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Salutació de la presidenta
L’any 2018 ha estat un any històric per a l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes (EAJA). Ha estat l’any d’inici d’una nova etapa de renovació i 
transformació que es concreta amb un nou model de gestió, modern 
i renovat, que aplica els criteris d’innovació i eficiència necessaris 
per fer de l’EAJA la loteria de referència a Catalunya, dins del context 
de competència en el qual operem i sota els principis bàsics de joc 
responsable que defineixen les principals associacions de loteries 
mundials.

Ha estat l’any dels primers canvis que percebran els nostres clients 
en els propers exercicis. L’any que hem renovat pràcticament totes 
les sèries de la Loto Ràpid amb un aspecte visual molt més entenedor, 
l’any que hem llançat el tercer sorteig setmanal de la Lotto 6/49 cada 
dilluns i l’any que, per aclamació popular, La Grossa de Cap d’Any ha 
començat a vendre bitllets de 10 € amb un primer premi de 200.000 € 
per bitllet, i d’aquesta manera ha doblat la proposta de les edicions 
anteriors.

I, per damunt de tot, el 2018 ha estat un any molt positiu en vendes en 
els nostres jocs generalistes. Un increment total d’un 13% que s’ha vist 
reforçat amb un creixement en la pràctica totalitat dels nostres jocs (un 
37% en la Loto Ràpid, un 28% en la Lotto 6/49 i el Jòquer, un 6% en el 
Trio i el Super 10 i un 8% en La Grossa). A més a més, el 2018 ha estat 
el segon any consecutiu de creixement de les vendes d’aquests jocs, 
situació que no es donava des de feia 14 anys, cosa que ens motiva 
encara més a continuar perseverant en el camí iniciat.

L’any 2018 també ha estat, però, l’any que hem eliminat de la nostra 
oferta habitual els Binjocs, una videoloteria de participació restringida 
en sales de bingo i salons de joc. D’aquesta manera podrem concentrar 
tots els esforços en el desenvolupament de l’oferta de jocs generalistes 
i oberts a tota la ciutadania adulta, a través de la nostra xarxa de 
gairebé 4.000 punts de venda repartits per tot el territori.

També voldria remarcar la nostra voluntat de posicionar la Loteria 
de Catalunya com un agent de cohesió social rellevant, no solament 
aprofundint en la nostra dimensió social, per la qual ja som coneguts 
i reconeguts perquè destinem el 100% dels nostres beneficis a 
programes socials, sinó que, a més a més, ens volem convertir en un 
agent dinamitzador que ajudi a la creació i cohesió del teixit social 
català.
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A l’últim, m’agradaria destacar la feina de totes i cadascuna de les 
persones i equips de l’EAJA, que amb la seva implicació diària han fet 
possible aquesta renovació que acabem d’iniciar. I, per descomptat, 
també m’agradaria agrair als nostres clients la confiança que dipositen 
en nosaltres compartint el moment d’alegria, il·lusió i esperança que 
suposa participar en els nostres jocs. 

A tots vosaltres, gràcies.

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

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

Actualment, l’EAJA té atribuïda la competència de proposar els projectes 
de desplegament normatiu que afectin les activitats comercials i les 
prestacions de serveis que se li puguin encomanar, així com els projectes 
de regulació de jocs a desenvolupar i les modificacions dels existents i els 
seus sistemes de distribució.

Aquests jocs estan regulats en el Catàleg de jocs i apostes autoritzats a 
Catalunya, previst en l’article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, 
que comprèn les diferents modalitats de loteria:

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

b) Sortejos subjectes a dues variables: el nombre de persones que hi 
participen i els números que cada jugador o jugadora determina en el 
seu bitllet, de manera que l’import del premi està en proporció amb 
les aportacions dels jugadors i les jugadores, i aquests desconeixen 
prèviament l’import del premi que els pot correspondre. 

c) Loteria presortejada, que consisteix en el fet que el número del bitllet 
és invisible per a la persona que l’adquireix i, un cop descobert, es 
revela si es correspon amb algun premi fixat prèviament i rigorosament 
secret. En aquesta modalitat el jugador o la jugadora queda informat 
instantàniament de la seva fortuna.

Arran de la condició d’entitat pública, el seu funcionament intern i 
l’activitat compleixen els màxims estàndards de qualitat i transparència; 
per això, i des del 1986, l’any de la seva creació, l’EAJA ha contribuït al 
desenvolupament comercial i normatiu del joc a Catalunya, i ha generat 
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una sinergia contínua amb els agents intervinents i la mateixa ciutadania 
per convertir-se en una part inherent i accessible de la societat.

Els ingressos que l’EAJA obté de la seva activitat resten afectats 
íntegrament al pressupost de despeses del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, concretament, segons diu la Llei de creació, al 
finançament d’inversions, programes i actuacions d’atenció a la gent gran, 
a les persones amb discapacitat i al funcionament de centres d’atenció a 
la infància, i aquest objecte social és un dels objectius de la seva creació. 

Des de la seva creació fins a finals del 2018, l’EAJA ha contribuït 
econòmicament al finançament d’aquests programes de dimensió 
eminentment social a Catalunya amb més de 265 milions d’euros, la qual 
cosa és una mostra de la capacitat de l’Entitat de contribuir a l’obligació 
essencial de tota Administració pública: el benestar de la seva ciutadania.

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

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

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

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

• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals.
• Decret 108/2012, de 2 d’octubre, d’organització, estructura i 

funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.
• Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de 

la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
• Decret 339/2011, de 17 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 

comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

• Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades).

