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Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 
 

L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya (en endavant EAJA) és 
l’encarregada d’organitzar, gestionar i comercialitzar els jocs que la normativa legal reserva a la gestió 
de la Generalitat de Catalunya. A més de la gestió directa dels jocs de la Loteria de Catalunya, també 
té encomanada la funció de recaptar els ingressos públics derivats de la seva activitat i pagar els 
premis que s’estableixin per a cadascun dels jocs. Així mateix, l’EAJA pot fer les activitats i els serveis 
que se li encomanin relacionats amb els jocs i les apostes. Els beneficis obtinguts per les Loteries de 
la Generalitat es traspassen íntegrament al Departament de Benestar Social i Família.   

 

L’EAJA està adscrita al Departament d’Economia i Coneixement  mitjançant la Secretaria d’Hisenda. 
Pel que fa a la pràctica dels jocs i les apostes a Catalunya, queden completament distingides les 
competències administratives i de control que la Generalitat de Catalunya té sobre el joc, que recauen 
sobre la Direcció General de Tributs i Joc, i les competències d’organització i de gestió d’alguns jocs, 
anomenats públics, que corresponen a l’EAJA. 

 

Estructuració 

L’Entitat s’estructura, des del 5 d’octubre de 2012 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 de 
la forma següent: 

 

 

   

Elsa Artadi Vila 

Consellera delegada 

(des del 19.2.2013; 

Decret 116/2013) 

 

 

Rosa Batalla Pascual 

Directora 

 

 

Unitat Comercial i de Publicitat 

Pilar Martin Serrano 

 

Unitat Tècnica 

Jordi Oriol Daza 

 

Unitat Jurídica i de Contractació 

Josep Martínez Lacambra 

 

Unitat de Gestió de Personal i  

Atenció Ciutadana 

Jordi Padrosa Macias 

 

Unitat de Gestió Econòmica 

Cristòfor Garcia Gil 
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Unitat de Gestió de Personal i Atenció Ciutadana 

Comparativa personal actiu 31.12.2013 – 31.12.2014 

 

ESTRUCTURA DE COMANDAMENT 
Comandaments 

any 2013 
Comandaments 

any 2014 

Director/a  1 1 

Caps d’unitat 5 5 

Coordinador/a 2 2 

Coordinació administrativa 1 1 

Total 9 9 

 

GRUP i CATEGORIA PROFESSIONAL 
Personal actiu a 

31.12.2013 
Personal actiu a 

31.12.2014 

A  COS SUP. ADM. (Funcionaris) 1 1 

A1 ANALISTA INFORMÀTIC 1 1 

A2 TÈCNIC/A DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ LOTERIES 7 7 

B1 TÈCNIC/A OPERATIVA GESTIÓ LOTERIES 7 7 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-SORTEJOS 3 3 

C2 ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LOTERIES 3 3 

D1 OFICIAL/A DE 1A-MANTENIMENT 1 1 

Total 23 23 

 

 

 

Unitat Comercial i de Publicitat 

 

Bitllets emesos 

D’acord amb el Reglament general dels jocs de loteria organitzats per l’EAJA (DOGC 728, 18.8.1986) 
únicament s’entendrà que participa en un d’aquests jocs la persona que hagi efectuat una aposta i 
posseeixi un bitllet emès, en paper o electrònicament, en un punt de venda de l’EAJA o un agent 
venedor autoritzat. 

 

Al llarg del 2014 l’EAJA ha emès un total de 138,86 milions de bitllets del seus jocs. En el cas de la 
Loto Ràpid, la Lotto 6/49, el Trio, el Super 10, la Loto Express, la Grossa Cap d’Any i el Supertoc, els 
bitllets s’emeten en paper, mentre que en els Binjocs són en format electrònic i apareixen a la pantalla 
del terminal de joc.  

 

Punts de venda 

Els jocs del canal convencional de la Loteria de Catalunya es venen mitjançant una xarxa 
d’establiments autoritzats. Són establiments que es dediquen a comercialitzar altres tipus de 
productes, i que a més han estat seleccionats per l’EAJA com a agents venedors.  

