Col·laboradors compromesos 
i motivats amb els objectius i 
plans de desenvolupament de 
l’organització.

Plans de seguiment i 
d’avaluació amb establiment 
d’objectius anuals.

Informació diària a la 
intranet i canals interns.

Empresa transparent, 
responsable  
i fiable.

Col·laboracions vives i 
constructives, per a la defensa 
d’interessos comuns.

Establiment dels 
requeriments dels estàndards 
de joc responsable marcats 
pel nostre Programa.

Sessions internes i 
reunions de seguiment 
mensuals, trimestrals i/o 
anuals.

Col·laboracions fiables.
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Grups de recerca i de tractament del joc patològic
En aquest grup, s’inclouen les unitats o centres de recerca, els quals són hospitals de referència de Catalunya 
en el tractament d’addiccions patològiques i amb els quals mantenim un diàleg i una voluntat de col·laboració 
amb tots els temes referents al joc i els seus riscos associats.15

12

Expectatives al voltant de  
Loteries de Catalunya

Compromisos de Loteries  
de Catalunya

Accions / Mesures Mecanismes de diàleg

Oferir jocs segurs, fiables i 
divertits tenint en compte 
l’opinió d’aquest grup sobre 
els riscos de joc problemàtic

Col·laboracions a llarg termini 
basades en intercanvis 
d’informació i aportacions 
constructives a favor de la 
prevenció del joc excessiu

Formació en matèria de joc 
responsable a tots els nostres 
punts de venda

Contacte i diàlegs de forma 
regular: reunions, grups de 
treball

Diàlegs formals i informals

Informació de suport i consell a 
punts de venda perquè arribi als 
usuaris i ciutadania

15 https://drogues.gencat.cat/ca/addiccions-comportamentals
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Associacions d’afectats pel joc
En aquest grup, s’inclourien les associacions en l’àmbit del joc, com per exemple les associacions de consum 
o les associacions dels afectats pel joc problemàtic. Les principals associacions a Catalunya de tractament 
d’addiccions al joc problemàtic són ACENCAS16

1 3   i Fora de Joc.1714

Expectatives al voltant de  
Loteries de Catalunya

Compromisos de Loteries  
de Catalunya

Accions / Mesures Mecanismes de diàleg

Oferir jocs segurs, fiables i 
divertits tenint en compte 
l’opinió d’aquest grup sobre 
riscos de joc problemàtic

Col·laboracions a llarg termini 
basades en intercanvis 
d’informació i aportacions 
constructives a favor de la 
prevenció del joc excessiu

Formació en matèria de joc 
responsable a tots els nostres 
punts de venda

Contacte i diàlegs de forma 
regular: reunions i grups de 
treball

Diàlegs formals i informals

Informació de suport i consell a 
punts de venda perquè arribi als 
usuaris i la ciutadania en general

16 Associació Centre Català d’Addiccions Socials https://fundacionacencas.org/ 
17 Fora de Joc: Associació d’Ajuda a Famílies amb Ludòpates
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Competidors
En aquest grup, hi trobem les organitzacions que operen també en el sector de loteries i que ofereixen jocs 
d’atzar i de loteries com ho fem a Loteries de Catalunya. 

Punts de venda 
Comercialitzem els nostres jocs principalment a través de la xarxa presencial, la qual està segmentada per 
diferents canals i diversos tipus d’establiments. 

Des d’establiments comercials de conveniència que, a més del seu negoci habitual (bars, estancs, llibreries, 
etc.), disposen d’un terminal de loteria amb el qual comercialitzen bitllets i apostes, a grans cadenes de distri-
bució detallista que gestionen els seus propis punts de venda (hipermercats, supermercats, benzineres, etc.), 
o distribuïdors que, sense gestionar-ne pròpiament cap, sí que hi estan vinculats d’alguna manera (gremis i 
associacions comercials).

També hi ha les sales de bingo, que tot i que esporàdicament poden comercialitzar els jocs generalistes de 
Loteries de Catalunya, són les úniques que poden comercialitzar la loteria interconnectada entre sales anome-
nada El SuperToc. 
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Compromisos de Loteries  
de Catalunya

Accions / Mesures Mecanismes de diàleg

Aportació econòmica 
d’acord amb les vendes i 
esforços realitzats

Col·laboradors responsables, 
respectant els requeriments  
i codis de conducta.

Formacions continuades 
sobre jocs i en matèria de joc 
responsable, especialment pel 
què fa a la protecció de menors.

Comunicació via canals en 
línia, portal de detallista.

