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ANNEX 1  
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
PER A DISSENYAR I IMPLEMENTAR UN PLA DE PRESÈNCIA, ARREU DEL 
TERRITORI, DE LA CAPGROSSA DE LA LOTERIA LA GROSSA, GESTIONADA PER 
L’ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES DE LA GENERALITAT (Exp. 2/2019) 

 
 
Clàusula primera: context 
 
La loteria LA GROSSA va iniciar les vendes a finals de setembre de 2013, i, els següents 
anys es va avançar el període de comercialització a finals de juny.  
 
Al 2019 per primer cop hi hauran tres sorteigs de la loteria LA GROSSA, el sorteig de Sant 
Jordi que va iniciar la seva venda el dia 2 de gener; el de Sant Joan i el de Cap d’Any. 
 
Les principals característiques comunes dels tres sorteigs de LA GROSSA són: 
 

 Pertany al grup de jocs denominats “passius” perquè la participació del jugador en la 
mecànica del joc passa únicament per la compra del bitllet. 

 

 És un número de 5 xifres. 
 

 Els beneficis es destinen íntegrament a programes socials a Catalunya. 
 

La comercialització d’aquesta loteria es realitza mitjançant la xarxa de distribució de la 
Loteria de Catalunya composada per més de 2.100 punts de venda, essent principalment 
estancs (42%), bars (23%), llibreries i quioscos (26%) i benzineres, establiments 
d’alimentació i altres (9%). I per una xarxa de distribució formada principalment per 
supermercats (Bon Preu, Carrefour, Caprabo, Condis, etc.). Aquesta capil·laritat és un dels 
factors claus per a la comercialització d’aquesta loteria. 
 
El 67% dels agents venedors de la xarxa de distribució de la Loteria de Catalunya estan 
ubicats a la demarcació de Barcelona, el 15% a la de Girona, el 11% a la de Tarragona i el 
7% a la de Lleida. 
 
En el quadre annex 1.1 s’especifica la distribució comarcal de la població i del percentatge 
de vendes de LA GROSSA. 
 
Des del llançament d’aquesta loteria, l’estratègia comercial i de publicitat ha pivotat al 
voltant de la icona materialitzada en el personatge de la capgrossa. Això permet fer 
present aquesta loteria arreu del territori de Catalunya aprofitant els esdeveniments més 
rellevants a nivell nacional, comarcal i local. 
 
La Loteria de Catalunya es proposa continuar amb el pla de presència de la capgrossa de 
la loteria LA GROSSA arreu del territori, iniciat a l’any 2013.  
 
 
Clàusula segona: objectius  
 
Els objectius del pla de presència de la capgrossa arreu del territori han de ser: 

 

 Generar notorietat al voltant d’aquesta loteria complementant la campanya de 
publicitat als diferents mitjans de comunicació, cobrint proporcionalment el territori 
de Catalunya. 
 

 Familiaritzar entre el públic objectiu el personatge de la capgrossa i també, de 
manera indirecta, la Loteria de Catalunya. 
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 Incidir en els diferents públics objectius de Catalunya: distribuïdors de la loteria i 
públic final. 
 

 Fomentar la venda d’aquesta loteria entre el públic de Catalunya, tant en el canal 
on line com off line. 
 

 
Clàusula tercera: concreció de la contractació 
 
Calendari de visites 
 
S’ha de presentar un calendari de visites de la capgrossa per a LA GROSSA DE SANT 
JORDI de l’1 d’abril al 27 d’abril, un altre per a LA GROSSA DE SANT JOAN de l’1 de 
maig  al 24 de juny, i un tercer per a LA GROSSA DE CAP D’ANY de l’1 de juliol al 31 de 
desembre, amb la proposta de poblacions i esdeveniments (activitats socials, ciutadanes, 
comunicatives, esportives, etc.) en què es proposa participar, motivant-ne la selecció per 
tal d’implicar la ciutadania i fomentar el coneixement d’aquesta loteria. 
 
Es preveuen realitzar 170 accions al llarg del període esmentat, s’haurà de presentar un 
calendari proposant 50 visites amb les dates i els llocs preseleccionats i es deixaran les 
120 visites restants pendents de definir en funció de les peticions que hi hagi per part dels 
agents venedors i altres persones o entitats vinculades a la Loteria de Catalunya; L’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) decidirà aquestes visites en funció de les peticions 
que es facin. 
 
Cada dia en què hi hagi visites, s’obtindran un mínim de 5 fotografies de la capgrossa  
mentre executa el seu rol que s’enviaran “in situ” i de forma immediata al número de 
telèfon (mitjançant whatsap) o al correu electrònic que determinarà la Loteria de Catalunya 
per difondre-les a les xarxes socials. 
 
Per realitzar cadascuna de les visites que són objecte d’aquesta licitació es necessita com 
a mínim una persona que actuarà de capgrossa i una persona amb perfil comercial que 
haurà de portar-la i acompanyar-la en sessions de 4 hores, els trasllats no s’inclouen dins 
d’aquestes hores, a realitzar qualsevol dia de la setmana, festius inclosos. L’adjudicatària 
haurà d’aportar aquestes persones, a càrrec seu, per la qual cosa haurà de tenir un mínim 
de tres persones preparades per actuar de capgrossa i un mínim de tres persones amb 
perfil comercial a fi que puguin alternar-se per a cobrir tots els esdeveniments. El fet de 
tenir un mínim de tres equips pot permetre, en ocasions, cobrir com a mínim tres 
esdeveniments importants en un mateix dia. 
 
Els estilismes de la capgrossa els haurà d’aportar a càrrec seu l’adjudicatària. 
 
