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L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (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 Direcció General de
Tributs i Joc. 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 DGTJ, i les competències d’organització i de gestió d’alguns jocs,
anomenats públics, que corresponen a l’EAJA.
Estructuració
A partir del 5 d’octubre es modifica l’estructura organitzativa de l’EAJA 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.
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Unitat de Gestió de Personal i Atenció Ciutadana
Comparativa personal actiu 31.12.2011 – 31.12.2012
Comandaments
any 2011

Comandaments
any 2012

Subdirector/a

1

1

Caps departament

3

0

Caps d’unitat

6

5

Coordinador/a

0

2

Caps d’àrea

2

0

Coordinació administrativa

0

1

Total

12

9

Personal actiu a
31.12.2011

Personal actiu a
31.12.2012

A COS SUP. ADM. (Funcionaris)

1

1

A1 ANALISTA INFORMÀTIC

1

1

A2 TÈCNIC/A DE GESTIÓ I ADM. LOTERIES

6

7

A2 CAP DE 1A. D’ADMINISTRACIÓ

2

0

B1 TECNIC/A OPERATIVA GESTIO LOTERIES

9

7

C1 TECNIC/A ESPECIALISTA-SORTEJOS

2

3

C2 ESPECIALISTA EN GESTIO DE LOTERIES

3

3

D1 OFICIAL/A DE 1A.-MANTENIMENT

1

1

Total

25

23

ESTRUCTURA DE COMANDAMENT

GRUP i CATEGORIA PROFESSIONAL

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 2012 l’EAJA ha emès un total de 179,73 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 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. 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 darrer cas només els Binjocs).
A 31 de desembre de 2012 la xarxa de punts de venda de l’EAJA comptava amb 2.297 detallistes. En
la seva majoria es tracta de bars, restaurants i cafeteries (35,8%) i estancs (32,0%), però també hi ha
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una presència important de llibreries i papereries (17,8%), 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

822

35,79

Estancs

734

31,95

Llibreries i papereries

409

17,81

Quioscs

200

8,71

Alimentació

44

1,92

Benzineres

47

2,05

Altres

41

1,78

Total

2.297

100,00

A finals de 2012 hi havia 48 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 2012 hi
havia 615 terminals connectats amb el sistema central de l’EAJA i distribuïts en 31 sales de bingo i 38
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 van portar a terme dues campanyes
publicitàries amb una forta presència en el mitjà televisió, ràdio i premsa. Una primera campanya de
la loteria instantània per acompanyar el llançament de les noves sèrie de la Loto Ràpid i una segona
de la Lotto 6/49 per comunicar les característiques de la nova Lotto 6/49 Plus.

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. El sorteig de la 6/49 (i del Jòquer) es realitza els
dimecres i els dissabtes, i la combinació guanyadora es difon als mitjans de comunicació. En el cas
del Trio i del Super 10 el sorteig és diari i també s’informa del resultat als mitjans de comunicació.
Els sorteigs de la Loto Express i del Supertoc es fan a les dependències de l’EAJA a Molins de Rei.
Els sorteigs de la Loto Express (cada 4 minuts des de les 7.04 h fins les 23:56 h tots els dies de l’any)
se segueixen en directe a través dels monitors instal·lats en més de 850 establiments de la xarxa
d’agents venedors de l’EAJA. El sorteig del Supertoc es fa 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.
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Taula 2. Sorteigs celebrats per tipus de joc

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

Tipus de joc

Nombre

Lotto 6/49

105

Jòquer (de la 6/49)

105

Trio

366

Super 10
Loto Express
Supertoc
Total

366
92.706
1.464
95.106

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 37,3% dels punts de venda autoritzats en el 2012 han
disposat de monitor (857 de 2.297 detallistes). El 91,6% d’aquests establiments han estat del sector
de l’hostaleria (bars, cafeteries i restaurants).
Unitat Jurídica i de Contractació
Normativa promoguda i publicada durant el 2012
Decret 45/2012, de 24 d’abril, de modificació del Reglament de la loteria Lotto 6/49 i de les seves
variants, aprovat pel Decret 119/2009, de 28 de juliol (DOGC 6121, de 04.05.2012)
Decret 108/2012, de 2 d’octubre, d’organització, estructura i funcionament de l’Entitat Autònoma de
Jocs i Apostes de la Generalitat (DOGC núm. 6226, de 04.10.2012)
Ordre ECO/39/2012, de 24 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre de 7 d’agost de 2000, per la qual
es determinen les categories i els premis corresponents i les opcions d’apostes complementàries de
la loteria Lotto Express (DOGC 6079, de 02.03.2012)
Ordre ECO/78/2012, de 27 de març, per la qual es modifica l’Ordre IRP/416/2010 de 5 d’agost, de
concreció de la comercialització de la loteria Binjocs mitjançant l’ús d’un sistema informàtic (DOGC
6104, de 10.04.2012)
Ordre ECO/112/2012, de 25 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre IRP/369/2009, de 29 de juliol, per
la qual es determinen les categories de premis i els imports destinats a aquestes, i es regula la
creació d'un fons de reserva de la loteria Lotto 6/49 i de les seves variants (DOGC 6121, de
04.05.2012)
Ordre ECO/364/2012, de 8 de novembre, de modificació de l’Ordre IRP/415/2010 de 5 d’agost, per la
qual es concreten els premis acumulats de les variants de la loteria denominada Binjocs (DOGC
6256, de 19.11.2012)
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Expedients de contractació, i convenis
Durant l’any 2012 l’EAJA ha tramitat 12 expedientes de contractació, 169 contractes menors, 107
contractes d’emissions publicitàries, 2 contractes privats i 1 conveni. La taula següent recull l’import
corresponent a cada concepte.
Taula 3. Expedients de contractació i convenis (milers d'euros)
Nombre
expedients