Productes atractius i segurs Tots els nostres detallistes 
signen la clàusula als 
contractes, amb les seves 
obligacions en matèria de joc 
responsable

Programa de suport i formació Visites d’inspecció a través 
de Retail i Promotors

Suport de Retail i màrqueting.
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Organismes públics: Govern i altres administracions reguladores del joc
Fa referència a l’espai on s’inclouen totes les administracions reguladores de la nostra activitat i, molt especi-
alment, la Generalitat de Catalunya, que no deixa de ser la propietària del 100 % de les accions de Loteries de 
Catalunya, SAU, i a la qual li gestionem els jocs que té reservats.
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Expectatives al voltant  
de Loteries de Catalunya

Compromisos de Loteries  
de Catalunya

Accions / Mesures Mecanismes de diàleg

Compliment de les lleis i de les nor‑
matives aplicables

Mantenir la missió de loteri‑
es al servei de l’ús públic 

Autorització de tots els nostres 
jocs abans de llançar‑los al mercat

Reunions trimestrals

Jocs no dirigits a menors o a altres 
públics vulnerables i seguint una 
distribució de premis establerta

Programa de Joc Responsable Grups de treball

Compromís amb la ciutadania Reunions periòdiques del Consell 
d’Administració

Organització ètica i responsable

Empreses col·laboradores
En aquest grup, s’inclouen totes les empreses que es relacionen directament amb Loteries de Catalunya, SAU, 
en funció del servei que aquesta necessiti. És un grup divers: des d’empreses de consultoria i auditoria fins a 
empreses de serveis, de subministrament i/o entitats bancàries.

Com a empresa pública, a Loteries de Catalunya contractem, d’acord a la normativa de referència, garantint un di-
àleg clar, directe i eficaç sobre el servei que cal contractar amb cadascuna d’aquestes empreses col·laboradores.

Expectatives al voltant  
de Loteries de Catalunya

Compromisos de Loteries  
de Catalunya

Accions / Mesures Mecanismes de diàleg

Relació comercial fiable i 
transparent

Contractació ètica i transparent Contractació pública Comunicació fluida entre els 
equips implicats.

Compliment de tota la nor‑
mativa legal 

Reunions periòdiques a establir se‑
gons projecte en concret.
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Organismes Certificadors
Aquí trobem els organismes internacionals als quals estem adherits i que són els que marquen els estàndards 
de certificació necessaris. En el cas de la certificació en joc responsable, podem fer referència a la European 
Lotteries i la World Lottery Association. També hi estan vinculades les empreses auditores que porten a terme 
l’avaluació dels requisits exigits per tal de poder obtenir la certificació determinada.
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Compromisos de Loteries  
de Catalunya

Accions / Mesures Mecanismes de diàleg

Jocs desenvolupats tenint 
en compte els requisits dels 
organismes certificadors i 
les seves directrius

Col·laboració a llarg termini 
basada en intercanvis 
constructius i col·laboracions 
eficaces

Reunions periòdiques, 
intercanvi d’experiències

Comunicació habitual i 
continuada, conferències, 
reunions de treball, 
webinars

Assistència a conferències, 
seminaris i webinars

Formacions continuades en 
matèria de joc responsable, RSC i 
novetats en el sector de loteries i 
apostes
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Ètica i responsabilitat social
102-11, 102-16

Negoci responsable: marc legal
Totes les nostres activitats es duen a terme dins d’un 
ampli marc normatiu extern i intern per tal de garan-
tir-ne la transparència, l’ètica i la responsabilitat.

1 Marc normatiu de Loteries  
de Catalunya

Loteries de Catalunya es regeix per la següent nor-
mativa:

https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/
joc-apostes/normativa/

• Decret Llei 16/2021, de 13 de juliol, d’aprovació de 
mesures urgents d’ordenament del joc de la loteria 
reservat a la Generalitat de Catalunya.

• Acord Gov/84/2021, de 15 de juny, pel qual s’apro-
va la transformació de l’Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat en societat anònima de 
naturalesa unipersonal, la constitució de la socie-
tat Loteries de Catalunya, SAU i se n’aproven els 
Estatuts.

• Decret 241/1986, de 4 d’agost, pel qual es fixa el 
Reglament General dels Jocs de Loteria, organit-
zats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat. (DOGC 728, 18.8.1986).

• Llei 15/1984, de 20 de març, del joc.
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• Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del 
catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i 
amb els criteris aplicables per a la seva planificació.

• Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del rè-
gim sancionador en matèria de joc (DOGC 1418, 
13.3.1991) (modificacions indicades al text).

• A més, cadascun dels jocs té una regulació espe-
cífica que ha estat aprovada pel Govern de Catalu-
nya abans del seu llançament: 

http://economia.gencat.cat/ca/departament/
normativa/loteriescatalunya/especifica/

2 Altres normatives internes
Existeixen altres normatives que afecten a les activi-
tats de Loteries de Catalunya, com són:

Protecció de dades
Garantim a les persones usuàries que tot el procés, 
que inclou la recollida de dades personals, el seu 
tractament i la seva utilització posterior, es realitza 
de conformitat amb el Reglament (UE) 679/2016 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de dades personals i garantia dels drets di-
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gitals, i la resta de normativa concordant en matèria 
de protecció de dades personals.