En les visites de la capgrossa també hi assistirà un agent venedor de la Loteria de 
Catalunya de la mateixa població o dels voltants, venent bitllets de la loteria LA GROSSA. 
Aquesta persona en ocasions acompanyarà la capgrossa en l’itinerari que es defineixi i en 
altres estarà ubicat en un punt fix de màxima afluència de públic. Pels punts de venda 
fixos, la Loteria de Catalunya subministrarà una infraestructura visible i identificable que 
haurà de muntar la persona de l’empresa adjudicatària que acompanyi la capgrossa.  
 
L’adjudicatària haurà de fer les gestions necessàries amb les institucions (com els 
ajuntaments als quals haurà de fer les sol·licituds corresponents per poder fer les visites 
en els termes definits i fer-ne els seguiments necessaris). També haurà de coordinar-se 
amb associacions, agents venedors, operadores comercials de les diferents poblacions en 
les quals es duguin a terme els esdeveniments i mitjans de comunicació per portar a terme 
totes i cadascuna de les visites. En particular, haurà de: 
 

 Contactar amb cadascun dels agents venedors (o operadores comercials) que es 
vinculen a cadascuna de les visites. 
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 Garantir la protecció de les dades personals dels agents venedors (o operadores 
comercials), sense que les pugui conservar una vegada finalitzat el contracte. 

 
Per comunicar les visites de la capgrossa als municipis, la Loteria de Catalunya dissenyarà 
un pòster. També es disposarà d’algun element de marxandatge que l’empresa 
adjudicatària haurà de repartir en les visites que realitzi la capgrossa.  
 
La Loteria de Catalunya posarà un cotxe a disposició de l’empresa adjudicatària on 
deixarà els pòsters i elements de marxandatge que s’hagin de repartir durant les visites. 
Respecte aquest vehicle n’assumirà únicament les despeses de manteniment, 
combustible, pàrquings i peatges. L’empresa adjudicatària es farà càrrec de les possibles 
sancions per les infraccions de trànsit.   
 
 
Clàusula quarta: consultes 
  
Les consultes i informació relativa als plecs que regeixen aquest procediment es poden 
adreçar a l’EAJA mitjançant correu electrònic a l’adreça unitatjuridica.eaja@gencat.cat. 
 
 
 
 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica de la cap de la Unitat Comercial i de 

Publicitat 

 
 
 

mailto:unitatjuridica.eaja@gencat.cat
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ANNEX 1.1   
 
Distribució comarcal de la població i del % de vendes de LA GROSSA 2018 
 

PROVÍNCIA COMARCA Nº. HAB. 2018 % HAB. % VENDES 2018 

BARCELONA 

ALT PENEDES 108.122 1,4% 1,7% 

ANOIA 119.089 1,6% 1,7% 

BAGES 176.485 2,3% 3,6% 

BAIX LLOBREGAT 819.168 10,8% 5,6% 

BARCELONES 2.254.642 29,7% 24,6% 

BERGUEDA 39.104 0,5% 1,6% 

GARRAF 149.103 2,0% 1,9% 

MOIANÈS 13.432 0,2% 0,2% 

MARESME 447.824 5,9% 5,4% 

OSONA 158.334 2,1% 4,7% 

VALLES OCCIDENTAL 917.905 12,1% 8,6% 

VALLES ORIENTAL 406.289 5,3% 5,8% 

TOTAL BARCELONA 5.609.497 73,8% 65,4% 

     

GIRONA 

ALT EMPORDA 140.569 1,8% 2,5% 

BAIX EMPORDA 133.461 1,8% 2,6% 

CERDANYA 17.882 0,2% 0,5% 

GARROTXA 56.613 0,7% 1,1% 

GIRONES 190.786 2,5% 2,8% 

PLA DE L'ESTANY 32.006 0,4% 0,9% 

RIPOLLES 25.000 0,3% 1,1% 

SELVA 169.029 2,2% 2,7% 

TOTAL GIRONA 765.346 10,1% 14,3% 

     

LLEIDA 

ALT URGELL 20.224 0,3% 0,8% 

ALTA RIBAGORÇA 3.774 0,05% 0,1% 

GARRIGUES 18.771 0,2% 0,4% 

NOGUERA 38.708 0,5% 1,0% 

PALLARS JUSSA 13.091 0,2% 0,5% 

PALLARS SOBIRA 6.934 0,1% 0,2% 

PLA D'URGELL 36.740 0,5% 0,8% 

SEGARRA 22.822 0,3% 0,8% 

SEGRIA 208.638 2,7% 2,8% 

SOLSONES 13.392 0,2% 0,4% 

URGELL 36.243 0,5% 1,0% 

VAL D'ARAN 9.983 0,1% 0,1% 

TOTAL LLEIDA 429.320 5,6% 8,9% 

     

TARRAGONA 

ALT CAMP 44.065 0,6% 1,3% 

BAIX CAMP 188.841 2,5% 3,0% 

BAIX EBRE 77.868 1,0% 1,1% 

BAIX PENEDES 102.409 1,3% 1,0% 

CONCA DE BARBERA 20.103 0,3% 0,6% 

MONTSIA 67.083 0,9% 0,8% 

PRIORAT 9.296 0,1% 0,1% 

RIBERA D'EBRE 21.964 0,3% 0,5% 

TARRAGONES 252.790 3,3% 2,9% 

TERRA ALTA 11.483 0,2% 0,2% 

TOTAL TARRAGONA 795.902 10,5% 11,4% 

TOTAL CATALUNYA 7.600.065 100,0% 100,0% 
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