L’extens marc normatiu aplicable al funcionament de l’EAJA li permet 
desenvolupar la seva tasca amb transparència i respecte envers els drets 
dels ciutadans i els de les empreses que interaccionen amb l’entitat, i 
aquests són coneixedors en tot moment dels procediments existents 
vinculats amb el seu objecte comercial gràcies al compliment dels 
estrictes protocols legals establerts per la normativa, com, per exemple, 
pel mateix text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana.
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1.1Estructura, organització i mitjans
Magnituds principals

Magnituds principals

 Vendes

  65,5 M€ de vendes de sortejos generalistes

  +13% d’increment respecte a l’any anterior

  3% de vendes en línia

  18,9 M de transaccions totals

 

 Premis

  45 M€ de premis de jocs generalistes

  69% en premis

  4,1 M de guanyadors

 

  Xarxa comercial

  4.093 Punts de venda totals

  2.304 Punts de venda amb terminal

  1.691 Punts de venda sense terminal

  98 Punts de venda contingentats

 

  Comissions de distribució

  11,9 M€ en comissions a la xarxa

  9,0 M€ en comissions als operadors

 

  Impacte laboral

  24 llocs de treball directes

  74 llocs de treball indirectes (operadors)

  4 M€ en despesa de personal directe i indirecte

 

  Impacte econòmic a tercers

  45 M€ en premis de jocs generalistes

  24,2 M€ en compres a proveïdors

  4,1 M€ en impostos pagats a administracions públiques

 

   100% de beneficis a programes socials a Catalunya

  5,2  M€ transferits al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
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1.2 Estructura, organització i mitjans
Consell d’Administració

Consell d’Administració
Membres del Consell d’Administració a 31 de desembre de 2018

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

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

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

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

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

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

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

Secretari  Joan Codina i Soley 
  Cap de la Unitat Jurídica (per encàrrec de funcions)
  Entitat Autònoma de Jocs i Apostes
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La Sra. Marta Espasa exerceix la presidència de l’Entitat des del 7 de juny 
de 2018 per raó de càrrec, quan va ser nomenada secretària d’Hisenda 
en substitució del Sr. Albert Castellanos (Decret 47/2018, publicat en el 
DOGC de data 11 de juny de 2018).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Supervisar el bon funcionament i la imatge pública de l’Entitat.

Estructura, organització i mitjans
Consell d’Administració
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Estructura, organització i mitjans
Organigrama1.3

Organigrama
Situació a 31 de desembre de 2018

Consellera delegada
Marta Espasa 
(fins al 6.07.2018)

Natàlia Caba i Serra
(des del 7.07.2018)

Director
Jaume Torrabadella 
Monsant

Cap de la Unitat 
Comercial i de Publicitat
Pilar Martín Serrano

Cap de la Unitat Tècnica
Jordi Oriol Daza

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

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

Cap de la Unitat  
de Gestió Econòmica
Cristòfor Garcia Gil

La Sra. Natàlia Caba és la consellera delegada de l’Entitat des del 7 de 
juny de 2018 per raó de càrrec, quan va ser nomenada directora general 
de Tributs i Jocs en substitució de la Sra. Marta Espasa (Decret 48/2018, 
publicat en el DOGC de data 11 de juny de 2018).
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Recursos humans
La plantilla de l’Entitat és composta, a 31 de desembre de 2018, per 
un total de 24 persones, i totes elles són personal laboral tècnic. La 
distribució per àmbits d’actuació és la següent:

Estructura, organització i mitjans
Recursos humans 1.4

4

2

Direcció

Unitat Jurídica i de Contractació

Unitat Comercial i de Publicitat

Unitat Tècnica

Unitat de Gestió Econòmica

Unitat de Personal

7

5

3

3

Distribució per unitats

Distribució per grups professionals i sexes

Grup   Dotació Homes Dones

Direcció i caps d’Unitat   7 6 1

Coordinadors i tècnics mitjans   11 9 2

Especialistes de gestió   5 3 2

Auxiliars administratius   1 1 0

Total   24 19 5
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Actuacions realitzades
Els nostres jocs

Els nostres jocs 
Loteria de Catalunya comercialitza sis jocs de loteria generalistes 
convencionals (Loto Ràpid, Lotto 6/49, Trio, Super 10, Loto Express i La 
Grossa), que es poden adquirir de manera oberta en els agents de venda 
convencionals (estancs, quioscos, etc.), i dos jocs restringits a sales de 
bingo i salons recreatius (Supertoc i Binjocs). 

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

  2018 2017 % variació

IInstantània 4.741 3.459 37%

Jocs de lotto 14.769 11.499 28%

Jocs de números 8.867 8.875 0%

Jocs passius 36.995 34.251 8%

Generalistes 65.372 58.084 13%

Restringides 118.384 141.286 -16%

Total 183.756 199.370 -8%

Loto Ràpid 
La Loto Ràpid és una loteria instantània (presortejada) que permet al 
jugador saber de manera gairebé immediata si ha obtingut premi o no. Al 
llarg de l’any 2018, s’han comercialitzat tretze sèries diferents (cinc sèries 
d’1 €; quatre sèries de 2 €, una sèrie de 3 € i tres sèries de 5 €), de les 
quals cinc es van llançar en el transcurs de l’any.

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

 2018 2017 % variació

Sèries d’1 € 1.835 1.709 7%

Sèries d’2 € 1.198 827 45%

Sèries d’3 € 186 289 -36%

Sèries d’5 € 1.521 634 140%

Total 4.741 3.459 37%

Les vendes han crescut de manera global un +32%, un creixement que 
s’ha donat en tots els segments de preu, excepte el de 3 €, que s’ha vist 
substituït pel segment de 5 €, que ha crescut un +128%

2.1
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Actuacions realitzades
Els nostres jocs

Jocs de loto: 6/49 i Jòquer
La Lotto 6/49 és un joc actiu on el jugador ha d’escollir 6 números 
compresos entre l’1 i el 49. L’import del premi depèn del nombre 
d’encerts, de la quantitat total jugada i del nombre de guanyadors.

El bitllet de loteria porta imprès el reintegrament, que és un número del 0 al 
9, i tres xifres del 0 al 9, que són els números plus. Aquests números són 
assignats aleatòriament. El preu de l’aposta és d’1 € i hi ha la possibilitat 
d’abonar-se a tres, sis o dotze sortejos consecutius. També es pot 
participar en el Jòquer, opció de joc integrada dins la Lotto 6/49.

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

 2018 2017 % variació

6/49 13.748 10.702 28%

Jòquer 1.021 797 28%

Total 14.769 11.499 28%

Al maig de 2018 es va incorporar un tercer sorteig, els dilluns. Des 
d’aquesta data se celebra un sorteig de la 6/49 cada dilluns, dimecres i 
dissabte. La dinàmica de vendes d’aquest joc ha estat molt positiva, amb 
un creixement d’un +28%
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Actuacions realitzades
Els nostres jocs

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

El preu de l’aposta del Trio pot ser de 0,50, 1,00, 2,00, 3,00, 6,00, 
12,00 o 15,00 €, i se’n celebra un sorteig tots els dies de l’any. Hi ha la 
possibilitat d’abonar-se a dos, tres, quatre, cinc, sis, set o catorze sortejos 
consecutius.

El SuperTrio és una opció de joc integrada dins del Trio en la qual el 
jugador paga el doble de l’aposta i, si fa el ple, triplica el premi.

