
El nostre compromís
Perquè som una organització conscient del nostre impacte social i volem actuar 
amb total responsabilitat, a Loteries de Catalunya apostem per un model de 
negoci responsable i sostenible.
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 Tornar a Índex

Per a Loteries de Catalunya, la responsabilitat social corporativa 
(RSC) és conseqüència d’un compromís adoptat per tots els nostres 
grups d’interès en matèria econòmica, social i mediambiental amb 
l’objectiu de responsabilitzar-nos de les conseqüències i els impactes 
que es deriven de les nostres accions i de maximitzar la creació de 
valor compartit per a totes les parts interessades.

Per a Loteries de Catalunya actuar responsablement comença en 
el moment que milers d’usuaris, promotors i detallistes confien en 
nosaltres per crear jocs que ofereixin una experiència divertida i 
segura als jugadors.

A més, des que vam néixer, l’any 1987, a Loteries de Catalunya 
destinem la totalitat dels beneficis a causes socials. Però volem fer 
un pas més enllà com a entitat socialment responsable, entenent 
l’impacte que poden tenir en la societat les decisions que prenem i els 
conjunts de pràctiques que duem a terme. Com a organisme públic, 
no només volem ser transparents en la nostra gestió, sinó que ens 
comprometem a millorar en la nostra manera de fer-ho. 

El Joc Responsable és el pilar fonamental de la nostra estratègia d’RSC.

Tenim l’objectiu de responsabilitzar-nos de les 
conseqüències i els impactes que es deriven de les 
nostres accions i de maximitzar la creació de valor 
compartit per a totes les parts interessades.
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2. Programa de Joc Responsable  Tornar a Índex

1 
European Lotteries (EL) és l’organització més gran i representativa del sector europeu de loteries i jocs d’atzar.

(https://www.european-lotteries.org/)
Amb més de 70 membres representants de les principals loteries europees, la World Lottery Association (WLA) és 
una organització internacional basada en membres de loteries autoritzades per cada Estat, operadors d’apostes 
esportives i proveïdors de la indústria mundial de loteries. (https://www.world-lotteries.org/)

Tal com hem vist en el darrer punt, el nostre Programa de Joc
Responsable és un dels principals pilars de la nostra responsabilitat
social corporativa i parteix del compromís que tenim com a loteria
social de prevenir els nostres jugadors del joc excessiu i evitar-ne el 
consum als menors de 18 anys.

Aquesta Memòria és una mostra de la nostra voluntat d’actuar amb 
més responsabilitat i de manera més positiva en la societat. Així ens 
comprometem a col·laborar i fer partícips els grups interessats que ens 
poden ajudar a crear un major impacte positiu en la societat.

Amb el mateix objectiu d’actuar responsablement, ens hem adherit als 
protocols de joc responsable definits i certificats per les associacions 
European Lotteries (EL) i World Lotery Association (WLA)1, a fi de 
minimitzar qualsevol dany que els nostres jocs puguin ocasionar a la 
societat i als col·lectius vulnerables. 

Sobre la base d’aquests principis, ens proposem assolir els nostres 
objectius creant entorns de joc segurs i dissenyant jocs que 
promoguin el joc com a diversió i distracció i mai com una inversió.

https://www.european-lotteries.org
https://www.world-lotteries.org
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3. El nostre marc d’actuació  Tornar a Índex

El nostre marc d’actuació es basa en aquests tres pilars: la prevenció, la detecció i la intervenció.

COMPROMÍS AMB GRUPS D’INTERÈS · CONTROL DE L’EFECTIVITAT · ESTRUCTURA DE GOVERNANÇA

Prevenció Detecció Intervenció

Intervenció tecnològica
i missatges

Derivació o
recomanació 
tractaments

Investigació

Disseny del joc

Educació públic
i jugadors

Formació de
treballadors i 

detallistes

Comunicació 
responsable

Tecnologia i processos
de detecció
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La prevenció, la detecció i la intervenció són els tres principis que estructuren el nostre Programa de Joc Responsable.

Tenint en compte que el nostre objectiu principal és protegir els nostres usuaris, la major part de les nostres accions estan dirigides a complir els principis de prevenció i detecció.

Tanmateix, la intervenció és el que ens permet seguir informant i donant suport als jugadors sempre que necessitin ajuda o atenció. En els tres àmbits, l’objectiu sempre és el mateix: donar suport 
als jugadors i jugadores en tot moment.

Prevenció
Prevenir el joc excessiu o problemàtic i 
el joc en menors d’edat és part del nostre 
compromís, i és per això que hem elaborat 
un pla de prevenció amb accions i iniciatives 
que contribueixen a protegir els usuaris: la 
investigació i la recerca en el joc problemàtic, 
l’assegurament que els nostres jocs són de risc 
baix, la formació i l’educació del personal, dels 
jugadors i de la ciutadania, que ens permeten 
generar consciència sobre la importància de 
jugar responsablement, i l’elaboració d’una 
estratègia de comunicació responsable eviten 
que difonguem missatges erronis i negatius.

Detecció
Mitjançant l’educació i la informació als nostres
jugadors sobre joc, l’establiment de límits de
temps i diners i el control de l’accés a menors 
d’edat, i també gràcies a les eines que ens 
ofereix la tecnologia, podem començar a
treballar en sistemes de detecció d’un possible
joc problemàtic i a partir d’aquí activar
els diferents mecanismes de derivació de
suport i atenció al jugador.

Intervenció
Hem establert noves mesures d’actuació en 
cas de detectar un possible joc problemàtic.

• Controls de límit de diners i temps en els 
nostres canals digitals.

• Controls dels nostres detallistes en la 
prohibició del joc a menors d’edat.

• Derivació o recomanació de tractaments en 
cas de joc excessiu.

El nostre Programa de Joc Responsable no 
seria possible sense la forta estructura 
de governança que tenim, el control de 
l’efectivitat continu que fem de les diferents 
mesures que s’apliquen i el nostre compromís 
per entendre les expectatives dels grups 
d’interès amb qui actuem i treballem per 
maximitzar el retorn dels beneficis a la societat.
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El nostre Programa de Joc Responsable gira entorn de tres eixos principals basats en les 
diferents accions de prevenció, intervenció i detecció esmentades anteriorment.

3.1 El benestar del jugador
Perquè mai volem que un joc de Loteries de Catalunya perjudiqui les persones, hem definit
una sèrie d’accions per prevenir el joc excessiu, evitar el joc en menors i mantenir els usuaris 
informats sobre la tipologia de joc i el seu funcionament. Amb totes aquestes mesures volem 
garantir el joc saludable i protegir a tots i cadascun dels nostres jugadors i jugadores.

3.2 Disseny de jocs
Creiem en el joc segur i divertit i ens comprometem a dissenyar jocs que no presentin
riscos per a les persones ni atreguin els col·lectius més vulnerables, per
exemple els menors d’edat. És per això que utilitzem eines de control per avaluar el nivell 
de risc dels nostres jocs. Tots els productes de Loteries de Catalunya són jocs de risc baix 
tret dels casos d’El Rasca Ràpid i L’Express, que tenen un component moderat.

3.3 Canals de venda
El nostre objectiu principal en aquest apartat és promoure hàbits de joc saludables 
en entorns en línia i físics segurs. Que el jugador se senti acompanyat i atès pel joc de 
Loteries de Catalunya en tot moment, triï el canal que triï.