A Loteries de Catalunya, tenim un delegat de Protecció 
de Dades que vetlla per al compliment d’aquesta àm-
plia normativa i per tal que les dades de tots aquells 
amb qui interactuem estiguin protegides i segures:

https://www.loteriesdecatalunya.cat/politica-
privacitat/

418-1 

Durant l’any 2021, no hem identificat cap reclamació 
fonamentada relativa a violacions de la privacitat o 
pèrdua de dades del client.

Accessibilitat
Des de Loteries de Catalunya, ens comprometem a fer 
accessible el nostre lloc web de conformitat amb el 
Reial decret 112/2018, de 7 de setembre, sobre acces-
sibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius 
mòbils del sector públic: 

https://www.loteriesdecatalunya.cat/accessibilitat/

Prevenció del blanqueig de capitals 
En aquest àmbit normatiu, seguim la Llei estatal 
10/2010, de 28 d’abril, i el seu reglament vinculant.

Aquesta Llei de prevenció del blanqueig de capitals té 
per objecte protegir la integritat del sistema financer 
i d’altres sectors d’activitat econòmica, tot establint 

obligacions de prevenció del blanqueig de capitals i 
de finançament del terrorisme.

Pagaments en efectiu
Loteries de Catalunya, en la prevenció i lluita contra el 
frau, establim limitacions dels pagaments en efectiu 
segons la Llei estatal i el reglament de jocs de loteria.

Els llocs de pagament de premis de les loteries i el 
límit de pagament de premis per part dels agents de 
venda autoritzats fins a un import de 1.999 € es regu-
len a la resolució ECO/1851/2021, de 21 de juny:

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-
dogc/?documentId=903818

Igualtat 
La llei orgànica 17/2015, de 21 de juliol, per la igual-
tat efectiva de dones i homes té per objecte fer efec-
tiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre 
dones i homes. 

3 Transparència i contractació 
pública

Transparència
Disposem dels mecanismes necessaris per donar com-
pliment a les obligacions de la llei de transparència:

https://governobert.gencat.cat/ca/que-es/
Normativa/normativa-de-transparencia/
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Al nostre web, hi ha un apartat específic de transparèn-
cia on facilitem la informació als usuaris i la ciutada-
nia en general sobre la gestió de la nostra companyia:

https://www.loteriesdecatalunya.cat/portal-de-
transparencia/

Garantim, doncs, els valors corporatius i les conduc-
tes i pràctiques responsables en tots els nostres àm-
bits d’actuació.

Contractació
L’activitat de contractació de Loteries de Catalunya, 
com a empresa pública de la Generalitat de Catalu-
nya, està subjecta a la Llei 9/2017, de 8 de novem-
bre, de Contractes del sector públic per mitjà de les 
instruccions internes de contractació aprovades en 
data 21 de juliol de 2021. Aquest mecanisme és un 
dels instruments per excel·lència en el funcionament 
de l’Administració i per a la provisió de tota mena de 
béns i serveis per al benestar de la ciutadania.

La informació pública sobre qui contracta, què, com 
i a qui es contracta, i l’import dels contractes és un 
dret de la ciutadania, així com un requisit indispensa-
ble per a la confiança en la gestió de l’Administració 
i un mecanisme contra la corrupció.

Així mateix, tots els serveis prestats pels nostres col-
laboradors compleixen la normativa vigent en matè-
ria de confidencialitat i protecció de dades:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/
AppJava/perfil/eaja

102-9

Durant l’any 2021, Loteries de Catalunya ha executat 
126 contractes administratius (tramitats mitjançant 
procediments oberts, negociats, menors, pròrrogues 
i modificacions), dels quals 115 corresponen a con-
tractes menors i 11 a contractes majors.
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CONTRACTACIÓ

Contractes administratius executats en el 2021

Adjudicats mitjançant procediment obert LCSP (EAJA) i pel procediment general del punt 3.2 de les Instruccions Internes de 
Contractació de Loteries de Catalunya SAU, aprovades el 21 de juliol de 2021 (LC)

Expedient TEEC Objecte Contractista Import  
(IVA exclòs)

EAJA-2021-00002
Serveis integrals de publicitat (estratègia, creativitat, producció, accions especials de publicitat i comunicació, i, 
assessorament permanent) del portafolis de productes de Loteries de Catalunya organitzats i gestionats per l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya. (3 Lots)

Lot 1 - Serveis integrals de publicitat (estratègia, creativitat,  
producció, accions especials de publicitat i comunicació, i,  
assessorament permanent) pels sorteigs que es realitzin  
de La Grossa.