Super 10
El jugador del Super 10 ha d’escollir deu números compresos entre l’1 i el 
68. La combinació guanyadora és formada per vint números que definiran 
les diferents categories de premis. També es pot participar en la Diana, 
una opció de joc amb la qual es tripliquen els premis.

Hi ha la possibilitat d’abonar-se a dos, tres, cinc o set sortejos consecutius. 
Quan el jugador s’abona a set sortejos, si en el del dimarts encerta deu, nou, 
vuit o set números, el valor del premi s’incrementa un 50%.
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Loto Express 
La Loto Express és un joc de números on es fan sortejos continuats cada 
quatre minuts durant tots els dies de l’any. Aquests sortejos automàtics 
es retransmeten a través de pantalles instal·lades principalment en 
establiments d’hostaleria, com ara bars i cafeteries. 

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

El preu de l’aposta pot ser de 0,60, 1,00, 2,00 o 3,00 € i hi ha la possibilitat 
d’abonar-se a dos, tres, quatre, cinc, deu, vint, cinquanta o cent sortejos 
consecutius.

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

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

 2018 2017 % variació

Trio 2.167 2.047 6%

Super 10 813 766 6%

Express 5.887 6.062 -3%

Total 8.867 8.875 0%

Les vendes derivades dels jocs de números han tingut un comportament 
pla observat en el seu conjunt, ja que es compensa el creixement del Trio i 
del Super 10 amb la baixada de la Loto Express.

Jocs de loteria passiva: La Grossa

La Grossa de Sant Jordi 

El 2018 s’ha consolidat la segona Grossa de Sant Jordi, que ha aconseguit 
un creixement de venda. En la segona edició, va sortir amb una tirada de 
9,2 milions d’euros, 8 en paper i 1,2 per Internet i a través dels terminals 
dels punts de venda. El preu del bitllet va ser de 5,00 € i es van posar en 
venda 80.000 números, del 00000 al 79999, amb un total de vint-i-tres 
sèries, tres de les quals en format electrònic. 
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La Grossa de Sant Jordi va repetir la dinàmica i l’estructura de premis de La 
Grossa de Sant Jordi de l’edició anterior. És a dir, cinc grans premis: el primer 
premi, amb 20.000 € per euro jugat (100.000 € per bitllet); el segon premi, 
amb 6.500 € per euro jugat (32.500 € per bitllet); el tercer, 3.000 € per euro 
jugat (15.000 € per bitllet); el quart va donar 1.000 € per euro jugat (5.000 € per 
bitllet), i el cinquè premi, de 500 € per euro jugat (2.500 € per bitllet).

La Grossa de Cap d’Any 

En l’edició del 2018 es van posar en venda 80.000 números (del 00000 
al 79999), amb un total de cinquanta sèries, cinc de les quals en format 
electrònic. 

En aquesta edició es va passar d’un premi de 100.000 € per bitllet de 5 € 
a un premi de 200.000 € per bitllet de 10 € i hi va haver vuit grans premis. 
El primer premi, 200.000 € per bitllet; el segon premi va atorgar 65.000 €; 
el tercer, 30.000 €. Els quarts i cinquens premis van tenir una novetat: hi 
va haver dos quarts (amb un premi de 10.000 € per bitllet) i tres cinquens 
(amb 5.000 € per bitllet).

També es van premiar les terminacions dels vuit números guanyadors, així 
com el número anterior i posterior de cadascun d’ells.

També es van premiar les terminacions dels vuit números guanyadors, així 
com el número anterior i posterior de cadascun d’aquests. 

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

  2018 2017 % variació

Sant Jordi 6.487 6.146 6%

Cap d’Any 30.508 28.105 9%

Total 36.995 34.251 8%

Els sortejos de La Grossa van consolidant cada any la seva posició en el 
mapa de les loteries a Catalunya, no solament pel fet de guanyar un +8% 
de vendes respecte a l’any anterior, sinó també pel reconeixement i pel 
record, amb uns índexs superiors a un 90%
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Jocs restringits

Supertoc

Es tracta d’una modalitat de joc de loteria interconnectada que es juga a 
les sales de bingo de Catalunya, on el jugador adquireix a la mateixa sala 
un bitllet amb quinze números diferents compresos entre l’1 i el 90, i l’ha 
de completar amb la seqüència de números del sorteig abans que cap 
altre participant.

Al mateix temps que el jugador participa en el Supertoc, amb el mateix 
bitllet, també juga al Toc. Cada bitllet opta simultàniament a aquestes 
dues categories de premis.

El bitllet del Supertoc és una unitat doble, té un preu de 3 € i només és 
vàlid per a un dels quatre sortejos diaris, que se celebren a les 18.00, 
20.00, 22.30 i a la 01.00 hores, durant tot l’any.

Binjocs

Es tractava d’una modalitat de loteria electrònica que es jugava 
directament en el terminal de videoloteria, on el jugador escollia una sèrie 
de caselles, algunes de les quals contenien números, que formaven uns 
patrons amb els quals es participava en el sorteig. El bitllet guanyador 
era aquell en què es completava un o més patrons dels previstos en 
l’estructura de premis establerta prèviament.

Els bitllets, de 0,20 € a 1,00 € amb un màxim de 4,00 € per partida, 
s’editaven sobre la pantalla tàctil del terminal de joc i el jugador escollia 
el moment de la celebració del sorteig. Els premis podien ser fixos o 
acumulats; aquests últims, a la mateixa sala o amb la resta de les sales 
interconnectades.

En compliment de les sentències 925/2017 i 101/2018 del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l’Entitat va començar a 
desinstal·lar tots els terminals de Binjocs existents a partir de l’octubre de 
2018. La darrera sessió de joc va ser el 7 de gener de 2019 i en l’actualitat 
els Binjocs han estat eliminats del portafolis de Loteria de Catalunya. 

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

  2018 2017 % variació

Supertoc 8.496 9.553 -11%

Binjocs 109.888 131.733 -17%

Total 118.384 141.286 -16%

L’inici de la desinstal·lació dels Binjocs a partir de l’octubre de 2018 ha 
afectat les vendes dels jocs restringits, tot i que aquesta situació encaixa 
perfectament amb l’estratègia general de l’Entitat.
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La xarxa comercial presencial
Loteria de Catalunya comercialitza els seus jocs principalment a través 
de la xarxa presencial, que està segmentada per diferents canals i tipus 
d’establiments.

