
Uniu-vos a La Dooble
La nova loteria associativa de Catalunya

La Dooble
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Gestionem el joc de loteria per compte de la 
Generalitat

Som 100% social: els beneficis per la comercialització 
de les loteries es destinen íntegrament al Fons de 
Loteries per la Prosperitat i Cohesió Social

Loteries de Catalunya és 
• Un entitat 100% pública
• Que gestiona el joc com un entreteniment social
• Amb màxima transparència i integritat
• Certificada amb el nivell més alt de Joc Responsable 
• Propera i catalana
• Responsable socialment

Treballem per aconseguir recursos per a causes 
socials a Catalunya

Loteries de Catalunya



https://www.youtube.com/watch?v=99lDZN5QWWo
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Moltes entitats, associacions o clubs del país fan participacions 
de Nadal

• Un joc lúdic compartit (juguem tots – guanyem tots)
• Uns ingressos complementaris a través de donatius associats

Hi ha una demanada no coberta de participacions “catalanes”

Loteries de Catalunya vol ajudar en la innegable tasca inclusiva, 
aglutinadora i dinamitzadora del teixit associatiu català

El teixit associatiu i la loteria a Catalunya

Els jugadors de loteria de Nadal
• El 49% compra participacions
• El 17% ha venut participacions

La loteria de Nadal a Catalunya
• 120M€ en participacions
• 25M€ donatius estimats

Font: Anuario del juego en España 2019



Què és La Dooble?

1r sorteig                                                                                                         
20 de desembre de 2022 

Presentació als mitjans                                                                                    
11 de maig de 2022

Un nou joc de loteria, adreçat a tota la ciutadania, però creat especialment 
per ajudar el teixit associatiu de Catalunya

Una alternativa catalana a les participacions de Nadal tradicionals

Una millor experiència de gestió per a l’entitat col·laboradora 

Una optimització dels ingressos per a aquestes entitats
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1 joc, 1 bitllet, 2 números, 2 sortejos, 2 premis

Tots els bitllets tenen 2 números:

1 número de 7 xifres que opta als premis individuals
• Cada bitllet o participació té un número individual únic i diferent

• Tots els números venuts entren en un sorteig de premis fixos

1 número de 5 xifres que opta a premis col·lectius a compartir
• Una entitat pot reservar un número col·lectiu exclusiu per a les seves participacions

• Tots els números col·lectius venuts participen en un sorteig on els guanyadors es repartiran 
un pot (els premis seran més grans com més gent jugui al joc)

• El reintegrament també va lligat al número col·lectiu

Tots els bitllets valen 4 euros     
Les entitats poden demanar un donatiu

Un nou joc de loteria dissenyat especialment per ser jugat amb participacions 



https://www.youtube.com/watch?v=bSU5Cd78yJo&t=3s
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Perquè La Dooble està pensada per ajudar 
les associacions, clubs i entitats sense ànim de lucre que fan participacions per Nadal

Ajudem les entitats a ajudar
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1

Proporcionarem les participacions 
de La Dooble, unificades i 
“oficials” per a totes les entitats 
que hi participin.

Ajudem a optimitzar les seves despeses
1 2 3 4 5 6 7

Les participacions estaran 
personalitzades amb el  nom de l’entitat i 
se serviran sense càrrec.



1 2 3 4 5 6 7
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Ajudem a comunicar

Ajudarem a comunicar La Dooble
amb eines i material de 
comunicació personalitzable.

En el portal de l’entitat, posem a disposició 
pòsters, baners, vídeos, tutorials, posts per XS 
que es poden personalitzar. 
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Ajudem a les seves xarxes socials
1 2 3 4 5 6 7

Ajudarem a comunicar La Dooble
amb eines i material de 
comunicació personalitzable.

En el portal de l’entitat, posem a disposició 
pòsters, baners, vídeos, tutorials, posts per XS 
que es poden personalitzar. 

Juga amb nosaltres al

00000
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3
Ajudarem a vendre 
(i recaptar els donatius)
a través de +2.000 terminals, el 
nostre web i l’App.