Folch-El Terrat (UTE) 514.876,00 €

Lot 2 - Serveis integrals de publicitat (creativitat i producció)  
de les campanyes de La 6/49, El Rasca Ràpid, El Trio i L’Express. Clackson Marketing SL 58.994,00 €

Lot 3 - Serveis integrals de publicitat B2B i B2C (estratègia,  
creativitat, producció, accions especials de publicitat i comunicació,  
i, assessorament permanent) per introduir en el mercat el nou joc  
de loteria col·lectiva.

Bum Blasi  
Urgell Morales SL 165.289,00 €

EAJA-2021-00003 Subministrament de targetes regal destinades a una promoció  
comercial per als agents venedors. El Corte Inglés SA 60,000,00 €

EAJA-2021-00016 Servei d’impressió de material publicitari punt de venda. (2 Lots)

Lot 1 Servei impressió papereria. Fotoletra, SA 60,000,00€

Lot 2 Altres suports. Zona Límite Castellón S.L. 125.000,00 €

EAJA-2021-00018
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 2021.

Havas Media  
Group Spain S.A. 4.250.000,00 €

58

Missatge de la Presidenta de Loteries  
de Catalunya, SAU

A propòsit de Loteries de Catalunya

El procés de transformació: de l’EAJA 
a Loteries de Catalunya, SAU

Estructura de Loteries  
de Catalunya, SAU

El negoci de Loteries  
de Catalunya l’any 2021

Punts de venda

Informe de comunicació

Governança i compromís  
amb la sostenibilitat

Compromís amb  
els nostres grups d’interès

Ètica i responsabilitat social

Informe financer

Informació de la memòria

Índex de continguts GRI



CONTRACTACIÓ

Contractes administratius executats en el 2021

Adjudicats mitjançant procediment obert LCSP (EAJA) i pel procediment general del punt 3.2 de les Instruccions Internes de 
Contractació de Loteries de Catalunya SAU, aprovades el 21 de juliol de 2021 (LC)

Expedient TEEC Objecte Contractista Import  
(IVA exclòs)

EAJA-2021-00026 Servei de pagament de premis mitjançant xarxa d’establiments bancaris. Caixabank SA 146.233,00 €

EAJA-2021-00051 Servei d’assistència en la realització dels sortejos de les loteries  
de la Generalitat.

Pricewaterhousecoopers 
Auditores SL 164.800,00 €

EAJA-2021-00072 Servei d’impressió de talonaris de participacions de la loteria Grossa 
Cap d’Any 2021 Signe, SA 99.930,00 €

LC-2021-00012 Serveis per a dissenyar i implementar un pla de presència arreu del 
 territori de la capgrossa de la loteria La Grossa. Cortex 104.000,00 €
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Adjudicats mitjançant procediment negociat sense publicitat ni concurrència (per raons tècniques (art.168 a) 2 LCSP)

Expedient TEEC Objecte Contractista Import  
(IVA exclòs)

EAJA-2021-00094 Servei de producció i retransmissió per televisió del sorteig  
de La Grossa de Cap d’Any 2021.

Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, SA 39.649,00 €

Adjudicats mitjançant procediment negociat sense publicitat ni concurrència (Instruccions Internes de Contractació de Loteries de 
Catalunya, SAU, aprovades en data 21 de Juliol de 2021)

Expedient TEEC Objecte Contractista Import  
(IVA exclòs)

LC-2021-00005 Servei de publicitat per a la Cursa Jean Bouin. Godó Strategies SLU 34.828,93 €

LC-2021-00008 Servei d’accions publicitàries i drets d’imatge i veu. Marc Giró Costa 30.100,00 €
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Pròrrogues contractuals

Expedient TEEC Objecte Contractista Import  
(IVA exclòs)

EAJA-2020-00056-001 Servei de gabinet de premsa i relació amb els mitjans de comunicació. Both People  
& Comms, SL 28.000,00 €

EAJA2019- 
000090-001

Servei d’operació d’un sistema integral per al desenvolupament  
dels sortejos de la loteria Supertoc i per al control dels cartrons  
del joc del bingo a efectes de la liquidació de la taxa corresponent  
a la Generalitat de Catalunya. 

Cirsa Interactive  
Corporation, SLU 1.120.845,00 €
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Modificacions contractuals

Expedient TEEC Objecte Contractista Import  
(IVA exclòs)

EAJA-2021-00002- 
Mod. 001

Modificació Lot 1 Serveis integrals de publicitat (estratègia, creativitat, 
producció, accions especials de publicitat i comunicació, i, assessora-
ment permanent) pels sorteigs que es realitzin de La Grossa.