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

L’any 2018, un total de 2.304 detallistes del canal convencional van 
comercialitzar bitllets i apostes dels jocs de Loteria de Catalunya; la 
majoria van ser estancs (40,40%), bars, restaurants i cafeteries (24,00%), 
però també hi va haver una presència important de llibreries i papereries 
(18,30%) i quioscos (8,20%).

Tots aquests establiments comercialitzen La Grossa, la Lotto 6/49, la Loto 
Ràpid, el Trio i el Super 10, i alguns d’aquests (generalment, establiments 
d’hostaleria) també la Loto Express.

2.2

Nombre de punts de venda del canal tradicional, per tipus d’establiment  
que han venut jocs de Loteria de Catalunya.  Altes i baixes durant l’any 2018 
   

Tipus d’establiment Nombre % Altes  Baixes Diferència

Estancs 931 41 41 36 5

Hostaleria 553 24 102 64 38

Llibreries i papereries 422 18 17 53 -36

Quioscos 188 8 12 23 -11

Altres 210 9 26 21 5

Total 2.304 100 198 197 1

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

L’any 2018, 79 operadores comercials, que gestionen directament o 
indirectament 1.691 punts de venda, han participat en la comercialització 
dels jocs de Loteria de Catalunya.

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

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

L’any 2018, quaranta-dues sales de bingo van participar de manera 
interconnectada i simultàniament en algun dels quatre sortejos diaris del 
Supertoc. D’altra banda, tot i que l’Entitat havia començat la desconnexió 
progressiva de tots els terminals de Binjocs a l’octubre de 2018, a 31 
de desembre encara hi havia vint-i-nou sales de bingo i quaranta-un 
salons de joc operant dos-cents seixanta-nou terminals (que van ser 
desconnectats definitivament durant el gener de 2019).

Nombre de punts de venda el 2018 per canal i variació
   

Canal 2018 % 2017 % variació

Canal convencional 2.304 57 2.420 -4,8

Canal complementari 1.691 41 1.652 2,4

Canal restringit 98 2 107 -8,4

Total 4.093 100 4.179 -2,1
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El canal de venda en línia
Loteria de Catalunya també té habilitat un canal de venda en línia 
mitjançant la pàgina web www.loteriadecatalunya.cat i les apps mòbils 
disponibles per a IOS i Android, a través del qual es pot jugar a La Grossa, 
la Lotto 6/49, la Loto Ràpid i el Trio. 

Durant l’any 2018, el canal en línia quasi va triplicar les vendes de 
l’any anterior, i va arribar a representar un 3% de les vendes dels jocs 
generalistes. Un 86% d’aquestes vendes va ser mitjançant la pàgina web, 
i un 14%, a través de l’app mòbil.

La Grossa, amb un 42%, i la Lotto 6/49, amb un 37%, són els jocs que 
aglutinen la participació en línia, i concentren un 79% total de les vendes 
d’aquest canal.

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

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

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

Durant l’any 2018 s’han fet 95.174 sortejos

Nombre i tipus de sortejos fets durant el 2018 
  

Tipus de joc  Nombre Categoria

La Grossa  2 Bombos

Lotto 6/49  136 Bombos

Jòquer  136 Bombos

Trio  365 Bombos

Super 10  365 Bombos

Loto Express  92.710 RNG 

Supertoc  1.460 RNG

Total  95.174 

La Grossa de Sant Jordi
El divendres 27 d’abril, al migdia, TV3 va oferir en directe, des de la Sala 
Simfònica de l’Auditori de Girona, el sorteig de La Grossa de Sant Jordi. 
Els encarregats de presentar el programa van ser els periodistes de TV3 
Lluís Marquina i Candela Figueras. La retransmissió del sorteig va tenir un 
12,3% de share i 113.000 espectadors.
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La Grossa de Cap d’Any
El dilluns 31 de desembre, a les 12.00, TV3 va oferir en directe, des dels 
seus platós de Sant Joan Despí, el sorteig de La Grossa de Cap d’Any. Els 
encarregats de presentar el programa, d’una durada de 55 minuts, van ser 
Llucià Ferrer i Anna Bertran. La retransmissió del sorteig va tenir un 18,9% 
de share i 109.000 espectadors.

El sorteig de La Grossa de Cap d’Any 2018 va ser un sorteig amb més 
extraccions de les habituals, i és que, a banda del primer, segon i tercer 
premis, n’hi va haver com a novetat dos quarts i tres cinquens premis.

Altres sortejos
Els sortejos de la Lotto 6/49 i del Jòquer, del Trio i del Super 10 es fan al plató 
de la seu social de l’EAJA de la Gran Via de les Corts Catalanes, 639, de 
Barcelona. Els sortejos relatius al Trio i al Super 10 es fan cada dia a partir de 
les 20.30. Els de la Lotto 6/49 i del Jòquer es van fer cada dimecres i dissabte 
fins a la setmana del 21 al 27 de maig, i a partir del 28 de maig s’hi va afegir 
un tercer sorteig setmanal cada dilluns. Les combinacions guanyadores es 
notifiquen als mitjans de comunicació just després de la seva realització. 

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

Els sortejos del Supertoc es fan mitjançant un sistema informàtic ubicat 
als centres de processament de dades de Cirsa. Els sortejos es fan quatre 
cops el dia (a les 18.00, 20.00, 22.30 i a la 01.00 hores) i els resultats es 
comuniquen de manera simultània a les sales de bingo de Catalunya. 
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Auditors, tècnics i verificadors  
de sortejos
L’Entitat té un equip de personal propi qualificat per a la realització dels 
sortejos que fa. Aquest personal també verifica tota mena de dades 
abans i després de cada sorteig, com ara les vendes, els guanyadors, els 
escrutinis i les combinacions guanyadores, entre d’altres.

Addicionalment, i per maximitzar la transparència i veracitat en tota 
l’operativa dels sortejos, l’Entitat complementa els seus processos 
interns diaris de control i comprovació amb un equip d’auditors externs 
procedents de la firma independent PriceWaterhouseCoopers.

Premis assignats 
Durant l’any 2018 s’ha distribuït un 9,50% més de premis en jocs 
generalistes que el 2017, que significa un 69,00% de les vendes totals.

