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Loteries de Catalunya assumeix el compromís de prevenir i detectar 
les conductes de joc problemàtic que puguin ocasionar els seus jocs 
als usuaris i a la resta de la ciutadania a través del seu Programa de Joc 
Responsable.

Des del naixement de Loteries de Catalunya l’any 1987, el cent per cent 
dels beneficis es destinen a projectes i programes socials.

Així doncs, la missió de Loteries de Catalunya és maximitzar el retorn 
dels beneficis contribuint a la cohesió social mitjançant una forma de 
jugar divertida, moderna, íntegra i integradora.

És per això que està certificada sota els requisits de Responsible 
Gaming de les dues associacions de loteries més rellevants en l'àmbit 

europeu i mundial, l'European Lotteries (EL) i la World Lottery 
Association (WLA), i es compromet a minimitzar qualsevol dany que 
els seus jocs puguin ocasionar a la societat i als col·lectius vulnerables.

Seguint aquests principis, Loteries de Catalunya es proposa 
crear entorns de joc segurs i dissenyar formes d’entreteniment 
responsables que promoguin el joc com a diversió i distracció i mai 
com una inversió.

Una forma de jugar divertida, moderna, 
íntegra i integradora, que alhora 

serveix com a motor d’empenta per 
transformar la societat, contribuint a 

la prosperitat i la cohesió social.
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Marc 
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La prevenció, la detecció i la intervenció 
són els tres principis que guien el marc 
d’actuació i que estructuren el Programa de 
Joc Responsable de Loteries de Catalunya.

Atès que la prevenció i la detecció formen 
part del seu compromís i responsabilitat 
social, moltes de les accions de Loteries 
de Catalunya estan destinades a garantir 
el compliment d’aquests dos principis. 
Tanmateix, la intervenció és el que permet 
a l’organització 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 en tot 
moment.

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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2.1 Prevenció 2.2 Detecció 2.3 Intervenció
Atesa la voluntat de Loteries de Catalunya 
de promoure un joc saludable, un dels seus 
objectius principals és prevenir el joc excessiu o 
problemàtic i el joc en menors d’edat.

Per assolir-lo, inverteix temps i recursos en 
investigació, disseny de jocs, educació del 
públic en general i del jugador, formació de 
personal i agents de venda, i en l’elaboració 
d’una estratègia de comunicació responsable.

Loteries de Catalunya creu en el poder de 
l’educació i és per això que, mitjançant
l’educació i la informació als jugadors, estableix 
sistemes de control sobre el tipus de joc que 
duen a terme els usuaris per tal d’evitar el joc 
excessiu i el joc en menors. També estableix 
sistemes de control en l’avaluació de riscos de 
tots els seus jocs.

Loteries de Catalunya ha establert noves 
mesures d’actuació en el marc de la 
intervenció amb eines tecnològiques 
que permeten controlar millor el temps 
i el pressupost destinat al joc, i derivar o 
recomanar tractaments en cas de joc 
problemàtic o excessiu.

Loteries de Catalunya és conscient de 
l’impacte que pot tenir sobre la societat 
i de la seva responsabilitat a l’hora de 
proporcionar informació acurada i donar 
consell i suport als seus jugadors. És per això 
que col·labora amb la Subdirecció General de 
Drogodependències, per poder garantir que 
tota informació sobre suport i consells davant 
d’un possible joc excessiu que posa a l’abast 
de personal, agents de venda i usuraris, està 
verificada per professionals de la salut.

Aquest programa no seria possible sense la 
forta estructura de governança que té Loteries 
de Catalunya, el control de l’efectivitat 
continu que fa de les diferents mesures que 
s’apliquen i el seu compromís d’entendre les 
expectatives dels grups d’interès amb qui actua 
i treballa per maximitzar el retorn dels beneficis 
a la societat.



3.
Programa de
Joc Responsable
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3.1 Governança i comunicació del programa
Implementació d’un programa de governança de joc responsable amb un marc d’actuació 
de desenvolupament, avaluació i millora contínua. Aquest programa es comunica a tota 
la ciutadania amb la voluntat de compartir les seves accions i criteris en matèria de joc 
responsable com a part de la seva estratègia de responsabilitat social corporativa.

3.2 Formació dels seus treballadors
Formar en joc responsable a les persones que treballen a Loteries de Catalunya i fer-los
arribar la informació necessària.

3.3 Programes per als agents de venda
Sensibilitzar i formar els agents venedors sobre joc responsable.

3.4 Disseny del joc
Avaluar els riscos potencials de cada nou producte abans del seu llançament i, si escau,
corregir aquests riscos.