Import

Expedients de contractació

12

1.056

Contractes menors

169

285

Contractes emissions publicitàries

107

1.604

Contractes privats

2

78

Convenis

1

---

291

3.023

Tipus d’expedient

Total

Expedients de contractació per tipus de contracte (milers d'euros)
La següent taula detalla els tipus d’expedients de contractació i l’import relatiu a cada categoria.
Taula 4. Expedients de contractació per tipus de contracte (milers d'euros)
Nombre
d’expedients

Import

1

49

Subministrament

----

---

Serveis

11

1.007

Total

12

1.056

Obres

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 (milers d'euros)
Nombre
d’expedients

Import

Obres

---

---

Subministrament

72

130

Serveis

97

155

Total

169

285
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Unitat de Gestió Econòmica
Recaptació d’apostes
Els jocs de la Loteria de Catalunya han recaptat 197,94 milions d’euros durant l’any 2012. 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 (Loto Ràpid, Lotto 6/49, Trio,
Super 10 i Loto Express) representen el 20,2% del total de la recaptació. L’altre 79,8% 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 de joc

Nom del joc

Import

%

Loteria instantània
Lotto

Loto Ràpid

5.060

2,56

Lotto 6/49

18.126

9,16

Keno

Loto Express

13.080

6,61

Jocs de números

Trio / Super 10

3.648

1,84

Tipus bingo

Supertoc

13.378

6,76

Joc electrònic

Binjocs

Total

144.651

73,08

197.943

100,00

La taula següent recull quina ha estat la distribució de les vendes per comarques durant el 2012:
Taula 7. Recaptació d’apostes per comarca (milers d'euros)
Comarca
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Cerdanya
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Val d'Aran
Subtotal Alt Pirineu i Aran
Alt Penedès
Baix Llobregat
Barcelonès
Garraf
Maresme
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Subtotal Barcelona
Anoia
Bages
Berguedà
Osona
Solsonès
Subtotal Catalunya Central
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa

Import
252
34
488
155
91
93
1.113
460
19.051
92.369
1.727
7.521
20.355
3.794
145.277
6.924
3.905
607
2.145
131
13.712
2.438
1.803
828
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Gironès
Pla de L'Estany
Ripollès
Selva
Subtotal Girona

1.844
301
614
1.835
9.663

Garrigues
Noguera
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Urgell
Subtotal Lleida

174
264
388
307
17.251
433
18.817

Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedès
Conca Barberà
Priorat
Tarragonès
Subtotal Tarragona
Baix Ebre
Montsià
Ribera d'Ebre
Terra Alta
Subtotal Terres de l'Ebre
Total

220
1.402
606
274
28
5.290
7.820
665
511
317
48
1.541
197.943

Premis repartits
Al llarg de 2012 la Loteria de Catalunya ha repartit 167,97 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
Loto Ràpid
Lotto 6/49/Jòquer/Combi3

Import
3.118
10.910

Loto Express

7.548

Trio / Super 10

1.812

Supertoc

8.027

Binjocs

136.555

Total

167.970

Els premis més importants que dóna l’EAJA corresponen al pot de la Lotto 6/49. En aquesta categoria
de premi sempre es garanteix un import mínim de 1.200.000 euros. Durant el 2012 el pot de la Lotto
6/49 s’ha repartit en dues ocasions.
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Taula 9. Guanyadors del pot de la Lotto 6/49 (milers d'euros)
Data sorteig
09/05/2012
21/07/2012

Import
1.502
1.222

Localitat
Rubí (Vallès Occidental)
Lloret de Mar (Selva)

Beneficis econòmics
El 2012 l’EAJA ha obtingut 6,9 milions d’euros de beneficis, que es traspassaran 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.

Altres
Amb motiu de l’adscripció de l’EAJA al Departament d’Economia i Coneixement, l’EAJA s’ha vist en la
necessitat de reubicar la seva seu social, que fins aleshores es trobava al Passeig de Sant Joan, 45
de Barcelona, per traslladar-la a la Via Laietana, 60 de la mateixa ciutat. Aquesta reubicació s’ha fer
efectiva durant aquest 2012. També s’ha aprofitat per traslladar els serveis centrals que es trobaven a
Molins de Rei, d’aquesta manera, tots els serveis, excepte el centre de processament de dades, es
trobarien ubicades en un mateix edifici.
El canvi de domicili s’ha fet esglaonadament, traslladant en primer lloc, els serveis de Molins de Rei.
Posteriorment, el mes de maig, l’Oficina d’Atenció Ciutadana i Pagament de Premis. Finalment, el
mes d’octubre, s’ha traslladat el plató de sortejos.
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