Jugador Disseny
de jocs

Canals
de venda
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3.1 El benestar del jugador
3.1.1 Prevenció del joc excessiu

És el nostre compromís i responsabilitat social promoure el joc saludable. És per això que 
per tal de garantir que tots els nostres jocs siguin segurs, hem establert límits de temps i 
diners que eviten que el joc pugui ser excessiu i generar problemàtiques.

Protegir els menors de 18 anys dels jocs d’atzar és l’altre pilar fonamental de la nostra
estratègia.

Estudis científics recents han descobert que el cervell humà està en desenvolupament fins 
als 25 anys, cosa que significa que qualsevol menor de 18 anys encara no ha desenvolupat 
habilitats com ara la presa de decisions, la planificació de tasques i temps, i la inhibició d’un 
comportament inadequat. Així doncs, sense tenir aquestes habilitats ben desenvolupades, 
un adolescent pot patir conflictes de joc problemàtic. El seu cervell no està preparat per 
comprendre les probabilitats i els riscos d’invertir-hi massa temps i diners.

Conscients d’això, volem protegir els menors definint una sèrie de mesures que tenen 
l’objectiu de prohibir la seva participació en els jocs de Loteries de Catalunya:

3.1.2 Prohibició del joc a menors

• Control de registre en els nostres canals en línia (web i aplicació).
El registre d’usuari en canals remots està associat a les seves dades d’identificació fiscal (NIF). Així doncs, si 
es verifica que la persona és menor d’edat, no es podrà registrar ni per tant accedir als nostres jocs.

• Prohibició de venda a menors d’edat en els punts de venda
En el canal físic, els nostres detallistes reben formació i informació sobre la llei que prohibeix la venda de 
jocs a menors2. També s’inclou en les clàusules de joc responsable del contracte que signen amb Loteries de 

2 
La venda als menors de 18 anys està totalment prohibida per la Llei 15/1984, de 20 de març, de regulació del joc.

3 
https://www.qustodio.com

Catalunya. En cas de dubte, han de demanar el DNI del jugador per verificar que no és menor d’edat. A més 
a més, a tots els establiments hi ha l’adhesiu de prohibició de jocs a menors de 18 anys com a recordatori.

• Control parental
Loteries de Catalunya aconsella a pares i tutors dels menors utilitzar eines de control parental en els 
dispositius de la seva llar perquè els menors no hi puguin accedir.
En el nostre web, per exemple, recomanem el programari de control parental Qustodio3.

• Publicitat dissenyada responsablement
Tant els nostres jocs com les campanyes de publicitat que s’hi vinculen, estan dissenyats de manera que 
no vagin dirigits a aquest segment de la població, és a dir, evitem que siguin jocs amb dissenys que puguin 
captar l’atenció dels més joves. 

https://www.qustodio.com
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Com hem comentat en el punt anterior, Loteries de Catalunya facilita als seus usuaris 
informació sobre les possibilitats de tractament dels problemes ocasionats per un joc 
excessiu.

Som conscients que s’ha d’actuar amb molta cura en els casos en què hi pot haver un 
problema relacionat amb el joc, ja que si bé no formem part del col·lectiu professional 
sanitari, sí que tenim la responsabilitat de donar una acurada informació de derivació de 
consell i suport als usuaris i al públic en general. És per aquesta raó que tota la informació 
que es posa a l’abast del personal, detallistes, col·laboradors i jugadors i públic en general 
està comentada i coordinada pels professionals del Departament de Salut, concretament 
de la Subdirecció General de Drogodependències 4.

1. El telèfon d’ajuda que Loteries estableix en cas de joc problemàtic és el 061 CatSalut 
Respon des del qual poden aconsellar la persona sobre els diferents passos a seguir segons 
quin sigui el seu cas.

2. A més, en tots els suports d’informació de Loteries de Catalunya, tant si són en línia 
com els físics que es donen als usuaris en els punts de venda, apareix l’enllaç de consulta, 
en el web de Salut, de totes les unitats de tractament del joc patològic de referència a 
Catalunya, on l’usuari pot entrar i informar-se en tot moment sobre el lloc al qual dirigir-se 
si necessita ajuda o més informació en el cas que es tracti de possible joc problemàtic.

3.1.3 Derivació o recomanació de tractaments en  
 cas de joc excessiu

4
 https://drogues.gencat.cat/ca/addiccions-comportamentals

5
 Vegeu l’apartat de consells a https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/consells/ i auto diagnòstic https:// www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/autodiagnostic/

6
Vegeu unitats de tractament a Catalunya a https://drogues.gencat.cat/ca/addiccions-comportamentals

3. Loteries també posa a disposició de l’usuari un apartat de consells i 
d’autodiagnòstic5, tant en els canals en línia com en els canals físics (punts de 
venda) per tal que l’usuari es pugui informar sobre com mantenir un joc saludable i 
sense risc de derivar en un possible joc problemàtic.

Aquesta política de Loteries de Catalunya de suport al jugador s’acompanya de la 
coordinació i la col·laboració amb els diferents centres o unitats de tractament de 
joc problemàtic6, i també amb les principals associacions d’afectats pel joc excessiu. 
Posar-s’hi en contacte i comprendre’n el treball ajuda a Loteries a tenir una visió 
més general i a voler establir marcs de col·laboració amb cada un d’ells en la lluita 
contra el joc problemàtic i els problemes de joc patològic que es puguin generar, i a 
seguir treballant amb totes les mesures de prevenció possibles per tal de minimitzar 
el dany que pugui ocasionar a la ciutadania el joc excessiu.

Tenim la responsabilitat de donar una 
informació de derivació ben acurada de consell i 

suport als usuaris i al públic en general
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3.2 Disseny de jocs
Els nostres jocs estan dissenyats responsablement perquè jugar-hi sigui segur i diver-
tit. Està àmpliament reconegut que el risc inherent de possible joc problemàtic associat 
a Loteries de Catalunya és baix pels tipus de jocs que comercialitzem: jocs de risc baix ex-
tret d’El Rasca Ràpid i L’Express, que tenen un component de risc moderat. Però, tot i així, 
tenim l’obligació i la responsabilitat de seguir invertint en aquest punt tan important que 
és el tipus de joc que volem oferir.

Freqüència de joc
(temps que passa entre que es juga i s’obté el resultat del joc)

Termini de cobrament del joc
(temps que passa entre que acabem de jugar i sabem el resultat i, si som guanyadors, el 

cobrem).

El rang de premis
(des de 0 a més d’1 milió d’euros).

Continuïtat de joc: temps que es pot jugar sense interrupcions.

Probabilitat de guanyar

Disponibilitat del joc: és a dir, si per exemple és un joc en línia no ens hem de
desplaçar; si és una compra de bitllet físic, el radi de desplaçament que tenim des de

casa nostra.

Opció de joc múltiple: per exemple, poder jugar o apostar per diversos números a la
vegada en diferents jocs.

Import variable de participació: si el jugador pot triar o modificar la quantitat
d’aposta mentre juga.

7 Focus Group és un mètode d’investigació de mercat que té la funció d’analitzar i captar la resposta sobre productes, serveis i campanyes de 
màrqueting d’una empresa. Se solen reunir entre 5 i 10 persones i sempre hi ha un moderador que lidera l’intercanvi d’idees.