3.5 Canals de joc en línia
Revisar periòdicament si els canals de joc en línia s’adeqüen a la política de joc responsable.

3.6 Publicitat i màrqueting
Adoptar un codi de màrqueting i comunicació publicitària que asseguri que no es fa
publicitat enganyosa.

3.7  Referència als prestadors de serveis de 
tractament
Facilitar informació sobre les possibilitats de tractament davant de problemes ocasionats
per un joc excessiu o patològic.

3.8 Informació i educació del jugador
Dissenyar materials informatius que donin a conèixer al jugador les probabilitats de
guanyar en cada joc, la metodologia del joc i els riscos i consells per jugar evitant el joc
excessiu.

3.9 Diàleg amb els grups d’interès
Establir canals de comunicació amb els grups d’interès dins de l’àmbit del joc i que tenen
un impacte sobre l’organització.

3.10 Recerca i investigació
Impulsar la recerca en l’àmbit del joc.

Loteries de Catalunya disposa del següent pla del Programa de Joc Responsable, basat en deu 
àmbits d’actuació sota els principis de prevenció, detecció i intervenció:
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3.1 Governança i comunicació del programa
Amb aquest programa, Loteries de Catalunya vol donar a conèixer a tota la ciutadania i als 
seus principals grups d’interès, com la política de joc responsable afecta la seva estratègia 
de responsabilitat corporativa i quines accions duu a terme per definir línies de treball 
futur que li permetin ser més responsable com a organització.

Loteries de Catalunya té establerts uns indicadors de mesura de l’eficiència del seu 
Programa de Joc Responsable i que permeten monitorar, les diferents àrees d’actuació, 
avaluar-les i millorar-les. Així doncs, Loteries de Catalunya té uns sistemes d’informació 
interns que mesuren l’evolució de les seves accions en totes les àrees implicades.

Com a part del seu compromís amb el joc saludable, Loteries de Catalunya és membre de 
les dues principals associacions de loteries en l’àmbit europeu i mundial i està certificada 
sota els requisits de Responsible Gaming d'ambdós organismes:

-European Lotteries (EL)1

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)2

És una organització internacional, formada per 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 proveint-los 
d’una gamma de serveis relacionats amb la loteria i les apostes. Vol ser reconeguda com 
una autoritat global en aquest sector, que defensa els més alts principis ètics i dona suport 
als seus membres en la cerca de captació de fons per a les bones causes.

Per a Loteries de Catalunya, aquestes associacions no són únicament organismes de 
validació i certificació, també són un punt de trobada per aprendre i formar l’organització 
sobre diferents temes referents a la indústria del joc. S’organitzen cursos i seminaris web 
de diferents àmbits, es comparteixen novetats del sector en el camp legislatiu, mesures 
de certificació, disseny i novetats en les tendències de jocs i consum dels usuaris. A 
més, en estar formades per loteries d’arreu del món, aquestes associacions permeten 
conèixer altres metodologies i models de gestió.

1 
European Lotteries https://www.european-lotteries.org

2 
World Lottery Association https://www.world-lotteries.org/

 https://www.european-lotteries.org/
http://www.european-lotteries.org
https://www.world-lotteries.org/
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El desenvolupament del personal és un dels elements clau per al bon funcionament d’una 
organització i és una de les premisses de Loteries de Catalunya. 

Tant sectorialment com internament, forma el seu personal en joc responsable i el posa al 
dia de les novetats i clàusules establertes per generar consciència de la importància de 
respectar les mesures. A més, per tal de garantir la participació dels treballadors i establir 
una comunicació transparent i fluida dins de l’organització, cada trimestre organitza una 
reunió amb la Direcció per definir els aspectes que cal millorar i els objectius que es volen 
assolir.

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 també com a mesura de 
retroalimentació de cara a futures propostes. A més, Loteries estableix un compromís 
de superació dels cursos esmentats superior al 90 % a fi d’assegurar que s’ha entès bé 
el missatge que es vol transmetre en cada un d’aquests i fer el seguiment dels nivells de 
comprensió i millora en el seu programa de formació intern. 

El seu desenvolupament personal és 
clau perquè l’empresa funcioni, i és 
per això que ha fet d’aquest un punt 
primordial en la seva política.

3.2 Formació del personal
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3.3 Programes per als agents de venda
3.3.1 Formació

Loteries de Catalunya té un programa de formació per als seus agents de vendes en què 
es destaquen les seves obligacions respecte al joc responsable.

Es compromet que la totalitat dels seus detallistes hagin assistit al curs esmentat i que 
la superació de continguts sigui igual o superior al 90 % per tal de verificar que s’ha entès la 
formació rebuda.