Premis repartits per joc generalista i variació  

   
  2018 2017 % variació

Loto Ràpid 3.047 2.174 40

Lotto 6/49 8.249 6.421 28

Jòquer 498 366 36

Trio 1.103 917 20

Super 10 669 335 100

Loto Express 3.442 3.765 -9

Grossa Sant Jordi 4.911 5.530 -11

Grossa Cap d’Any 23.085 21.575 7

Total 45.004 41.083 9

% premis repartits per joc durant el 2018  
   

  Vendes Premis % premis

Loto Ràpid 4.741 3.047 64

Lotto 6/49 13.748 8.249 60

Jòquer 1.021 498 49

Trio 2.167 1.103 51

Super 10 813 669 82

Loto Express 5.887 3.442 58

Grossa Sant Jordi 6.487 4.911 76

Grossa Cap d’Any 30.633 23.085 75

Total 65.497 45.004 69
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La tipologia tan específica dels Binjocs, amb un retorn de premis d’un 
94% durant el 2018, era la raó principal de mantenir aquest joc en 
entorns d’accés restringit. De totes maneres, la desinstal·lació dels 
terminals d’aquest joc a partir de l’octubre de 2018 explica la caiguda del 
repartiment de premis comparat amb el del 2017.

Premis repartits en el canal restringit i variació  
   

  2018 2017 % variació

Supertoc 4.673 5.254 -11

Binjocs 102.819 122.865 -16

Total 107.492 128.119 -16

% premis repartits en el canal restringit durant el 2018  
   

  Vendes Premis % premis

Supertoc 8.496 4.673 55

Binjocs 109.888 102.819 94

Total 118.384 107.492 91

Pagament de premis per transferència 
bancària a través dels terminals
Durant el 2018, Loteria de Catalunya ha implementat un nou procediment 
de pagament de premis per transferència bancària a través dels terminals 
dels punts de venda. Aquest sistema permet efectuar el pagament dels 
premis de fins a 1.000 € mitjançant una transferència bancària programada 
des del terminal del detallista.

Aquesta operativa és molt senzilla i només requereix que la primera 
vegada s’introdueixin en el terminal unes quantes dades del jugador o que 
prèviament el jugador s’hagi donat d’alta a la web de Loteria de Catalunya. 
Aquest sistema és addicional als canals habituals ja existents (en metàl·lic 
fins a 120 € en els agents de venda autoritzats, CaixaBank o la mateixa 
oficina d’atenció ciutadana i pagament de premis de la Gran Via de les 
Corts Catalanes, 639, de Barcelona. 
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La nostra comunicació 

Grossa de Sant Jordi:  
“Llibre, rosa i La Grossa” 
La Grossa de Sant Jordi torna a fer-se present per segon any a la diada 
de Sant Jordi. Una gran festa on, a poc a poc, ens hem fet lloc i ens anem 
consolidant com una opció més de tradició i celebració.

Per Sant Jordi hi ha dos elements que són l’essència de la diada: la rosa 
i el llibre. Aquesta data no s’entén sense algun d’aquests elements, així 
que vam apostar pel fet que el llibre, la rosa i La Grossa esdevinguin 
indissolubles per la diada de Sant Jordi.

Vàrem seguir insistint en el missatge “Aquest Sant Jordi, llibre, rosa i 
La Grossa”. El 2017 ja es va encetar aquest camí amb un rodolí que 
s’expressava en l’àmbit gràfic. El 2018 vàrem posar al centre de la 
comunicació aquest rodolí fent una tornada musical amb aquest missatge.

Però el dia de Sant Jordi també té un altre protagonista tan o més 
important: l’amor. Per això vàrem posar l’accent i l’eix vertebrador del relat 
sobre les parelles: construir sobre l’imaginari de les relacions sentimentals 
i exemplificar moments en què, gràcies al trinomi “llibre, rosa i La Grossa”, 
l’amor surti clarament vencedor.

La campanya va ser present a la televisió, la ràdio, la premsa, en exteriors, 
digital i punt de venda.

SORTEIG 27 D’ABRIL
1R PREMI 100.000€ PER CADA BITLLET DE 5€
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Grossa de Cap d’Any:  
“Precampanya d’estiu”
A l’estiu de 2018, a part de comunicar que ja es podia comprar La Grossa 
de Cap d’Any, també havíem de donar una gran notícia: el primer premi 
passava de 100.000 € a 200.000 €. És a dir, que La Grossa venia més forta 
que mai. I això és precisament el que vàrem comunicar en exteriors, digital 
i punt de venda.

Grossa de Cap d’Any: “Jo no passo”
L’any 2018 va ser el tercer any de La Grossa de Cap d’Any amb una nova 
forma de comunicar que ha aconseguit crear expectativa i fer que se’ns 
esperi cada any per veure amb què sorprenem.

Any rere any, La Grossa, tant des del punt de vista de loteria com de 
comunicació, s’ha anat fent més gran, més popular i més competitiva. 
La Grossa ja és memorable i ha agafat l’humor com a territori propi per 
comunicar.

Fins avui, La Grossa ha fet riure, ha fet cantar i ha aconseguit fer de les 
seves tornades un crit de guerra repetit i imitat fins a la sacietat. En les 
edicions anteriors vàrem apostar per hipèrboles humorístiques sobre 
actituds humanes molt identificables. El 2018, teníem un benefici molt 
potent a comunicar: el primer premi de La Grossa de Cap d’Any passava a 
ser el doble i La Grossa donava més premis que mai.

DESTINA ELS BENEFICIS A
PROGRAMES SOCIALS
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Actuacions realitzades
La nostra comunicació

L’aposta de la nova Grossa de Cap d’Any va ser explicar que toca el doble 
amb humor, amb una cançó i una tornada que va enganxar i amb una 
sèrie de balls que també van ser repetits i imitats per un gran nombre de 
persones. 

L’expressió conceptual que agafa aquest nou premi de 200.000 € és la 
següent: “Ara La Grossa en reparteix més i, per tant, no hi ha excusa per 
no jugar-hi”.

La forma creativa d’aquest concepte va ser veure la celebració. Ho vàrem 
ensenyar des del punt de vista del guanyador. El protagonista era el 
guanyador i no el perdedor. I aquest guanyador estava més content que 
mai perquè el premi és el doble. 

La campanya va ser present a la televisió, la ràdio, la premsa, en exteriors, 
digital i punt de venda.