8 
ASTERIG® (Assessment Tool to Measure and Evaluate the Risk Potential of Gambling Products) desenvolupat pel professor Peren.

3.2.1 Control i disseny de jocs

Aquesta avaluació es fa mitjançant una sèrie de paràmetres:

Com comentàvem en el punt anterior, estem compromesos a seguir minimitzant aquest 
risc tant com sigui possible. És per aquesta raó que establim que tots els nostres jocs pas-
sin per un control de disseny de joc responsable.

Aquest procés el fem:

- Utilitzant eines com ara els Focus Group7 per avaluar el grau d’acceptació i el nivell 
de comprensió dels diferents jocs; aquest mecanisme ens permet obtenir informació 
sobre com els usuaris entenen el joc i el tipus de missatge que traslladem.

- Avaluant els riscos dels nostres jocs mitjançant la nostra plataforma DigitalRG 
(Digital Responsible Gaming) basada en la metodologia científica ASTERIG® 8.
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La puntuació dels diferents apartats determinarà el tipus de risc associat a
cada joc.9 Els tipus de risc en aquest sistema de validació ASTERIG® es basa en 5 
categories: molt baix, baix, moderat, alt i molt alt.

Els jocs de Loteries de Catalunya són de risc baix, excepte El Rasca Ràpid i L’Express, que 
són de risc moderat. La política de disseny de jocs responsables de Loteries de Catalunya 
és la de no comercialitzar jocs de risc alt o molt alt. En el cas que s’hagués dissenyat 
un joc l’avaluació del qual donés una puntuació de risc alt o molt alt, es plantejarien les 
opcions o paràmetres que calgués modificar als diversos departaments implicats per tal 
de reduir aquest risc o, si fos necessari, descartar el llançament del joc.

Aquests han estat els resultats de les darreres avaluacions de risc de tots els jocs de
Loteries de Catalunya:

9
 Més informació dels nostres jocs a https://www.loteriesdecatalunya.cat/

Molt baix
Baix
Moderat
Alt
Molt alt

Avaluació de risc
dels nostres jocs:

La política de disseny de jocs 
responsables de Loteries de Catalunya

és la de no comercialitzar jocs de risc 
alt o molt alt d’acord amb els principis 

establerts en el seu programa.

83,3 %

16,7%

Risc potencialJoc

NOTA: tots els jocs són avaluats tant pel canal presencial com pel canal en línia.

• La Grossa de Sant Jordi  BAIX

• La Grossa de l’Estiu BAIX

• La Grossa de Cap d’Any BAIX

• La Grossa del Divendres BAIX

• La Grossa del Divendres Especial La Revetlla BAIX

• La Grossa del Divendres Especial La Diada BAIX BAIX

• La Grossa del Divendres Extra del Black Friday  BAIX 

• La 6/49 BAIX 

• El Trio BAIX 

• SuperToc BAIX 

• L’Express MODERAT 

• El Rasca Ràpid MODERAT 

https://www.loteriesdecatalunya.cat


• Hem establert mecanismes de control i disseny del joc. 

• Hem establert un sistema d’avaluació de riscos dels jocs.

• També un sistema que permet avaluar el risc de totes les campanyes de 
publicitat i màrqueting de cada joc.

• Sistema d’avaluació continu dels nostres models de joc i campanyes per 
tal de minimitzar el risc dels nostres jocs.

• Seguirem treballant amb eines com ara el Focus Group per poder obtenir 
retroalimentació dels nostres usuaris sobre les campanyes i els missatges 
que llancem.

• En els propers estudis de mercat inclourem aspectes que cal analitzar en 
l’àmbit del joc responsable.

Seguim?

En què hem estat treballant?
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A Loteries de Catalunya no només volem dissenyar jocs segurs sinó que a més 
treballem amb campanyes de comunicació responsable.

Si bé la missió principal de Loteries és oferir jocs d’atzar a la ciutadania de Catalunya 
de manera dinàmica i segura, és igualment important oferir-los-hi amb mesures de 
prevenció i protecció per als consumidors, de manera que apostar no els comporti 
cap tipus de problema. Loteries de Catalunya compleix els requisits de la legislació 
i la normativa sobre publicitat vigents10, però a més ha establert els principis de 
màrqueting i publicitat responsable següents:

1. Codi de conducta de publicitat de Loteries de Catalunya.
2. Avaluació de risc de les seves campanyes de comunicació i publicitat.
3. Formació de les agències de comunicació i publicitat en joc responsable.

1. Codi de conducta de publicitat de Loteries de Catalunya:
Loteries de Catalunya disposa d’un codi de conducta de publicitat de joc responsable. 11 Aquest codi, basat en 
28 principis, constitueix el marc general de referència que cal respectar en qualsevol campanya publicitària. 
Cada agència que col·labora amb Loteries de Catalunya està obligada a signar aquest codi, que és, per 
tant, un acord d’ambdues parts de complementació de les directrius de publicitat responsable de l’entitat.

Vegeu principis del codi de publicitat responsable a
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/codi-de-publicitat/

10
 Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.

3.2.2 Màrqueting responsable

https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/codi-de-publicitat/
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2. Avaluació de risc de les seves campanyes de comunicació i publicitat:
Loteries de Catalunya aposta per un màrqueting responsable: tots els missatges de les seves campanyes 
de jocs s’enfoquen a la protecció de grups vulnerables (menors d’edat) i al joc com una diversió, mai com 
una inversió.

Com hem vist en l’apartat anterior de Control i disseny del joc, Loteries no només té un sistema d’avaluació 
de risc dels seus jocs sinó també de les seves campanyes de publicitat i comunicació dels jocs, per tal que 
aquestes tinguin un risc baix de comunicació en relació amb els efectes negatius sobre la societat.

Loteries de Catalunya fa servir la seva eina d’avaluació de riscos de la plataforma digital Responsible 
Gaming11. Amb aquesta eina, l’entitat també avalua quin tipus de campanya de comunicació està 
preparant. Per exemple, la utilització de llenguatge o imatges que puguin fer referència a temes populars 
entre els menors de 18 anys (cosa que podria ser un perill, ja que captaríem l’atenció d’aquest col·lectiu més 
vulnerable), missatges com ara que jugar a aquest joc de loteria podria ser una inversió en lloc d’una diversió 
(cosa que podria generar un missatge erroni entre els nostres usuaris).

Des de sempre, Loteries s’ha caracteritzat per campanyes de publicitat amb un missatge divertit i amè, 
entenent el joc com a diversió i mai com una inversió. Totes les campanyes12 que ha llançat Loteries de 
Catalunya s’han catalogat de risc baix, ja que la seva política és ser curosos amb el tipus de campanyes que es 
fan i amb la imatge que es vol seguir donant a la ciutadania. (Vegeu l’avaluació de les darreres campanyes en 
l’apartat de Control i disseny del joc.)

També, cada dos anys, Loteries inverteix en estudis intensius de mercat del jugador per tal de poder 
seguir de prop les tendències i pautes de consum o gustos dels usuaris i adequar-les als seus jocs. Loteries 
de Catalunya es compromet a incloure preguntes d’avaluació de la política de joc responsable per tal de 
poder avaluar l’evolució de l’estratègia a seguir, i així millorar tant en la seva política com en nous reptes de 
responsabilitat social corporativa.