Ajudem a vendre les seves participacions
1 2 3 4 5 6 7

Un jugador pot dirigir-se al web de 
Loteries de Catalunya o a qualsevol dels 
seus agents de venda i comprar una 
participació (virtual) d’una entitat 
concreta i dipositar el seu donatiu de 
manera remota.

Entitat

+2.000 terminals
en tot el territori

loteriesdecatalunya.cat

Els nostres canals de venda

Bitllet virtual
expedit pel terminal o web
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4 Proporcionarem enllaços a les 
entitats col·laboradores que 
permetran poder vendre (i recaptar 
donatius) en línia a través del web 
de Loteries de Catalunya. 

Ajudem a vendre en línia
1 2 3 4 5 6 7

Les entitats podran enviar pels seus 
canals digitals (baners, emails i XS) un 
enllaç on poder comprar en línia les 
seves participacions (amb o sense 
donatiu inclòs).
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5
5 Pagarem les participacions 

premiades a través de la nostra 
xarxa de +2.000 terminals i les 
entitats bancàries 
col·laboradores.

Ajudem a pagar els premis
1 2 3 4 5 6 7

Les participacions que resultin premiades, 
es poden cobrar en  tots els canals 
habituals de Loteries de Catalunya 
(terminals, Caixabank i internet si s’han 
comprat online)

Les entitats premiades s’eviten la gestió 
del pagament de les seves participacions 
(que obliga a habilitar canals i processos 
complicats i gens habituals per a elles)
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5
6

Rebran els premis de les 
participacions guanyadores 
que ells hagin venut i que no 
hagin estat cobrades.

Les entitats rebran els premis no reclamats
1 2 3 4 5 6 7

Loteries de Catalunya, després de 
pagar els premis a través dels canals 
habituals, transferirà a les entitats els 
premis no reclamats de les seves 
participacions. 
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5
7

Entreguem els donatius recaptats
1 2 3 4 5 6 7

Entitat

Transferim els donatius 
que s’hagin recaptat a 
través del nostre web, 
l’app i els nostres +2.000 
terminals.
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El teixit associatiu de Catalunya té un fort 
component de país i lligam amb el territori, 
la cultura, la història, l’esport ... 

Existeix una forta demanda no atesa per fer 
participacions amb La Grossa. 

Ara amb La Dooble, les entitats que ho 
desitgin podran fer participacions 
catalanes sense restriccions.

Ajudem a ajudar perquè som la loteria de Catalunya
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El 100% del beneficis de La Dooble es 
destinaran a programes i actuacions que 
promoguin la prosperitat i la cohesió social a 
Catalunya.

Ajudem a ajudar perquè La Dooble és social

Tria-la. Tots hi guanyem
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I també premiem les entitats col·laboradores 

3 entitats obtindran

cadascuna
20.000€

10 entitats obtindran

cadascuna
10.000€

1 entitat obtindrà

30.000€

Les entitats col·laboradores també 
opten a premis només pel fet de vendre 
participacions de La Dooble



Registre entitats al portal de La Dooble

Informació del joc
• Explicació i detalls
• Avantatges
• Vídeos i enllaços
• Entitats ambaixadores

Formulari de registre
• Preregistre
• Registre

Ajuda
• Telèfon (call center)
• FAQS
• Tutorials

Com fer participacions de La Dooble

loteriesdecatalunya.cat
• informació pel jugador
• eCommerce
• Repositori (entrada al 

portal del l’entitat)

1. Només poden reservar participacions 
les entitats registrades oficialment:

2. Inscriure's al portal de La Dooble

inscripcio.ladooble.cat

• Registre d'entitats  del Departament de Justícia
• Registre d’entitats esportives de la Secretaria de l’Esport
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https://inscripcio.ladooble.cat/
https://inscripcio.ladooble.cat/


https://www.youtube.com/watch?v=nE6Cn8V2nO8
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Segueix-nos a
@ladooblecat

Aquest any juguem a La Dooble!

https://www.facebook.com/ladooblecat
https://www.instagram.com/ladooblecat/
https://twitter.com/ladooblecat


loteriesdecatalunya.cat
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