Lotto 6/49: “Hola dilluns”
A finals de maig de 2018, la Lotto 6/49 va passar a tenir tres sortejos per 
setmana. L’objectiu principal d’aquesta campanya va ser donar a conèixer 
la incorporació del tercer sorteig (el dilluns) i la xifra del pot. La campanya 
va ser present a la ràdio, en digital i punt de venda.

lagrossacat        lagrossa_catloteriadecatalunya.cat
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Destina els beneficis a programes socialsloteriadecatalunya.cat

I DIMECRES I DISSABTES

af_649_hola_A4.indd   1 11/4/18   14:25
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Actuacions realitzades
La nostra comunicació

Loto Ràpid:  
“Si no hi jugues, no rascaràs res!”
Per millorar l’experiència dels jugadors, i per tenir una oferta de producte 
competitiva, al llarg del 2018 hi va haver una introducció progressiva 
de noves sèries de la Loto Ràpid, les quals tenien un nou disseny i 
una nova estructura de premis amb més bitllets guanyadors de les 
categories intermèdies de 10 € a 200 €. Per comunicar aquestes noves 
característiques, vàrem fer una campanya específica en exteriors, digital i 
punt de venda.

Xarxes socials
Loteria de Catalunya continua creixent en les principals xarxes socials i 
molt especialment a través dels seus canals específics:

• Facebook de Loteria de Catalunya
• Facebook La Grossa
• Twitter La Grossa
• Instagram La Grossa

RASCA 2.500€
A L’INSTANT! 

Destina els beneficis a programes socialsloteriadecatalunya.cat

SI NO HI JUGUES, 
NO RASCARÀS RES!

Sin título-3   1 16/6/18   17:44
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Actuacions realitzades
Els nostres operadors

Els nostres operadors

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

Cirsa Interactive Corporation, SL
Cirsa Interactive opera els jocs restringits de Loteria de Catalunya 
(Supertoc i fins octubre de 2018 Binjocs), i n’assegura el desenvolupament 
estratègic, comercial, logístic i tecnològic. 

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

2.6
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Actuacions realitzades
Adhesions i associacions

Adhesions i associacions

European Lotteries (EL)
L’EAJA és membre de l’associació de loteries europees des del 1987. 
Aquesta associació té per objectiu vetllar pels interessos col·lectius dels 
seus membres, especialment referent a les institucions europees i a les 
autoritats nacionals i internacionals, i intensificar les competències, els 
coneixements comuns i la situació de cada membre. 

World Lottery Association
L’Entitat havia estat membre de l’Associació Mundial de Loteries durant 
uns 20 anys. L’any 2015 en va comunicar la baixa. Enguany hem demanat 
el reingrés a l’Associació WLA, el qual ha estat aprovat pel seu Comitè 
Executiu en la reunió que es va celebrar al mes de novembre de 2018, 
i, per tant, l’EAJA torna a ser membre de ple dret de l’associació des 
d’aquell moment. 

2.7
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Actuacions realitzades
Contractacions

Contractacions
Durant l’any 2018, l’EAJA ha impulsat la tramitació de 180 procediments 
de contractació (oberts, negociats, menors, pròrrogues i modificacions), 
dels quals 114 corresponen a contractes menors i 12 a contractes majors.

Adjudicats mitjançant procediment obert
    

Expedient Objecte Adjudicatari Import  (IVA exclòs)

CT 11/2017 Serveis de gestió i inserció de publicitat en els mitjans  Havas Media Group 3.041.599,81 € 

 de comunicació per a la difusió de les accions publicitàries  Spain, SAU 

 de l’EAJA l’any 2018.  

CT 1/2018 Realització de la creativitat i la producció de la campanya  García Ideas e Inspiración 212.035,24 € 

 de publicitat de la loteria Grossa de Cap d’Any 2018. para Marcas Entidades  

  y Demás Entelequias, SL 

CT 2/2018 Serveis per a la producció i retransmissió dels sortejos  Corporació Catalana 98.503,14 € 

 de la loteria Grossa per a l’any 2018. de Mitjans Audiovisuals 

CT 3/2018 Servei d’impressió de talonaris de participacions. Impremta Pagès, SL 98.682,14 €

CT 7/2018 Serveis de gestió integral i inserció de publicitat en les actuacions  UTE Kardumen 41.025,55 € 

 de comunicació vehiculades únicament a través del mitjà Internet,  Grau Clotet, SL /  

 noves tecnologies i nous dispositius digitals i/o interactius  Nothingad Comunicació, SL 

 per al període maig-juliol de 2018.  

CT 10/2018 Serveis de gestió integral i inserció de publicitat en les actuacions  UTE Kardumen 13.072,45 € 

 de comunicació vehiculades únicament a través del mitjà Internet,  Grau Clotet, SL /  

 noves tecnologies i nous dispositius digitals i/o interactius  Nothingad Comunicació, SL 

 per al període agost-novembre de 2018.  

CT 11/2018 Serveis integrals de publicitat (estratègia, creativitat, producció,  García Ideas e Inspiración 300.000,00 € 

 accions especials de publicitat i comunicació, i assessorament  para Marcas, Entidades 

 permanent) pels sortejos de La Grossa que es realitzin al llarg  y Demás Entelequias, SL 

 de l’any 2019.  

CT 13/2018 Serveis per al redisseny de la identitat corporativa de Loteria  Summa Comunicació, SL 212.960,00 € 

 de Catalunya.  

CT 14/2018 Contractació del subministrament de bosses  Idèntic Producció 36.955,00 € 

 de paper corporatives amb finalitats promocionals. Creativa, SL  

CT 15/2018 Subministrament de targetes regal amb finalitats promocionals. El Corte Inglés, SA 150.000,00 €

CT 16/2018 Serveis per a la creativitat i la producció de les campanyes  BUM Blasi 69.900,00 € 

 de la Lotto 6/49, la Loto Ràpid i el Trio 2019. Urgell Morales, SL 

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

2.8
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Actuacions realitzades
Contractacions

Pròrrogues contractuals
    

Expedient Objecte Adjudicatari Import  (IVA exclòs)

CT 5/2018 Serveis d’assistència en la constatació dels resultats  Price Waterhouse Coopers 47.189,00 € 

 dels sorteigs i en la verificació de dades. Auditores, SL  

Modificacions contractuals
    

Expedient Objecte Adjudicatari Import  (IVA exclòs)

CT 12/2018 Modificació del contracte administratiu de serveis  Havas Media Group 268.600,00 € 
 subscrit el 8 de gener de 2018. Spain, SAU 

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

L’EAJA es va incloure en l’SLOT-1 i va col·laborar en el desplegament de 
la tramitació electrònica d’expedients de contractació  (TEEC). Aquesta 
plataforma de tramitació electrònica permet la integració dels expedients 
de contractació i la seva tramesa tant a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública (perfil de contractant), en el moment de la seva 
licitació, com al Registre Públic de Contractes, quan aquests han estat 
adjudicats i formalitzats.