11
 https://www.digitalrg.com/ Aquesta metodologia va ser desenvolupada per la loteria americana The Hoosier Lottery i DigitalRG.com. El 

contingut es basa en una avaluació comparativa i una revisió dels codis o directrius de comunicació de diverses loteries d’arreu del món. 

12 Vegeu com a exemple la darrera campanya de La 6/49 amb el lema «Divertir-se és el que toca»:
https://caes.facebook.com/loteriescat/videos/2880467202169670/?t=0, o bé la de La Grossa: https://caes.facebook.com/
loteriescat/videos/940244663383987/?t=3

Podem veure com a exemple la darrera campanya de La 6/49 amb el lema
“Divertir-se és el que toca”: 
https://ca-es.facebook.com/loteriescat/videos/-dilluns-dimecres-i-dissabtes-divertir-se-%C3%A9s-el-
que-toca-sobretot-amb-el-pot-de-/1209053792923690/?__so__=permalink&__rv__=related_videos,

o bé la de La Grossa:

https://ca-es.facebook.com/loteriescat/videos/-no-et-quedis-sense-el-teu-bitllet-del-nou-sorteig-de-la-
grossa-de-lestiu-el-26-/18 04837194211/?__so__=permalink&__rv__=related_videos

Des de sempre, Loteries s’ha caracteritzat 
per campanyes de publicitat amb un missatge 

divertit i amè, entenent el joc com a diversió i mai 
com una inversió.

https://www.digitalrg.com
https://www.facebook.com/watch/?v=2880467202169670
https://www.facebook.com/watch/?v=2880467202169670
https://www.facebook.com/watch/?v=1209053792923690
https://www.facebook.com/watch/?v=1209053792923690
https://www.facebook.com/watch/?v=1209053792923690
https://www.facebook.com/watch/?v=182304837194211
https://www.facebook.com/watch/?v=182304837194211
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3. Formació de les agències de comunicació i publicitat en joc responsable:
Per a Loteries de Catalunya és igual d’important que es comuniqui i es prengui consciència internament 
de la importància de les accions i decisions que es duen a terme quant a joc responsable com que els seus 
col·laboradors se’n facin partícips.
Pel que fa a les agències de màrqueting i comunicació, així com als promotors, amb qui Loteries de Catalunya 
treballa més estretament quant a la creació de campanyes i jocs, és prioritari i imprescindible que siguin 
conscients de les clàusules de joc responsable, de les prioritats i dels efectes que té prendre certes 
decisions a l’hora de complir el seu compromís amb els seus jugadors. Amb aquest objectiu, Loteries de 
Catalunya estableix els criteris següents:

1. Totes les agències de comunicació i publicitat signen el Codi de publicitat abans de començar qualsevol 
servei amb Loteries de Catalunya, i així és manté la seva política de comunicació responsable.

2. A més, el personal de les agències esmentades fa cursos de formació sobre joc responsable i 
responsabilitat social corporativa un cop a l’any. Loteries de Catalunya té com a principi i compromís que 
tot el personal rellevant de totes les agències amb què col·labora faci aquest curs amb un mínim d’un 90 % 
d’assoliment per tal de poder verificar que s’han entès tots els conceptes transmesos.

3. Loteries de Catalunya, en la seva voluntat de formació continuada, aposta tant internament (els seus 
treballadors) com externament (els principals col·laboradors) per cursos de formació sobre màrqueting 
responsable per tal d’estar al dia en noves eines o sistemes de comunicació en l’àmbit esmentat.

4. Des de Loteries de Catalunya es duu a terme un seguiment de les queixes o comentaris oficials que hi pugui 
haver sobre anuncis de campanyes o qualsevol altre àmbit. L’entitat té com a compromís contestar totes i 
cada una d’aquestes queixes, tractar-les a cada departament afectat de l’organització per tal de donar-hi la 
resposta òptima i, si és el cas, avaluar-les internament.



• Hem establert un codi de conducta de publicitat responsable amb totes 
les nostres agències col·laboradores.

• Hem desenvolupat un sistema d’avaluació de riscos de les nostres 
campanyes.

• Ens hem compromès amb tot el personal intern i amb les agències 
col·laboradores a fer formacions en matèria de joc i màrqueting responsable.

• Compromís de formació continuada en els aspectes clau del joc 

responsable i prevenció del joc excessiu. 

• Revisió contínua de campanyes de publicitat i màrqueting sota les 
clàusules de joc responsable.

Seguim?

En què hem estat treballant?
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A Loteries tenim dos tipus de canals o entorns de venda: el canal físic o canal tradicional, 
que és la venda presencial mitjançant els nostres detallistes, i el canal en línia, que 
comprèn tant l’aplicació com el web. 13

Tenint en compte que el canal de vendes de jocs més important és el presencial, aquest 
canal és una part molt important a tenir en compte i volem conscienciar els nostres 
detallistes sobre les nostres accions i polítiques de joc responsable, ja que al cap 
i a la fi són la «cara comercial» de Loteries de Catalunya i, per tant, els que estan en 
contacte directe amb els nostres jugadors. És per això que hem dut a terme les següents 
accions per donar-los suport i les eines necessàries de consell i atenció davant els 
nostres usuaris.

3.3 Canals de venda

 3.3.1 Canal tradicional: els nostres punts de venda

100 % de tots els detallistes formats en
matèria de joc responsable 

100 % dels detallistes amb noves clàusules 
de joc responsable incorporades en els 

contractes de Loteries de Catalunya

Actualització de tot el material de joc 
responsable als punts de venda

13 
https://www.loteriesdecatalunya.cat/ i l’aplicació Loteries de Catalunya disponible tant per a Android com per a Ios.

https://www.loteriesdecatalunya.cat
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Al llarg d’aquest any hem impartit formació sobre joc responsable a tota la xarxa 
comercial de detallistes de Loteries de Catalunya. Creiem que és clau fer partícips els 
nostres promotors i detallistes de la importància de les clàusules establertes de 
joc responsable per tal que el jugador pugui rebre una informació ben detallada i sigui 
conscient de la nostra política de gestió socialment responsable. És per això que el 
programa de formació es revisa i s’actualitza anualment.

Amb la voluntat d’anar reforçant aquesta formació, Loteries envia cada tres mesos als 
seus detallistes missatges de reforç dels principals temes de joc responsable a través 
dels terminals dels punts de venda com els següents:

A. Formació

Recordeu tenir sempre díptics amb informació sobre el joc 
responsable destinada al jugador. Si se us acaben, el vostre promotor 

comercial us en tornarà a facilitar. 

Recordeu que en cap cas és permesa la venda de loteria a menors 
d’edat. Si teniu dubtes de l’edat del comprador, sol·liciteu-li una 

identificació vàlida. 

Recordeu que en cas de sospita de joc problemàtic, us recomanem que: 
• No jutgeu. 
• Faciliteu subtilment el díptic amb la informació destinada al jugador. 



Memòria de Joc Responsable Loteries de Catalunya

23

3. El nostre marc d’actuació  Tornar a Índex

B. Requisits del joc responsable
Loteries de Catalunya ha inclòs en cada una de les seves autoritzacions o contractes 
signats amb cada detallista, els requisits o codis de conducta de prevenció del joc 
excessiu i la prohibició de joc a menors, sobre la base de les clàusules de joc responsable.