Folch - El Terrat, UTE 31.175,00 €

EAJA-202-00016-
Mod 001

Servei d’impressió de material publicitari punt de venda. (Lot 1 Servei 
impressió papereria). Fotoletra, SA 9.000,00 €

EAJA-2021-00003 Subministrament de targetes regal destinades a una promoció comer-
cial per als agents venedors. El Corte Inglés SA Sense efectes 

econòmics

Durant l’any 2021 també s’ha seguit executant aquest contracte d’operativa de l’Entitat (4/2014 administratiu especial): 

Expedient Objecte Contractista

CT 4/2014 Execució de les prestacions per al desenvolupament estratègic, tec-
nològic, comercial i logístic de les loteries titularitat de la Generalitat. Next Generation Lotteries, GmhB
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Els sortejos
Realitzem dues tipologies de sortejos vinculats als jocs de loteria que gestionem:

 ● Aquells en què la combinació guanyadora s’obté per l’accionament d’elements mecànics, és a dir, l’extrac-
ció de les boles mitjançant bombos. 

 ● Aquells en què la combinació guanyadora s’obté mitjançant processos informàtics aleatoris (RNG).

El nombre de sortejos realitzats per a cada tipus de joc durant l’any ha estat el següent:

Tipus de joc Nombre de sortejos Categoria

La Grossa 3 Bombos

La Grossa del divendres especial 3 Bombos

La Grossa del divendres 50 Bombos

La 6/49 156 Bombos

El Jòquer (de La 6/49) 156 Bombos

El Trio 365 Bombos

L’Express 97.710 RNG

El SuperToc 843 RNG

Total 99.286
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Loteries de Catalunya té un equip propi de persones qualificades per a la realització i verificació dels sortejos 
que porta a terme. No obstant això, i per tal 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 i amb la gravació exhaustiva de tots els seus sortejos.
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Sorteig de La Grossa de Cap d’Any 
Com cada any des del 2013, el dia 31 de desembre se 
celebra el sorteig de La Grossa de Cap d’Any, que es rea-
litza i retransmet des de la Televisió de Catalunya (TV3).

De resultes, TV3 va oferir el sorteig en directe i a dos 
quarts d’una del migdia, des dels platós de Sant Joan 
Despí. Els encarregats de presentar el programa van 
ser la Sra. Laia Ferrer i el Sr. Marc Giró. 

El programa del sorteig de La Grossa de Cap d’Any va 
tenir un 24,4 % de share.

Altres sortejos
Els sortejos de La 6/49 i del Jòquer, d’El Trio, La Gros-
sa de Sant Jordi, La Grossa de l’estiu i La Grossa del 
divendres es fan a la sala de sortejos de Loteries de 
Catalunya.

Els sortejos de L’Express es realitzen mitjançant un 
sistema informàtic, amb una freqüència d’un sorteig  
cada 4 minuts (254 sortejos diaris entre les 7.04 i 
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les 23.56 hores) cada dia de l’any, i es segueixen en 
directe a través dels monitors instal·lats en una part 
dels establiments de la xarxa d’agents venedors de 
Loteries de Catalunya. 

Els sortejos d’El SuperToc es realitzen mitjançant 
un sistema informàtic. N’hi ha quatre diaris (18.00, 
20.00, 22.30 i 01.00 hores) i s’hi pot jugar de forma 
simultània a les sales de bingo de Catalunya. 

Els resultats dels sortejos es publiquen a la premsa, 
al web i a l’aplicació mòbil de Loteries de Catalunya, 
així com a les nostres xarxes socials. 
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Anàlisi de materialitat
A Loteries de Catalunya, som conscients i creiem en la 
rellevància de tots els temes socials, econòmics, me-
diambientals i de governança que afecten l’organitza-
ció, així com l’impacte que suposen per a la societat.

Per primera vegada, aquest 2021 hem utilitzat una ava-
luació de materialitat per ajudar-nos a prioritzar aquests 
temes, en funció de la seva rellevància i impacte per al 
nostre negoci i pels nostres grups d’interès.

Aquesta primera avaluació l’hem dut a terme en col-
laboració amb els nostres grups d’interès més relle-
vants: personal, punts de venda i col·laboradors es-
trets clau per al desenvolupament del negoci. 

Aquesta avaluació de materialitat es basa en els se-
güents passos:

 ● En primer lloc, identificació dels nostres grups 
d’interès.

 ● Creació d’una llista completa de temes de res-
ponsabilitat social corporativa rellevants per a la 
companyia.

 ● Validació d’aquesta llista per part de la Direcció 
General per valorar els temes rellevants en funció 
dels objectius estratègics de l’organització.

 ● La priorització de cada tema es porta a terme a 
partir d’entrevistes, enquestes i tallers.

 ● Representació dels resultats en una matriu per aju-
dar a identificar quins temes són materials per a l’or-
ganització i quins són avaluats per l’equip directiu.
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 ● Revisió i actualització anual dels temes materials 
per tal d’ajustar-los a l’estratègia de RSC corporativa.