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

Indicadors econòmics i d’explotació
En el mes de juny de 2019 s’ha ingressat al tresor de la Generalitat 
5,2M€ corresponents al benefici, després d’ajustos de conciliació, de les 
operacions de l’EAJA durant l’any 2018. Aquesta quantitat queda afectada 
per projectes relacionats amb la vellesa, la infància i la discapacitat a 
través del pressupost del Departament de Treball, Afers Socials i famílies.

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

Indicadors econòmics i d’explotació (en milers d’euros)
   

  2018 2017 % variació

Quantitats jugades 183.756 199.392 -7,84%

Premis sistema  150.832 167.663 -10,04%

Marge d’Explotació GGY 32.924 31.729 3,77%

Comissions agents venedors autoritzats 11.990 12.273 -2,31%

Despeses d’operació dels jocs 9.040 9.549 -5,33%

Resultat d’Operacions del joc 11.894 9.907 20,06%

Altres ingressos explotació 802 804 -0,25%

Màrqueting i publicitat 5.631 4.770 18,05%

Altres despeses explotació i de capital 228 405 -43,70%

Despeses de personal 1.355 1.317 2,89%

Resultat d’explotació 5.482 4.219 29,94%
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Actuacions realitzades
Indicadors econòmics i d’explotació

Estat d’ingressos i despeses
Exercici 2018. Pressupost d’ingressos (en euros)

 Pressupost Pressupost Ingressos  % Grau de 
Capítols d’ingressos definitiu reconeguts compliment 

CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 36.609.546 33.721.145 92,11%

CAPÍTOL 5  Ingressos patrimonials 4.020 0 0,00%

CAPÍTOL 8 Variació actius financers 1.000 5.743 574,30%

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 36.614.566 33.726.888 92,11%

   
Exercici 2018. Pressupost de despeses (en euros)    

 Pressupost Pressupost Obligacions % Grau de 
Capítols de despeses definitiu de despeses compliment 

    

CAPÍTOL 1 Remuneracions del personal 1.473.000 1.355.240 92,01%

CAPÍTOL 2 Despeses de béns corrents i de serveis 27.864.066 26.847.308 96,35%

CAPÍTOL 4 Transferències a favor de la generalitat 7.100.000 5.482.578 77,22%

CAPÍTOL 6 Inversions reals 167.500 34.692 20,71%

CAPÍTOL 8 Variació actius financers 10.000 7.070 70,70%

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 36.614.566 33.726.888 92,11%
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Actuacions realitzades
Taules i mapes comarcals

Taules i mapes comarcals

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

 Lotto   Super Loto Loto Grossa de Grossa de  % sobre 
Comarca 6/49 Trio 10 Express Ràpid Sant Jordi Cap d’Any Total   Total

Alt Urgell 80,0 9,5 2,7 66,1 43,1 46,6 225,3 473,3 0,7

Alta Ribagorça 20,0 1,5 0,5 0,3 10,1 13,1 36,5 82,0 0,1

Cerdanya 101,7 14,0 6,0 381,7 39,1 26,1 148,2 716,8 1,1

Pallars Jussà 47,1 1,8 8,6 39,4 35,4 26,2 135,4 293,9 0,5

Pallars Sobirà 29,2 1,1 0,2 21,6 8,6 10,6 56,8 128,1 0,2

Val d’Aran 12,8 6,8 0,1 8,5 5,3 7,0 26,4 66,9 0,1

Alt Pirineu i Aran 290,8 34,7 18,1 517,6 141,6 129,6 628,6 1.761,0 2,8

Alt Penedès 178,9 22,9 8,6 60,9 46,9 104,8 488,7 911,7 1,4

Baix Llobregat 846,3 134,7 59,3 113,5 201,6 349,8 1.558,6 3.263,8 5,1

Barcelonès 3.782,9 818,6 190,8 464,5 836,7 1.549,3 7.506,1 15.148,9 23,7

Garraf 288,4 28,2 9,9 28,5 58,4 123,1 517,7 1.054,2 1,7

Maresme 865,6 103,5 39,6 251,3 207,5 372,0 1.464,7 3.304,2 5,2

Vallès Occidental 1.090,1 66,2 55,6 284,7 270,4 548,1 2.401,6 4.716,7 7,4

Vallès Oriental 749,8 80,9 41,0 255,8 307,4 390,8 1.588,9 3.414,6 5,3

Barcelona 7.802,0 1.255,0 404,8 1.459,2 1.928,9 3.437,9 15.526,3 31.814,1 49,8

Anoia 302,4 32,4 26,1 119,7 95,9 103,8 462,0 1.142,3 1,8

Bages 463,1 64,3 27,1 348,7 199,2 204,1 1.017,0 2.323,5 3,6

Berguedà 217,1 16,3 13,5 145,1 87,2 91,0 445,8 1.016,0 1,6

Moianès 15,7 0,4 3,2 11,9 3,0 14,9 56,6 105,7 0,2

Osona 712,0 86,6 32,5 279,7 209,4 293,8 1.326,6 2.940,6 4,6

Solsonès 44,5 1,5 2,7 16,8 32,6 20,6 109,1 227,8 0,4

Catalunya Central 1.754,8 201,5 105,1 921,9 627,3 728,2 3.417,1 7.755,9 12,1

Alt Empordà 421,9 102,8 19,8 495,8 193,0 169,0 682,5 2.084,8 3,3

Baix Empordà 363,0 61,7 18,8 329,1 123,1 145,1 747,8 1.788,6 2,8

Garrotxa 143,9 9,7 8,5 127,2 52,8 68,4 321,5 732,0 1,1

Gironès 413,4 49,7 23,4 200,2 167,9 235,6 2.343,3 3.433,5 5,4

Pla de l’Estany 154,8 8,1 7,6 33,8 54,3 42,8 273,3 574,7 0,9

Ripollès 153,2 31,4 9,2 221,3 49,5 66,4 313,9 844,9 1,3

Selva 377,2 41,0 22,7 350,6 178,6 163,3 769,1 1.902,5 3,0

Girona 2.027,4 304,4 110,0 1.758,0 819,2 890,6 5.451,4 11.361,0 17,8

Garrigues 59,5 5,3 1,1 18,6 22,4 20,5 99,6 227,0 0,4

Noguera 83,6 3,2 2,4 47,2 27,5 54,9 284,5 503,3 0,8

Pla d’Urgell 85,3 5,8 1,7 11,0 35,6 46,6 213,9 399,9 0,6

Segarra 59,8 27,0 1,6 9,6 40,1 33,7 254,8 426,6 0,7

Segrià 383,8 45,5 45,6 267,1 163,1 201,7 769,7 1.876,5 2,9

Urgell 152,2 16,4 4,6 36,3 69,5 51,0 282,8 612,8 1,0

Lleida 824,2 103,2 57,0 389,8 358,2 408,4 1.905,3 4.046,1 6,3
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Taules i mapes comarcals