Les directrius i clàusules de joc responsable a les quals s’adhereixen els contractes 
esmentats són les següents:

Els establiments aportats han de participar en totes les accions formatives sobre joc 
responsable que imparteixi Loteries de Catalunya i disposaran de la documentació 

facilitada.

La venda de bitllets i apostes de loteria i el pagament de premis als menors de 18 anys 
estan totalment prohibits.

No es pot vendre loteria ni abonar premis a persones menors de 18 anys encara que 
vinguin «de part» d’un familiar major d’edat o encara que l’agent de venda conegui

personalment el menor o la seva família.

Si un menor d’edat ve acompanyat d’una persona adulta, tot el procés de venda s’ha de 
fer amb la persona adulta.

En cas de dubte en relació amb l’edat de la persona jugadora, cal demanar-li una 
identificació abans de vendre-li cap producte o pagar-li un premi.

Els establiments aportats en cap cas incitaran al joc de manera excessiva. 

En cas de sospita de joc excessiu i sempre que sigui possible, s’ha de facilitar al jugador 
un fullet de joc responsable. També s’ha de facilitar el fullet a qualsevol jugador que 

demani ajut sobre joc excessiu.

Els establiments aportats en cap cas poden vendre bitllets i apostes de loteria a crèdit; 
l’import corresponent als bitllets i apostes de loteria s’han de cobrar en efectiu o 

mitjançant targeta bancària, si és possible targeta de dèbit.

100 % dels nostres detallistes amb els 
contractes actualitzats i signats que 

inclouen les clàusules de joc responsable
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C. Actualització del material de joc responsable
S’ha actualitzat tot el material de joc responsable i s’ha enviat a tots els punts de venda 
de Loteries de Catalunya. Aquest material es va revisant durant l’any per tal d’anar-hi 
incloent novetats o punts rellevants que es vulguin ressaltar: 
1. Díptic amb consells i suport al jugador perquè el detallista el pugui donar a l’usuari en 

cas que aquest el necessiti. Aquest díptic ha estat creat d’acord amb les propostes i 
actualitzacions de la Subdirecció General de Drogodependències14 del Departament 
de Salut. S’hi recullen consells sobre com evitar un joc excessiu, un autotest per avaluar 
si la persona que juga habitualment podria estar en una situació de risc i informació 
de contacte dels principals centres de tractament especialitzat en joc patològic a 
Catalunya.15 

2.  Actualització dels adhesius de prohibició del joc a menors a tots els punts de venda així 
com als seus terminals.

14 
http://salutweb.gencat.cat

15 https://drogues.gencat.cat/ca/addiccions-comportamentals

16 
Dossier per a grans guanyadors https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/grans-guanyadors/ca_dossier_suport_

grans_guanyadors.pdf o bé a l’apartat del web de Loteries de Catalunya: https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/
grans-guanyadors/

3. Actualització de la Guia de joc responsable del detallista.
És una guia amb informació sobre nous continguts i referències a joc responsable, és a 
dir, evitar el joc excessiu, prohibir el joc a menors i el telèfon d’ajuda en cas de possible 
joc problemàtic. Aquesta guia està disponible en els dos formats:
• Físic: distribuïda a tots els punts de venda en suport de paper.
• En línia: també s’ha penjat en el portal en línia del detallista. Cada un dels detallistes 

té un usuari i una clau personal per poder accedir al seu portal i a la documentació 
i informació que comparteix Loteries de Catalunya.

4. Suport als grans guanyadors:16 és un dossier amb informació que suggereix 
algunes qüestions clau a l’hora de gestionar tots els canvis que comporta en la 
vida d’una persona guanyar un gran premi de loteria i tracta sobre les decisions 
que caldria prendre a mesura que passa el temps des que es va guanyar el premi. 
La intenció d’aquest dossier és aconsellar, en cap cas Loteries de Catalunya 
pretén influir en les decisions que prengui cap dels seus jugadors.

100 % del material de joc responsable 
actualitzat en canal físic i en línia

https://salutweb.gencat.cat/ca/inici
https://drogues.gencat.cat/ca/addiccions-comportamentals
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/grans-guanyadors/ca_dossier_suport_grans_guanyadors.pdf
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/grans-guanyadors/ca_dossier_suport_grans_guanyadors.pdf
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/grans-guanyadors/
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/grans-guanyadors/
file:/Users/ana/Desktop/Cliente/loterias%20catalunya/Diptic-Loteries-jocresponsable_040521.pdf
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3.3.2 Canal en línia
Volem seguir assegurant el benestar dels nostres jugadors en el canal en línia (web i 
aplicació). Si bé el percentatge de jugadors en línia ha anat creixent en els darrers anys, 
és cert que les vendes en aquest canal són força inferiors que pel canal físic. L’any 2021, 
les xifres de vendes pel canal en línia representen un 6,3 % del total enfront dels anys 
2020 i 2019, en què van representar un 4,8 % i un 3,3 %, respectivament. Tot i així, atès 
l’augment d’ús de la població en relació amb aparells tecnològics en els darrers anys, 
sempre es bo seguir mantenint, millorant i adaptant mesures de prevenció en aquest 
canal.

Aquest entorn permet establir entre els nostres jugadors tota una sèrie de 
mesures de control per assegurar que juguen en un marc d’operacions dissenyades 
responsablement i amb l’objectiu d’evitar el joc excessiu. 

El nostre marc de treball per vetllar pel benestar del jugador és el següent:

EIN

ES SUPORT
IDENTIFICACIÓ

LIMITACIONS

AU
TO

-BLOQUEIG
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A. Identificació
• Prohibició a menors
Quan una persona es dona d’alta en el web i l’aplicació de Loteries de Catalunya ha 
d’omplir tots els camps en què es demanen les seves dades inclòs el NIF. Si és una 
persona de menys de 18 anys, el sistema ho verifica i no li permet donar-se d’alta en el 
registre com a client; bloqueja, doncs, el seu accés com a jugador en línia complint la 
normativa actual17 i el nostre compromís amb la prohibició de jocs a menors.

• Control del registre de territorialitat
Loteries de Catalunya, segons la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’EAJA, només 
pot comercialitzar els seus jocs dins de Catalunya.18 
Es verifica que tots els usuaris que es donen d’alta en el canal en línia estan empadronats 
dins del territori de Catalunya. Per tant, si es detecta que un usuari no viu a Catalunya, 
no es dona l’alta com a jugador en línia.

17 
La venda als menors de 18 anys està totalment prohibida per la Llei 15/1984, de 20 de març, de regulació del joc.

18 
http://economia.gencat.cat/ca/departament/normativa/loteriescatalunya/

http://economia.gencat.cat/ca/departament/normativa/loteriescatalunya/
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B. Limitacions
Tenim cura dels nostres jugadors en línia. Volem que juguin dins dels seus límits de temps 
i de diners per tal de prevenir el joc excessiu. És per aquesta raó que hem incorporat 
límits diaris i setmanals, així com la possibilitat d’autolimitar-se posant límits inferiors als 
establerts per defecte pel nostre sistema.

• Límit de compra de bitllets i apostes
• Límit general diari: 200 €.
• Límit específic diari i conjunt per a les loteries El Rasca Ràpid «e-instant» i
 L’Express: 50 €.
• Límit general setmanal: 500 €.