Durant aquest 2021, i d’acord amb aquest exercici d’ava-
luació de materialitat, hem establert els cinc pilars se-
güents de sostenibilitat que representen les àrees so-
bre les quals l’empresa vol focalitzar les seves accions:

102-47

Aquests pilars cobreixen diversos aspectes o temes 
identificats amb el compromís amb els nostres grups 
d’interès, així com l’estratègia corporativa de l’orga-
nització.

En curs Implementat
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Àrea Temes materials identificats Accions en curs Noves fites

Governança Programa de joc responsable Millores continues  
Recertificació continua 

Estratègia, objectius i projectes

Conducta ètica

Resultats econòmics

Diàleg i compromís amb els grups d’interès

Consumidors Protecció a menors

Joc responsable

Publicitat i màrqueting responsable

Privacitat i seguretat en les dades

Compromís  
amb la societat

Actuacions per a la igualtat  
d’oportunitats de col·lectius vulnerables

Fons per a la prosperitat  
i cohesió social 

L’impacte ambiental Gestió de residus Establir política de gestió de residus 

Adquisició de productes responsables  
amb el medi ambient

Revisió composició i característiques dels 
bitllets 

Compliment mediambiental  
amb els proveïdors

Revisió de contractes amb els col·laboradors 
i proveïdors en matèria de sostenibilitat 
ambiental 

Les condicions 
laborals

Benestar i seguretat en el treball

Inversió en formació i desenvolupament  
de les competències del personal Pla de desenvolupament personal 

Conciliació laboral i familiar

Captació de talent
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La taula següent resumeix aquesta definició d’aspectes materials definits sobre els quals estem treballant actu-
alment i que s’han establert com a acció de treball en un futur immediat:
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Informe financer
102-51, 102-52

Els informes financers de l’organització s’auditen anualment durant el primer trimestre de l’any i es comuni-
quen anualment amb la publicació de la Memòria Anual a l’apartat corresponent del Portal de Transparència 
del web loteriesdecatalunya.cat18

15 a finals del segon trimestre de l’any. 

L’últim informe presentat va ser el corresponent a l’exercici del 2020. Les dades financeres abasten des de l’1 
de gener al 31 de desembre del mateix any com a darrer dia de tancament.

En l’exercici 2021 s’ha generat la transferència final a la Tresoreria de la Generalitat, destinada íntegrament al 
Departament de Drets Socials, per import final de 8,3 M€, amb l’objectiu de desenvolupar accions i programes 
socials per als col·lectius més desafavorits de la societat catalana, corresponent al tancament de l’exercici del 
2020. Per al mes de juny de 2022, hi ha prevista la transferència, corresponent a l’anualitat 2021, per import de 
3,5 M€.

A la següent taula, podem veure les magnituds principals per entendre les operacions de joc i les seves des-
peses associades: 

18 https://www.loteriesdecatalunya.cat/portal-de-transparencia/
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Indicadors econòmics i d’explotació (*)

2021 2020 %variació

Quantitats jugades i ajustaments 63.375 55.265 15%

Premis finals en el sistema 39.791 27.010 47%

Marge d’Explotació GGY 23.584 28.255 -17%

Comissions agents venedors autoritzats 5.485 4.701 17%

Despeses d’Operació dels jocs 7.017 6.979 1%

Resultat d’Operacions del joc 11.082 16.575 -33%

Altres ingressos d’explotació 422 311 36%

Màrqueting i publicitat 5.514 4.291 29%

Altres despeses explotació i de capital 890 748 19%

Despeses de personal 1.531 1.372 12%

Aplicació Fons Maniobra 1.500 -100%

Aplicació Fons Reserva Premis 3.000 -100%

Resultat d’explotació 3.569 8.975 -60%

(*) Inclou ajustaments
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Pressupost 2021. Entitat 6230

Exercici 2021 Milers d’euros

Capítols Pressupost Ingressos Pressupost Definitiu Ingressos reconeguts Grau de compliment

CAPÍTOL 1 Remuneracions del personal 2.101 1.544 73%

CAPÍTOL 2 Despeses de béns corrents i de 
serveis 28.212 18.724 66%

CAPÍTOL 4 Transferències a favor de la 
Generalitat 8.000 3.687 46%

CAPÍTOL 6 Inversions Reals 201 55 27%

CAPÍTOL 8 Variació Actius Financers 10 7 70%

Total despeses 38.524 24.017 62%
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Pressupost 2021. Entitat 6230

Exercici 2021 Milers d’euros

Capítols Pressupost Ingressos Pressupost Definitiu Ingressos reconeguts Grau de compliment

CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 38.521 24.008 62%

CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 2 0 0%

CAPÍTOL 8 Variació actius financers 1 9 900%

Total Ingressos 38.524 24.017 62%

Estat d’ingressos i despeses



Informació de la memòria
102-51, 102-52

Els continguts d’aquesta memòria són el recull de les 
principals actuacions i dades de l’organització en el 
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desem-
bre de l’any 2021, i volen donar resposta a les inqui-
etuds de les parts interessades dins d’un context de 
sostenibilitat i dels temes materials, garantint sem-
pre l’exhaustivitat de la informació.