 

Per a la distribució de la loteria passiva Grossa Cap d’Any, addicionalment a la xarxa d’establiments 
autoritzats, es va comptar amb un canal diferent a la xarxa de detallistes, anomenat canal 
complementari, format al sorteig del 2014 per 34 Operadores Comercials, que agrupaven un total 
aproximat de 164 associacions de segon nivell. 
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En el cas dels jocs del canal de bingo, la comercialització es fa a les sales de bingo i als salons de joc 
de Catalunya (en aquest cas només els Binjocs).  

 

A 31 de desembre de 2014 la xarxa de punts de venda de l’EAJA comptava amb 2.394 detallistes. En 
la seva majoria es tracta de bars, restaurants i cafeteries (30,5%) i estancs (34,2%), però també hi ha 
una presència important de llibreries i papereries (19,2%), i quioscs (8,7%). A continuació veiem el 
nombre de punts de venda classificats per tipus d’establiment. 

 
Taula 1. Nombre de punts de venda, per tipus d’establiment 

Tipus d’establiment Nombre % 

Hostaleria 730 30,49 

Estancs 820 34,25 

Llibreries i papereries 460 19,21 

Quioscs 209 8,73 

Alimentació 56 2,34 

Benzineres 49 2,05 

Altres 70 2,92 

Total 2.394 100,00 

 

A finals de 2014 hi havia 45 sales de bingo que participaven de forma interconnectada i 
simultàniament al joc del Supertoc. Pel que fa als terminals de Binjocs, a 31 de desembre de 2014 hi 
havia 522 terminals connectats amb el sistema central de l’EAJA i distribuïts en 31 sales de bingo i 43 
salons de joc.  

 

Comunicació 

L’activitat comercial s’ha acompanyat per un conjunt d’actuacions de caràcter promocional en els 
punts de venda, encaminades a difondre els diversos jocs de la loteria entre els jugadors potencials i 
a millorar la seva presència en els respectius establiments. 

 

Complementant aquestes actuacions en els punts de venda es va portar a terme una campanya de 
publicitat i un seguit d’actes de relacions públiques per promocionar la venda de la GROSSA CAP 
D’ANY 2014. Aquesta campanya es va fer en dues fases: la campanya d’estiu, que consistia a donar 
a conèixer l’inici de les vendes d’aquest producte; la campanya de tardor, que comunicava els 
principals beneficis del sorteig d’aquesta loteria. 

 

 

Unitat Tècnica 

 

Sorteigs celebrats 

Els sorteigs de la Lotto 6/49 (i el Jòquer), del Trio i del Super 10 s’han realitzat al plató de la seu 
social de l’EAJA, a Via Laietana, 60 de Barcelona. Els de la 6/49 (i del Jòquer) es realitzen els 
dimecres i els dissabtes i els del Trio i del Super 10 són diaris. Les combinacions guanyadores es 
comuniquen als mitjans de comunicació via correu electrònic i fax.  

 

Els sorteigs de la Loto Express es realitzen a les dependències de l’EAJA a Molins de Rei, amb una 
freqüència d’un sorteig  cada 4 minuts (des de les 7.04 h fins les 23.56 h) cada dia de l’any, i se 
segueixen en directe a través dels monitors instal·lats en més de 750 establiments de la xarxa 
d’agents venedors de l’EAJA. Els sortejos del Supertoc s’han realitzat des de la seu de l’Entitat a 
Molins de Rei fins el mes de novembre, i des de les oficines del proveïdor a Sant Cugat el mes de 
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desembre. Els sortejos es realitzen 4 cops al dia (18.00 h, 20.00 h, 22.30 h i 01.00 h) i es juga a les 
sales de bingo de Catalunya de forma simultània.  

 

El dia 31 de desembre al matí es va celebrar el sorteig de La Grossa 2014 al Teatre Nacional de 
Catalunya amb l’assistència de públic i la retransmissió per diversos canals de televisió. 

 

Taula 2. Sorteigs celebrats per tipus de joc 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipament dels punts de venda 

Els establiments que formen la xarxa d’agents venedors dels jocs de les Loteries de la Generalitat  
estan equipats amb un terminal preparat per registrar les apostes de les persones jugadores i emetre 
els bitllets corresponents. A més, alguns d’aquests establiments tenen també instal·lat un monitor per 
poder seguir els sorteigs de la Loto Express. El 32% dels punts de venda autoritzats al 2014 han 
disposat de monitor (767 de 2.394 detallistes). 