• Autolimitació
• La persona usuària pot establir unes quantitats inferiors als límits generals 
diaris i setmanals indicats anteriorment.
• Si es demana tornar als límits preestablerts o establir unes quantitats 
superiors a les autolimitades, no es farà efectiu el nou límit fins que transcorrin 
7 dies des del darrer canvi. 

• Límit de càrrega i recàrrega del moneder
• Límit de 500 € diaris.
• Límit de 1.000 € setmanals.

• Límits de saldo del moneder
• No es pot fer una recàrrega en el moneder que superi un saldo de 600 €.
• En el supòsit de ser guanyador d’un premi de fins a 600 €, aquest premi 
s’ha d’abonar íntegrament al moneder.

• Autoprohibició
• És el bloqueig de l’accés al compte en línia (web i aplicació) de l’usuari.
• El jugador pot bloquejar l’accés al seu compte personal del web de Loteries 
de Catalunya i a l’aplicació prement el literal habilitat a tal efecte sota el títol 
«Accés» a l’apartat «El meu compte».
• Per desbloquejar l’accés al compte personal el jugador ho ha de sol·licitar 
contactant amb el servei d’atenció a l’usuari (937 076 001) i aportar 
correctament la informació que se li requerirà per identificar-lo.

• Límits de temps
• Cada 20 minuts l’usuari rep missatges avisant-lo del temps que fa que juga.
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C. Autobloqueig D. Eines de suport
El jugador pot decidir deixar de jugar en qualsevol moment. Pot bloquejar l’accés al 
seu compte personal del web de Loteries de Catalunya i a l’aplicació si decideix deixar de 
jugar. Aquesta decisió la pot gestionar el mateix jugador prement el literal habilitat a tal 
efecte sota el títol «Accés» a l’apartat «El meu compte».

Per desbloquejar l’accés al seu compte personal, el jugador ho ha de sol·licitar 
contactant amb el servei d’atenció a l’usuari (937 076 001) i aportar correctament la 
informació que se li requerirà per identificar-lo i poder reactivar de nou el seu compte 
(no es podrà desbloquejar abans del termini d’una setmana).

El jugador presencial, el que compra en el punt de venda, no hi pot demanar 
l’autoexclusió, ja que els terminals dels punts de venda no permeten actualment la 
connexió al registre de prohibits de la Direcció General d’Ordenació del Joc (DGOJ) del 
Ministeri de Consum. Sí que poden sol·licitar a la DGOJ la voluntat d’autoexclusió i, en 
cas que vagin a una sala de jocs, per exemple un bingo o un casino (en el cas del joc El 
SuperToc), sí que a la base de dades d’aquests locals constarà la voluntat del jugador 
d’haver-se autoexclòs de jugar.

Aquest punt és molt rellevant a l’hora de saber donar al jugador el suport i el consell que 
pugui necessitar en cas de dubte sobre joc problemàtic:

• Consells a l’hora de jugar
Hi ha maneres de jugar i estratègies de control que permeten gaudir dels jocs 
d’atzar i loteries sense que això comporti riscos. Tant a l’aplicació com en el web 
posem a disposició del jugador una sèrie de consells per evitar aquests riscos, i 
presencialment, a través dels detallistes, com hem comentat anteriorment, amb el 
díptic sobre consells i suport per a un joc saludable amb tota aquesta informació per als 
jugadors:

Fixa un 
pressupost 

abans de jugar

No juguis mai per 
oblidar-te dels 

problemes

No demanis
mai diners
per jugar

Informa’t de les 
probabilitats

del joc

Estableix un límit 
de temps dedicat 
al joc i fes pauses 

freqüents

No vagis a jugar 
acompanyat
de persones

menors d’edat
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E. Autodiagnòstic
El joc problemàtic genera una pèrdua de control en la manera de jugar, una 
dependència emocional del joc i un deteriorament manifest en el funcionament de la 
vida de la persona jugadora. Posem a l’abast del jugador un qüestionari (que trobarà 
tant en els punts de venda dels detallistes com en el canal en línia)19 perquè es pugui 
autoavaluar i comprovar si està en una situació de risc.

En cas que el resultat del qüestionari confirmi la sospita que l’usuari pot tenir un 
problema amb el joc, posem al seu abast unes indicacions per si necessita ajuda o vol 
més informació sobre joc patològic (vegeu l’apartat següent «Ajuda»).

19 
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/autodiagnostic/

https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/autodiagnostic/
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F. Ajuda G. Benestar i coneixement dels nostres usuaris
Com a mesura de detecció i intervenció, en cas de necessitar ajuda posem a l’abast 
del jugador (tant en els díptics d’informació dels detallistes com en el canal en línia)20 el 
telèfon de contacte de CatSalut Respon, on poden orientar el jugador que té problemes 
o derivar-lo cap a unitats especialitzades en el tractament de les addiccions al joc:

Per ampliar la informació sobre joc o trobar els centres de tractament especialitzats es 
pot consultar el web de la Subdirecció General de Drogodependències:
https://drogues.gencat.cat/ca/addiccions-comportamentals

Tot el material de suport al jugador està validat per la Subdirecció General de 
Drogodependències del Departament de Salut, perquè sigui una informació 
corroborada per professionals sanitaris i un mitjà de derivació fiable i de confiança per als 
usuaris i el públic en general.

El centre del nostre Programa de Joc Responsable són els usuaris de Loteries de 
Catalunya. Tot i que som conscients que som una loteria amb una estructura petita, 
volem invertir en aspectes de prevenció del joc patològic com ara la investigació en 
les dades (sempre permeses) dels nostres usuaris en línia per crear uns indicadors de 
danys i un sistema de detecció de joc patològic que pugui ajudar a prevenir i detectar el 
possible joc problemàtic. Així doncs, com a pròxim objectiu ens proposem treballar en un 
sistema de conscienciació del jugador, Player Awareness System (PAS)21. 

• Recull de dades
• Establiment d’indicadors de danys i mesures de prevenció
• Control i nivell d’anàlisi de comportament
• Establiment de tipus de missatges als usuaris i mètodes de contacte

20
 https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/telefons-dajuda/

21
És un sistema d’anàlisi i estudi del comportament dels usuaris en línia ja utilitzat en 

moltes altres loteries d’arreu del món, basat en reculls de dades dels usuaris (historial de 
jocs jugats, temps, despesa neta, etc.) per tal d’establir indicadors de dany i prevenir així un 

possible joc excessiu.

https://drogues.gencat.cat/ca/addiccions-comportamentals
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/telefons-dajuda/


• Hem establert mecanismes de control i seguiment dels nostres canals 
en línia perquè siguin segurs per als nostres usuaris.

• Hem establert límits de temps i diners en canals remots i control 
d’accés a menors d’edat.

• Hem traslladat als nostres usuaris informació de consell i suport en cas 
de necessitar ajuda.

• Compromís en la prevenció de joc excessiu: sistema d’anàlisi del 
comportament dels nostres usuaris en línia (nous sistemes de control i 

indicadors de danys) 

• Col·laboració contínua amb el Departament de Salut per seguir 
actualitzant i millorant tota la informació de consell i suport a l’usuari.

Seguim?

En què hem estat treballant?