Loteries de Catalunya ha redactat aquesta memòria 
seguint els estàndards GRI: opció Essencial i s’han 
aplicat els requeriments de treball de la GRI, Sustai-
nability Reporting Standards, per a la seva metodolo-
gia d’elaboració.

Es pot consultar la data i lloc de la seva publicació 
dins el Portal de Transparència: 

https://www.loteriesdecatalunya.cat/portal-de-
transparencia/
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102-56

La memòria no ha estat verificada externament.

102-54  

És el primer any que es redacta un informe anual sota 
els criteris GRI de sostenibilitat. Aquesta memòria 
és doncs una mostra del nostre compromís amb els 
nostres usuaris, la ciutadania i la resta de grups d’in-
terès per compartir fites i reptes estratègics. 

102-53   

És, doncs, per aquest motiu que concebem aquest 
informe com un diàleg amb tots vosaltres, que totes 
les consultes i aportacions seran benvingudes. Po-
deu contactar amb Loteries de Catalunya mitjançant 
l’adreça electrònica següent: info@loteries.cat

Missatge de la Presidenta de Loteries  
de Catalunya, SAU

A propòsit de Loteries de Catalunya

El procés de transformació: de l’EAJA 
a Loteries de Catalunya, SAU

Estructura de Loteries  
de Catalunya, SAU

El negoci de Loteries  
de Catalunya l’any 2021

Punts de venda

Informe de comunicació

Governança i compromís  
amb la sostenibilitat

Compromís amb  
els nostres grups d’interès

Ètica i responsabilitat social

Informe financer

Informació de la memòria

Índex de continguts GRI

https://www.loteriesdecatalunya.cat/portal-de-transparencia/
https://www.loteriesdecatalunya.cat/portal-de-transparencia/


Índex de continguts GRI
102-6, 102-15

GRI 102: Elements generals d’informació

Tema Nº contingut Descripció Pàgina o resposta directa Comentaris

1. PERFIL DE  
L’ORGANITZACIÓ

102-1 Nom de l’organització 5

102-2 Activitats, marques, productes  
i serveis 5, 21

102-3 Ubicació de la seu 5

102-4 Ubicació de les operacions 5

102-5 Propietat i forma jurídica 8

102-6 Mercats servits 5,7, 20-28

102-7 Dimensió de l’organització 15

102-8 Informació sobre el personal 16

102-9 Cadena de subministrament 7, 29-31, 58

102-10 Canvis significatius 8

El fet que ha marcat 
aquest any 2021 ha 
estat la transformació 
de la nostra organització 
en societat mercantil. 

102-11 Principi o enfocament  
de precaució 58-60

102-13 Afiliació a associacions 5, 39
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GRI 102: Elements generals d’informació

Tema Nº contingut Descripció Pàgina o resposta directa Comentaris

2. ESTRATÈGIA
102-14 Declaració d’alts executius 

responsables de la presa de decisions 11

102-15 Principals impactes, riscos i 
oportunitats 20-28

3.ÈTICA  
I INTEGRITAT 102-16 Valors, principals estàndards i normes 

de conducta 5, 55

4. GOVERNANÇA 102-18 Estructura de governança 11

102-22 Composició del màxim òrgan de  
govern i els seus comitès 11

102-23 President del màxim òrgan de govern 11, 13

102-24 Nominació i selecció del màxim òrgan 
de govern 11, 13

102-26
Funció del màxim òrgan de govern 
en la selecció d’objectius, valors i 
estratègia

11

5. PARTICIPACIÓ  
DELS GRUPS  
D’INTERÈS

102-40 Llista dels grups d’interès 46-54

102-42 Identificació i selecció dels grups 
d’interès 46-54

102-43 Enfocament per la participació dels 
grups de relació 46-54

102-44 Temes i preocupacions  
claus mencionats 46-54
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GRI 102: Elements generals d’informació

Tema Nº contingut Descripció Pàgina o resposta directa Comentaris

6. PRÀCTIQUES 
PER L’ELABORACIÓ 
D’INFORMES

102-46 Definició dels continguts dels informes 
i les cobertures del tema 68

102-47 Llista dels temes materials 63-64

102-48 Reexpressió de la informació No s’han produït canvis en la 
reexpresió de la informació