 

Unitat Jurídica i de Contractació 

 

Normativa promoguda i publicada durant el 2014 

 
ORDRE ECO/38/2014, de 24 de febrer, per la qual es regula la variant de la loteria Binjocs que es 
comercialitza amb el nom de Cleopatra Jewels (DOGC 6572, 28.2.2014). 
 
ORDRE ECO/39/2014, de 24 de febrer, per la qual es regula la variant de la loteria Binjocs que es 
comercialitza amb el nom de Lights of Broadway (DOGC 6572, 28.2.2014). 
 
ORDRE ECO/40/2014, de 24 de febrer, per la qual es regula la variant de la loteria Binjocs que es 
comercialitza amb el nom d’Oceans Treasure (DOGC 6572, 28.2.2014). 
 
ORDRE ECO/41/2014, de 24 de febrer, per la qual es regula la variant de la loteria Binjocs que es 
comercialitza amb el nom de Lucky Jack (DOGC 6572, 28.2.2014). 
 
ORDRE ECO/187/2014, de 16 de juny, per la qual s’estableixen les categories de premis i els imports 
de la loteria passiva organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat (DOGC 6648, 20.6.2014) 
 
RESOLUCIÓ ECO/1440/2014, de 18 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’acord del Consell 
d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat que fixa, amb efectes de l’1 
de juliol de 2014, els percentatges de comissió que, en funció de les vendes de diferents modalitats 
de loteria efectuades pels agents venedors vinculats, correspon percebre a les operadores comercials 
del canal convencional (DOGC 6649, 23.6.2014). 

Tipus de joc Nombre 

La Grossa 1 

Lotto 6/49 104 

Jòquer (de la 6/49) 104 

Trio 365 

Super 10 365 

Loto Express 92.706 

Supertoc 1.464 

Total 95.109 
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RESOLUCIÓ ECO/1441/2014, de 18 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’acord del Consell 
d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat que fixa, amb efectes de l’1 
de juliol de 2014, els percentatges de comissió addicional que correspon percebre als agents 
venedors (DOGC 6649, 23.6.2014). 
 
RESOLUCIÓ ECO/1461/2014, de 18 de juny, per la qual es determinen les característiques del 
sorteig de la loteria passiva de l’any 2014 (DOGC 6651, 26.6.2014). 
 
DECRET 97/2014, de 8 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria Binjoxs i de modificació 
del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya 
i dels criteris aplicables a la seva planificació (DOGC 6661, 10.7.2014). 
 
ORDRE ECO/207/2014, de 10 de juliol, per la qual es regulen els requisits mínims de compatibilitat 
dels terminals i dispositius que s’utilitzen per a la participació en la loteria Binjocs  (DOGC 
6662,11.7.2014). 
 
ORDRE ECO/208/2014, de 10 de juliol, per la qual es regulen els premis acumulats de les variants de 
la loteria Binjocs (DOGC 6662,11.7.2014). 
 
ORDRE ECO/209/2014, de 10 d juliol, de comercialització de la loteria Binjocs de l’Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes de la Generalitat (DOGC 6662, 11.7.2014). 
 
ORDRE ECO/276/2014, de 4 de setembre, de regulació del fitxer que conté dades de caràcter 
personal de jugadors de loteries en línia de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 
(DOGC 6703, 9.9.2014). 
 
ORDRE ECO/275/2014, de 5 de setembre, de regulació d eles condicions bàsiques i comunes de la 
comercialització de les loteries organitzades per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat mitjançant sistemes informàtics, telemàtics o altres interactius (DOGC 6703, 9.9.2014). 

 
RESOLUCIÓ ECO/2056/2014, de 9 de setembre, per la qual es determinen les condicions 
específiques de comercialització de la loteria passiva mitjançant l’ús de sistemes informàtics i 
telemàtics o d’altres d’interactius, i la data d’inici de comercialització a través d’aquest sistemes 
(DOGC 6704, 10.9.2014). 
 