4.
Pla de compromís 
amb els nostres 
grups d’interès
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Personal
Agències de 

màrqueting i 
comunicació

Operadors
del joc

Grups de recerca
i de tractament

del joc patològic

Jugadors i 
ciutadania

Punts de
venda

/detallistes

Organismes 
públics

Col·laboradors

Competidors

Organismes 
reguladors

Associacions 
d’afectats

pel joc

A Loteries de Catalunya considerem fonamental tenir 
en compte les nostres parts interessades, ja que és 
la manera de dialogar-hi i entendre’n les opinions, 
preocupacions i expectatives quant a l’impacte que 
tenim sobre la societat. 

Aquest programa de participació pretén demostrar 
transparència i responsabilitat en relació amb tots 
els aspectes del nostre negoci, les nostres fites i 
els reptes a què ens enfrontem. Si bé és cert que la 
Memòria permet comunicar la informació d’interès 
per a aquests grups i donar resposta a les inquietuds 
que les parts interessades tinguin respecte de 
l’organització, volem fer un pas més enllà i tenir en 
compte l’opinió dels nostres grups d’interès. Amb 
cada un d’ells mantenim diàlegs regulars formals i 
informals i els incloem en els nostres informes en 
la presa de decisions de la nostra gestió diària de 
l’organització.

Demostrar transparència i responsabilitat en 
relació amb tots els aspectes del negoci, les fites i 
els reptes als quals ens enfrontem, entendre millor 
les preocupacions de les parts i treballar per un 
resultat òptim comú són els principals objectius del 
compromís que tenim amb els nostres grups d’interès 
i un dels objectius de la nostra responsabilitat social 
corporativa.

L’escolta activa és una línia estratègica que a Loteries 
de Catalunya emfatitzem i potenciem per tal 
d’establir un diàleg actiu amb els nostres grups.

Identifiquem 11 grans grups d’interès amb els quals 
establim un ferm compromís de posar el màxim 
interès en les seves necessitats, preocupacions i 
expectatives:

Entendre millor les preocupacions 
de les parts esmentades i treballar 
per un resultat òptim comú són els 

objectius principals.
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Segons el nivell d’interès i influència dels diferents grups en el nostre negoci, tenim diferents estratègies de comunicació i maneres d’interactuar. Com a resum, 
aquesta seria la nostra matriu de grups d’interès i la manera de comunicar el compromís que tenim amb cada un d’ells:

Ni
ve

ll d
’in

te
rè

s
- B

ai
x

+ 
Al

t

Nivell d’influència- Baix + Alt

Mostrar consideració
Informar + Consultar

Treballar conjuntament
Informar + Consultar + Col·laborar

Informar Mantenir satisfacció
Informar + Consultar

Assoc. d’afectats pel joc Grups de recerca

Organismes reguladors

Ciutadania

Competidors

Operadors del joc i detallistes Jugadors

Agències de màrqueting
i comunicació Personal

Administració reguladora

Centres de tractament del joc patològic
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Dos dels principals grups d’interès de Loteries de Catalunya són els grups de recerca i les 
associacions d’afectats pel joc. Aquests grups són clau per seguir treballant en el nostre 
compromís de prevenció del joc excessiu, ja que ens permeten estar en contacte amb 
unitats de tractament i associacions de joc patològic, i per tant col·laborar directament 
en tots aquests aspectes: recerca, investigació i col·laboracions en projectes que 
puguin sorgir.

Amb l’objectiu de seguir millorant tant el nostre compromís com el diàleg i la 
comunicació amb els nostres grups d’interès, hem posat en marxa la primera enquesta 
destinada a les parts més rellevants de Loteries de Catalunya perquè ens donin la seva 
opinió sobre els diferents aspectes a desenvolupar i analitzar de la nostra responsabilitat 
corporativa i qüestions de materialitat sostenible: governança de l’empresa, impacte 
ambiental, compromís amb la societat i condicions laborals.

Amb el resultat d’aquesta enquesta podrem fer una anàlisi del punt de vista dels 
nostres grups d’interès, de quines són les seves preocupacions i inquietuds, de què 
valoren més de Loteries de Catalunya i de quins són els aspectes més rellevants a 
desenvolupar en la nostra estratègia de responsabilitat corporativa.



• Hem identificat els nostres principals grups d’interès i establert les 
diferents accions de compromís amb cada un d’ells

• Hem iniciat projectes de col·laboració amb diferents grups de recerca i la 
Subdirecció General de Drogodependències

• Hem iniciat diàleg formal i informal amb les principals associacions 
d’afectats pel joc

• Compromís de col·laboració, diàleg i investigació independent en grups 
de recerca per treballar conjuntament en la prevenció del joc excessiu

• Comencem a desenvolupar aspectes de materialitat sostenible 
rellevants per als nostres principals grups d’interès i de la nostra estratègia 
de responsabilitat social corporativa

Seguim?

En què hem estat treballant?



5.
Joc 
responsable 
i estratègia 
corporativa
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5.1. Estàndards i certificació de Joc Responsable
Com a part del nostre compromís en el joc saludable, Loteries de Catalunya és membre de 
les dues principals associacions (una europea i l’altra internacional) i s’adhereix als seus 
protocols de joc responsable23 definits i certificats per ambdues associacions:

European Lotteries (EL)24

Loteries de Catalunya és membre de l’associació de loteries europees des del 1987. 
European Lotteries és la principal associació europea de loteries estatals i regionals 
(amb llicència estatal). Amb seu a Lausana i a Brussel·les, European Lotteries promou 
i defensa amb èxit el model de les loteries en benefici de la societat, ofereix una 
plataforma per compartir les millors pràctiques i presta serveis als seus membres. 

World Lottery Association (WLA)25

És una organització internacional, basada en membres de loteries autoritzades per 
l’Estat i proveïdors de la indústria de la loteria global. La seva missió és promoure els 
interessos col·lectius dels seus membres i facilitar-los el desenvolupament a través de 
la provisió d’una gamma de serveis relacionats amb la loteria i les apostes. La seva visió 
és ser reconeguda com una autoritat global en el sector de les loteries i les apostes, per 
defensar els més alts principis ètics i per donar suport als seus membres en la seva cerca 
universal de recaptar fons per a les bones causes.

23 
L'anomenat responsible gaming en anglès.

24 
European Lotteries https://www.european-lotteries.org/

25 
World Lottery Association https://www.world-lotteries.org/
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Per a Loteries de Catalunya, aquestes associacions no són únicament organismes de 
validació i certificació sinó que també són un punt de trobada de coneixement i formació 
sobre múltiples temes relatius a la indústria del joc: s’organitzen cursos i seminaris web de 
diferents àmbits, s’està al corrent de novetats del sector en el camp legislatiu i en mesures 
de certificació, en disseny i en les tendències de jocs i consum dels usuaris. A més, en estar 
integrades per loteries d’arreu del món, també són una font de coneixement i contacte de 
metodologies diferents i referències a altres models de gestió.

Loteries de Catalunya ha estat la primera loteria a certificar-se segons els darrers 
requisits de 2021 de Responsible Gambling de l'European Lotteries.

Estem certificats per als propers 3 anys per la certificació Responsible Gaming Standards 
2021 de l'European Lotteries i hem assolit el nivell 4 (el més alt nivell de certificació) per 
part de la World Lottery Association.
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5.2.1 Formació del personal

Com hem comentat anteriorment, el nostre Programa de Joc Responsable és el pilar 
fonamental de la nostra estratègia de responsabilitat social corporativa. La formació 
i la comunicació pel que fa a aquest programa entre el nostre personal i altres grups 
d’interès són clau per poder conscienciar-los i fer-los partícips del nostre projecte.