102-49 Canvis en l’elaboració d’informes 68

102-50 Període objecte de l’informe 68

102-51 Data de l’últim informe 65, 68

102-52 Cicle d’elaboració d’informes 65, 68 anual

102-53 Punt de contacte per a preguntes 
sobre l’informe 68

102-54 Declaració d’elaboració de l’informe de 
conformitat amb els estàndards GRI 68

102-55 Índex de continguts GRI 69

102-56 Verificació externa La Memòria Anual no ha es-
tat verificada externament

Missatge de la Presidenta de Loteries  
de Catalunya, SAU

A propòsit de Loteries de Catalunya

El procés de transformació: de l’EAJA 
a Loteries de Catalunya, SAU

Estructura de Loteries  
de Catalunya, SAU

El negoci de Loteries  
de Catalunya l’any 2021

Punts de venda

Informe de comunicació

Governança i compromís  
amb la sostenibilitat

Compromís amb  
els nostres grups d’interès

Ètica i responsabilitat social

Informe financer

Informació de la memòria

Índex de continguts GRI



72

GRI 400 SOCIAL

GRI 103:  
Enfoc de Gestió

103-1 Explicació del tema material  
i la seva cobertura

16

103-2 L’enfocament de gestió i els seus 
components

16

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 16

GRI 401:  
Ocupació 401-1 Noves contractacions de treballadors i 

rotació del personal
17

401-2

Prestacions pels treballadors a 
temps complert que no es donin en 
els treballadors a temps parcial o 
temporals

19

401-3 Permís parental 17

GRI 103:  
Enfoc de Gestió

103-1 Explicació del tema material  
i la seva cobertura

40-42

103-2 L’enfocament de gestió i els seus 
components

40-42

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 40-42

GRI 416:  
Salut i Seguretat  
dels clients

416-1
Avaluació dels impactes en la salut 
i seguretat de les categories de 
productes o serveis

40-42

416-2
Casos d’incompliment relatius als 
impactes en la salut i la seguretat de 
les categories de productes i serveis

40-42
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GRI 400 SOCIAL

GRI 103:  
Enfoc de Gestió

103-1 Explicació del tema material  
i la seva cobertura

32, 43-45

103-2 L’enfocament de gestió i els seus 
components

32, 43-45

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 32, 43-45

GRI 417:  
Màrqueting  
i etiquetat

417-1 Requeriments per la informació i 
l’etiquetat de productes i serveis

36, 42, 45

417-2
Casos d’incompliment relacionats 
amb la informació i l’etiquetat de 
productes i serveis

36, 45

417-3 Casos d’incompliment relacionats 
amb comunicacions de màrqueting

36, 45

GRI 103:  
Enfoc de Gestió

103-1 Explicació del tema material i la seva 
cobertura 55

103-2 L’enfocament de gestió i els seus 
components 55

103-3 Avaluació de l’enfocament  
de gestió 55

GRI 418: Privacitat  
del client 418-1

Reclamacions fonamentals relatives 
a violacions de la privacitat del client i 
pèrdua de dades del client

56

GRI 103:  
Enfoc de Gestió

103-1 Explicació del tema material 
i la seva cobertura 55-60

103-2 L’enfocament de gestió i els seus 
components 55-60

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 55-60
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GRI 400 SOCIAL

GRI 419  
Cumpliment 
socioeconòmic 419-1 Incompliment de les lleis i normatives 

d’ àmbit social i econòmic

Al 2021, Loteries de Catalunya 
no ha rebut multes fruit de 
l’incompliment de la legislació 
social i econòmica

TEMES MATERIALS no coberts pels estàndards GRI

GRI 103: Enfoc de 
Gestió

103-1 Explicació del tema material i la seva 
cobertura 37

103-2 L’enfocament de gestió i els seus 
components 37

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 37

Joc Responsable Joc Responsable No cobert pel GRI 37-45

GRI 103:  
Enfoc de Gestió 103-1 Explicació del tema material i la seva 

cobertura 16-19

103-2 L’enfocament de gestió i els seus 
components 16-19

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 16-19

Conciliació laboral  
i familiar

Conciliació  
laboral i familiar No cobert pel GRI 19

GRI 103: Enfoc de 
Gestió

103-1 Explicació del tema material i la seva 
cobertura 6, 55, 65

103-2 L’enfocament de gestió i els seus 
components 6, 55, 65

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 6, 55, 65
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TEMES MATERIALS no coberts pels estàndards GRI

Informació dels jocs Informació sobre
característiques, 
vendes i
premis

No cobert pel GRI 20-28, 61, 65

GRI 103: Enfoc de 
Gestió

103-1 Explicació del tema material i la seva 
cobertura 32, 42

103-2 L’enfocament de gestió i els seus 
components 32, 42

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 32, 42

Campanyes de 
comunicació 
responsable

Campanyes de 
màrqueting
responsable

No cobert pel GRI 32, 42
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