 
Expedients de contractació i convenis 

 
Durant l’any 2014 l’EAJA ha impulsat la tramitació de 160 procediments de contractació (oberts, 
negociats, menors, pròrrogues i modificacions) dels quals 143 corresponen a contractes menors i 3 a 
convenis. La taula següent recull l’import corresponent a cada concepte.  
 
Taula 3. Expedients de contractació i convenis (milers d'euros) 

 
Tipus d’expedient Nombre expedients Import 

Contractes  14 2.765.275,05 

Contractes menors 143                                291.000,00 

Convenis 3 500,00 

Total 160 3.056.775,05 

 
 
 
Expedients de contractació per tipus de contracte   
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La següent taula detalla els tipus d’expedients de contractació (excepte menors) i l’import relatiu a 
cada categoria. 
 

Taula 4. Expedients de contractació per tipus de contracte 

 
Nombre 

d’expedients 
Import 

Obres --- --- 

Subministrament 2 95.000,00 

Serveis 12 2.670.275,05 

Total 14 2.765.275,05 

 
* L’import dels contractes administratius especials és determinable: s’obté amb l’aplicació dels percentatges de 
comissió sobre marges d’explotació i dels preus unitaris aprovats pel Govern. 
 

 

 

Expedients de contractes menors  per tipus de contracte  (milers d'euros) 

La següent taula detalla els tipus de contractes menors i l’import relatiu a cada categoria. 
 

Taula 5. Contractes menors per tipus de contracte  

 
Nombre 

d’expedients 
Import 

Obres 0    0 

Subministrament 41 90.000,00 

Serveis 102 201.000,00 

Total 143 291.000,00 

 
 
 
 
Expedients de contractes i convenis  

La següent taula detalla els tipus de convenis i altres contractes signats per l’EAJA durant 2014. 

 
Taula 6. Convenis i contractes. Detall  
 

CONVENIS 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alella i l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de 
la Generalitat de 24 juliol de 2014 Capgrós  Grossa Cap d’Any 

Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes de la Generalitat, en relació amb la recaptació per via executiva dels imports 
corresponents a deutes no tributaris de 28 juliol 2014 (publicat al DOGC 6728, 15.10.2014.  

 
 
Intervenció en procediments instats per tercers (procediments administratius, judicials, i 
policials) 

 
Durant l’any 2014 la Unitat Jurídica i de Contractació ha intervingut en la tramitació de 21 
procediments administratius, judicials i policials. La taula següent recull cada concepte.  
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Taula 7. Intervenció en procediments instats per tercers  
 

Procediments judicials i de la SS: complementació de requeriments referents a 
agents venedors 

9 
 

Procediments policials: tramitació de denuncies per robatori de bitllets 4 

Procediments administratius: multes i reclamacions 8 
 
 
 
Altres intervencions de la Unitat jurídica i de contractació 

 
Taula 8. Altres intervencions de la Unitat jurídica i de contractació 
 

Promocions comercials  16 
 

Informes jurídics per la direcció 8 
 

Preparació propostes per al Consell d’administració (12 celebrats) 61 

Gestió drets de propietat industrial: marques   27 

Gestió drets derivats d’internet: dominis 24 

Inscripció registre “Trademark Clearinghouse” 7 

Elaboració i actualització documents legals web  
 

4 

Procediment administratiu per a la recaptació dels rendiments obtinguts pel joc:  
 
Període voluntari        
                                                                                                             
Recaptació via executiva* 
*Extracció del  total                                                                                                                                 

   
113 

 
 93 

 

 
 



Actuacions i activitats realitzades 

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 

 

 

 

9 

 

Unitat de Gestió Econòmica 

 

Recaptació d’apostes 

 

Els jocs de la Loteria de Catalunya han recaptat 181,69 milions d’euros durant l’any 2014. La taula 
següent mostra la contribució en xifres absolutes i percentuals de cada tipus de joc en el global de les 
vendes. Els jocs que es comercialitzen a través del canal convencional i complementari (Loto Ràpid, 
Grossa Cap d’Any, Lotto 6/49, Trio, Super 10 i Loto Express) representen el 29,53% del total de la 
recaptació. L’altre 70,47% correspon als jocs que es comercialitzen en el canal bingo (Supertoc i 
Binjocs).   