5.2. Conscienciació del nostre Programa de 
Joc Responsable: formació i comunicació

A Loteries de Catalunya formem el nostre personal en les principals clàusules de joc 
responsable, la prevenció de joc excessiu i la prohibició de joc a menors, i comuniquem 
durant l’any novetats i aspectes rellevants sobre aquest tema perquè siguin conscients 
de la importància de les mesures que establim. 

A més, cada trimestre la Direcció de l’entitat organitza reunions amb tot el personal per 
fer partícip tota l’organització dels aspectes que es volen treballar o dels objectius que es 
volen assolir. Que la informació flueixi, que sigui oberta i transparent, és un dels aspectes 
que es valoren més en la política de comunicació de Loteries. 

Tot el personal, com a mínim una vegada a l’any, assisteix a cursos de formació sobre 
joc responsable. La informació dels resultats d’aquestes formacions s’utilitza per assegurar 
que els nivells de comunicació i coneixement es mantenen i s’entenen i també com a 
mesura de retroalimentació (feedback) de cara a futures propostes formatives. Establim 
un compromís de superació dels cursos esmentats superior al 90 % a fi d’assegurar 
que s’ha entès bé el missatge que s’hi vol transmetre i fer el seguiment dels nivells de 
comprensió i de millora en el seu programa de formació intern. 

Volem seguir invertint en formació i investigació en l’àmbit del joc responsable 
per tal de conscienciar totes les parts implicades sobre el nostre compromís amb 
la prevenció del joc problemàtic. Així doncs, apostem per seguir formant el nostre 
personal amb cursos específics sobre aquest àmbit que vagin sortint al llarg de l’any.

2021

Responsabilitat del
personal de Loteries

• Formació del personal en JR i RSC  100 %

• Personal satisfet amb el curs 94 %

• Personal que ha superat el curs 96 %

• Intenció d’aplicar alguns dels aprenentatges en  
97 %les tasques diàries
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5.2.2. Formació dels seus col·laboradors
El nostre compromís de formació i 
comunicació no només comprèn la nostra 
organització internament sinó que també 
ens comprometem a involucrar-hi els 
nostres grups més rellevants: punts 
de venda (són les parts que interactuen 
directament amb els jugadors) així com 
promotors i agències col·laboradores de 
màrqueting i publicitat.

Formació dels col·laboradors

Ens comprometem a comunicar el nostre 
Programa de joc saludable als nostres 
principals col·laboradors, agències de 
màrqueting i publicitat i promotors, 
amb cursos de formació sobre les àrees 
clau de joc responsable i responsabilitat 
social corporativa i amb formacions més 
específiques com ara el màrqueting o el 
disseny de joc responsable.

El fet de ser membres de les associacions 
European Lotteries i World Lottery 
Association també ens permet estar al 
dia de seminaris web i formacions sobre 
diferents àmbits de la indústria del joc i 
principalment de nous enfocaments en 
accions de l’àmbit del joc responsable, les 
quals també compartim amb els nostres
col·laboradors.

2021

Responsabilitat dels nostres
principals col·laboradors

• Formació del personal en joc responsable i RSC 100 %

• Personal satisfet amb el curs 100 %

• Personal que ha superat el curs 90 %

• Codi de publicitat signat amb cada agència col·laboradora 100 %

• % Formació en màrqueting responsable als nostres 
100 %

• % Superació del curs en màrqueting responsable 100 %

promotors i equip de màrqueting
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Formació dels detallistes

Tal com hem vist en la secció de Canals 
de venda, Loteries de Catalunya té un 
programa de formació per als seus agents 
de venda en què es destaquen les seves 
obligacions i requisits relacionats amb el 
joc responsable. Per tant, la formació en 
matèria de joc responsable també s’amplia 
a les seves principals parts interessades 
perquè prenguin consciència de la 
importància de la prevenció del joc excessiu. 

Ens comprometem a formar els nostres 
detallistes i a proporcionar material de 
consell i suport per als seus punts de venda, 
de manera que tinguin aquesta informació 
al seu abast i la puguin donar a l’usuari que la 
necessiti.

Tota aquesta informació facilitada als 
agents de venda s’actualitza regularment 
en el portal en línia del detallista, perquè 
aquest tingui tota aquesta documentació 
actualitzada.

Mitjançant les visites d’inspecció que es 
planifiquen al llarg de l’any als nostres 
punts de venda, Loteries de Catalunya 

estableix un sistema de control sobre la 
informació que va rebent el detallista sobre 
joc responsable, dubtes que pugui tenir i 
verificació del material que té al punt de 
venda. Aquest seguiment de visites són les 
que podem utilitzar com a font del recull 
d’opinions i inquietuds que ens permet 
seguir millorant en el nostre compromís de 
joc saludable i marcar nous indicadors de 
conducta sobre possible joc problemàtic 
per poder seguir treballant en la seva 
prevenció.

2021

Responsabilitat dels
nostres detallistes

• Formació dels detallistes en joc responsable  100 %

• % Detallistes satisfets amb el curs 96,78 %

• % Detallistes que han assolit el curs 94,36 %

• Agents de venda amb nou contracte que inclou  
100 %clàusules de joc responsable



• Establim compromís de comunicació i formació continuada amb el 
personal i els nostres principals col·laboradors en matèria de joc responsable.

• Establim mecanismes de seguiment i control en la formació i comunicació 
de noves fites en joc responsable amb els nostres detallistes. 

• Volem seguir sent referents en els estàndards i certificacions de joc 
responsable per a l'European Lotteries i la World Lotery Asssociation, 
mantenint i renovant les certificacions obtingudes.

• Conscienciació i formació de tot el personal de Loteries de Catalunya en els 
aspectes clau de joc responsable: prevenció de joc excessiu i prohibició de 
joc a menors. 

• Hem format els nostres principals col·laboradors en les clàusules de joc 
responsable i RSC.

• Establiment de sistemes de comunicació sobre l’evolució del nostre 
Programa de Joc Responsable dins de l’organització.

• Comunicació al conjunt de la ciutadania i als seus principals grups 
d’interès del nostre Programa de Joc Responsable.

• Hem assolit la certificació en Responsible Gaming pels propers tres 
anys definits per les dues organitzacions mundials més rellevants de 
loteries, l' European Lotteries i la World Lottery Association. Sent Loteries 
de Catalunya, el primer operador en certificar-se sota els requisits de 2021.

Seguim?

En què hem estat treballant?



• Sabem que ens queden aspectes per cobrir i desenvolupar en el nostre 
Programa de Joc Responsable, però seguirem treballant per la seva 
excel·lència i millora contínua.

• També continuarem treballant en aspectes de l’estratègia de la nostra 
responsabilitat social corporativa, amb el joc responsable com el seu pilar 
fonamental.

• Estem oberts a treballar amb els nostres grups d’interès per tal de millorar 
contínuament el nostre impacte positiu sobre la societat i el medi ambient.

• Per a qualsevol aclariment i proposta de millora estarem encantats de 
rebre les vostres opinions a: info@loteries.cat

Següents passos