         

 Lotto   Super Loto Loto Grossa de Grossa de  %  sobre 
Comarca 6/49 Trio 10 Express Ràpid Sant Jordi Cap d’Any Total   Total

Alt Camp 87,7 18,1 3,9 1,0 89,0 56,8 401,8 658,3 1,0

Baix Camp 372,5 25,1 20,8 168,7 103,7 207,9 832,0 1.730,7 2,7

Baix Penedès 164,5 13,2 5,3 65,9 63,3 73,6 258,6 644,4 1,0

Conca de Barberà 59,1 3,3 2,1 47,3 22,5 38,0 167,9 340,2 0,5

Priorat 18,9 0,7 0,3 57,3 34,1 11,1 33,1 155,5 0,2

Tarragonès 345,2 30,0 20,4 178,9 159,8 197,5 776,5 1.708,3 2,7

Tarragona 1.047,9 90,4 52,8 519,1 472,4 584,9 2.469,9 5.237,4 8,2

Baix Ebre 164,6 20,8 21,1 203,1 103,2 72,6 287,2 872,6 1,4

Montsià 155,0 13,5 7,0 67,9 59,2 56,4 216,4 575,4 0,9

Ribera d’Ebre 70,7 4,7 5,1 44,4 28,9 29,8 125,0 308,6 0,5

Terra Alta 18,0 0,7 5,1 6,4 17,2 9,8 46,2 103,4 0,2

Terres de l’Ebre 408,3 39,7 38,3 321,8 208,5 168,6 674,8 1.860,0 2,9

Total 14.155,3 2.029,1 786,0 5.887,5 4.556,0 6.347,9 30.073,1 63.834,9 100,0
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Import de premis 2018 (en milers d’euros) per comarca . Jocs generalistes
  

Comarca  Import  de premis % sobre el total

Alt Urgell  180 0,4

Alta Ribagorça  45 0,1

Cerdanya  343 0,8

Pallars Jussà  104 0,3

Pallars Sobirà  39 0,1

Val d’Aran  19 0,0

Alt Pirineu i Aran  730 1,8

Alt Penedès  329 0,8

Baix Llobregat  4.222 10,2

Barcelonès  8.860 21,3

Garraf  391 0,9

Maresme  1.337 3,2

Vallès Occidental  4.951 11,9

Vallès Oriental  1.832 4,4

Barcelona  21.922 52,7

Anoia  581 1,4

Bages  1.054 2,5

Berguedà  355 0,9

Moianès  39 0,1

Osona  4.473 10,8

Solsonès  83 0,2

Catalunya Central  6.585 15,8

Alt Empordà  1.009 2,4

Baix Empordà  709 1,7

Garrotxa  374 0,9

Gironès  1.119 2,7

Pla de l’Estany  220 0,5

Ripollès  331 0,8

Selva  738 1,8

Girona  4.500 10,8

Garrigues  74 0,2

Noguera  476 1,1

Pla d’Urgell  2.063 5,0

Segarra  197 0,5

Segrià  890 2,1

Urgell  277 0,7

Lleida  3.977 9,6

Alt Camp  537 1,3

Baix Camp  714 1,7

Baix Penedès  234 0,6

Conca de Barberà  141 0,3

Priorat  78 0,2

Tarragonès  778 1,9

Tarragona  2.482 6,0

Baix Ebre  558 1,3

Montsià  216 0,5

Ribera d’Ebre  562 1,4

Terra Alta  34 0,1

Terres de l’Ebre  1.370 3,3

Total  41.566 100,0
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Taules i mapes comarcals

Dades per capita. Jocs generalistes
  
Comarca  Vendes (€) Premis (€)

Alt Urgell  23,4 8,9

Alta Ribagorça  21,5 11,8

Cerdanya  40,5 19,4

Pallars Jussà  22,7 8,0

Pallars Sobirà  18,6 5,7

Val d’Aran  6,8 1,9

Alt Pirineu i Aran  24,7 10,2

Alt Penedès  8,5 3,1

Baix Llobregat  4,0 5,2

Barcelonès  6,8 4,0

Garraf  7,2 2,7

Maresme  7,5 3,0

Vallès Occidental  5,2 5,4

Vallès Oriental  8,4 4,5

Barcelona  6,3 4,3

Anoia  9,6 4,9

Bages  13,3 6,0

Berguedà  26,1 9,1

Moianès  7,9 2,9

Osona  18,8 28,6

Solsonès  16,9 6,1

Catalunya Central  15,0 12,8

Alt Empordà  15,2 7,4

Baix Empordà  13,6 5,4

Garrotxa  13,2 6,7

Gironès  18,5 6,0

Pla de l’Estany  18,1 6,9

Ripollès  34,0 13,3

Selva  11,4 4,4

Girona  15,5 6,1

Garrigues  12,0 3,9

Noguera  13,2 12,5

Pla d’Urgell  10,8 55,8

Segarra  19,0 8,8

Segrià  9,2 4,4

Urgell  17,0 7,7

Lleida  11,3 11,1

Alt Camp  14,9 12,2

Baix Camp  9,1 3,8

Baix Penedès  6,3 2,3

Conca de Barberà  17,0 7,0

Priorat  16,9 8,5

Tarragonès  6,7 3,1

Tarragona  8,5 4,0

Baix Ebre  11,3 7,2

Montsià  8,5 3,2

Ribera d’Ebre  14,2 25,9

Terra Alta  9,1 3,0

Terres de l’Ebre  10,4 7,7

Total  8,5 5,5
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Mapa comarcal de vendes per habitant 2018 
(jocs tradicionals i loteria passiva):  

Vendes per habitant (€)

Fins a 7,5 €

De 7,5 € a 12 €

De 12 € a 18 €

Més de 18 €
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Actuacions realitzades
Taules i mapes comarcals

Mapa comarcal d’habitants per punts de venda:

Habitants per punts de venda

De 550 a 1.200

De 1.200 a 1.900

Més de 1.900