 

Taula 6. Recaptació d’apostes per tipologia de jocs de loteria (milers d'euros) 

 

Tipus Nom del joc Import % 

Loteria passiva Grossa Cap d'Any 23.980 13,20 

Loteria instantània Loto Ràpid 4.386 2,41 

Lotto Lotto 6/49 13.003 7,16 

Jocs de números Trio / Super 10 3.284 1,81 

Keno Loto Express 9.009 4,96 

Tipus bingo Supertoc 11.314 6,23 

Joc electrònic Binjocs 116.709 64,24 

Total   181.685 100,00 

 

 

 

La taula següent recull quina ha estat la distribució de les vendes per comarques durant el 2014, de 
tots els tipus de joc excepte la loteria passiva: 

 

Taula 7. Recaptació d’apostes per comarca excepte loteria passiva (milers d'euros) 

 

Comarca Import 

Alt Urgell 163 

Alta Ribagorça 30 

Cerdanya 462 

Pallars Jussà 141 

Pallars Sobirà 63 

Val d'Aran 82 

Subtotal Alt Pirineu i Aran 941 

Alt Penedès 327 

Baix Llobregat 12.623 

Barcelonès 69.822 

Garraf 3.339 

Maresme 6.672 

Vallès Occidental 14.452 

Vallès Oriental 3.242 

Subtotal Barcelona 110.477 
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Anoia 3.924 

Bages 5.690 

Berguedà 530 

Osona 1.550 

Solsonès 75 

Subtotal Catalunya Central 11.769 

Alt Empordà 1.470 

Baix Empordà 1.077 

Garrotxa 645 

Gironès 1.532 

Pla de L'Estany 245 

Ripollès 465 

Selva 1.821 

Subtotal Girona 7.255 

Garrigues 113 

Noguera 194 

Pla d'Urgell 238 

Segarra 188 

Segrià 15.919 

Urgell 238 

Subtotal Lleida 16.890 

Alt Camp 226 

Baix Camp 1.140 

Baix Penedès 496 

Conca Barberà 160 

Priorat 79 

Tarragonès 7.249 

Subtotal Tarragona 9.350 

Baix Ebre 434 

Montsià 365 

Ribera d'Ebre 181 

Terra Alta 39 

Subtotal Terres de l'Ebre 1.019 

Total 157.701 

 

Premis repartits 

Al llarg de l’exercici de 2014 la Loteria de Catalunya ha repartit 150,26 milions d’euros en premis. A 

continuació s’exposen els premis per cada tipologia de joc. 

 

Taula 8. Premis repartits per tipologia de jocs de loteria (milers d'euros) 

Joc Import 

Loto Ràpid 2.707 

Lotto 6/49/Jòquer/Combi3 7.761 

Loto Express 5.228 

Trio / Super 10 1.619 

La Grossa 16.792 

Supertoc 6.258 



Actuacions i activitats realitzades 

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 

 

 

 

11 

 

Binjocs 109.899 

Total 150.264 

 

 

A la Lotto 6/49 sempre es garanteix un import mínim de 600.000 euros (1.200.000 euros si s’encerta 
el número Plus). Durant el 2014 el pot de la Lotto 6/49 no s’ha repartit en cap ocasió. 
 

 

Les poblacions que van repartir els principals premis de la Grossa Cap d’Any són: 

 

Taula 9. Guanyadors dels principals premis de la Grossa de Cap d’Any (milers d'euros) 

Premi 
Import  

(premi al llibret) 
Localitat 

Primer 5.000 (Número guanyador no venut) 

Segon 1.625 Sant Vicens dels Horts 

Tercer 750 (Venut per internet) 

Quart 250 Barcelona / Rubí 

Cinquè 125 Terrassa 

 

 

 

Beneficis econòmics 

A l’exercici de 2014 l’EAJA ha obtingut 12,06 milions d’euros de beneficis, que d’acord amb la 

normativa vigent, s’han traspassat íntegrament al Departament de Benestar Social i Família per al 

desenvolupament d’actuacions de caire social que repercuteixin en els col·lectius més desafavorits de 

la societat catalana.  

 