Loteries de Catalunya també es compromet a donar material de consell i suport als 
detallistes perquè tinguin tota la informació al seu abast i la puguin facilitar a l’usuari en 
cas que ho necessiti. Són díptics amb consells sobre com evitar el joc excessiu, un test 
d’autodiagnòstic per avaluar si l’usuari es pot trobar en una situació de risc i finalment 
el telèfon d’atenció sanitària i la relació de centres de tractament especialitzats en 
addiccions al joc. L’usuari pot utilitzar aquesta informació en cas de necessitar ajuda o 
de voler ampliar més la informació sobre un possible joc problemàtic.

Perquè vol contribuir a reduir els danys potencials associats als jocs i protegir, en especial, 
els menors de 18 anys, Loteries de Catalunya entrega a tots els punts de venda una Guia 
de joc responsable amb normes i procediments, i uns adhesius de prohibició de jocs a 
menors per posar a l’establiment i als terminals.

Els agents també poden trobar tota aquesta informació actualitzada al portal digital del
detallista.

Avui dia, el canal presencial és el més rellevant per a Loteries de Catalunya, ja que és el 
que genera més percentatge de vendes. És per això que per a l’organització és essencial 
establir una política de comunicació que permeti estar a prop dels seus detallistes 

i promotors. Aquests són la cara visible de Loteries de Catalunya, i vol garantir que 
no només estiguin assabentats de la seva estratègia per complir la normativa de joc 
responsable, sinó que a més facin arribar la informació adequada a tots els usuaris.
Per assegurar-se que tota la informació i el material de suport que s’entrega als detallistes 
és correcta i està actualitzada, al llarg de l’any Loteries de Catalunya fa visites d’inspecció 
als punts de venda.

Per complementar les visites d’inspecció, durant l’any també envia recordatoris als 
detallistes sobre punts importants del seu Programa de Joc Responsable.
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3.3.2 Requisits del joc responsable
En cada autorització que dona o contracte que signa amb els detallistes, Loteries de 
Catalunya sempre inclou els requisits o codis de conducta de prevenció del joc excessiu i 
la prohibició de joc a menors, basats en les clàusules de joc responsable.

Les directrius de joc responsable a les quals s’adhereixen els contractes són les 
següents:
1. Els establiments han de participar en totes les accions formatives sobre joc 

responsable que organitza Loteries de Catalunya i disposaran de la documentació 
facilitada.

2. 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 comentin que venen 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 sobre l’edat de la persona jugadora, se li ha de demanar la 
identificació abans de vendre algun producte o pagar-li un premi.

3. Els establiments en cap cas incitaran al joc de manera excessiva. En cas de sospita de 
joc excessiu i sempre que sigui possible, han de facilitar al jugador un fullet de joc 
responsable. Aquest fullet també s’ha de facilitar a qualsevol jugador que demani 
ajuda sobre aquest tema.

4. Els establiments 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 pot ser amb targeta de dèbit.
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3.4 Disseny del joc
Loteries de Catalunya vol oferir jocs segurs i divertits per a tothom i es compromet a 
invertir en el disseny del joc per tal de minimitzar-ne els riscos. És per aquesta raó que tots 
els seus jocs passen prèviament per una avaluació de riscos.

Aquest procés de control i disseny del joc es fa mitjançant:

• GameRisk evaluation & ASTERIG®3, una eina d’avaluació de riscos vinculada a la 
plataforma digital Responsible Gaming. Aquesta avaluació es fa mitjançant una sèrie 
de paràmetres:
• Freqüència de joc (temps que passa entre que es juga i surt el resultat del joc) 

o termini de cobrament del joc (temps que passa entre el final de la partida i el 
moment que coneixem el resultat i, si guanyem, el cobrem).

• Rang de premis 
• Continuïtat de joc: temps que es pot jugar sense interrupcions.
• Probabilitat de guanyar
• Disponibilitat del joc: el radi de desplaçament que tenim des de casa nostra fins al 

punt de venda per adquirir el bitllet (en cas que el joc i la compra del bitllet s’hagin 
de fer físicament).

• 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.

• Disseny del producte: si inclou efectes audiovisuals.
• Resultats de «gairebé guanyar»: quan un jugador perd el benefici per poc.

Segons la puntuació dels diferents apartats es determina el tipus de risc associat a cada joc.
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 que comercialitza Loteries de Catalunya són de risc baix, excepte El Rasca Ràpid i 
L’Express, que tenen un component moderat.

Seguint el Programa de Joc Responsable, la política de disseny de jocs responsables de 
Loteries de Catalunya és no comercialitzar jocs de risc alt o molt alt. En el cas que s’hagués 
dissenyat un joc avaluat amb una puntuació de risc alt o molt alt, els diversos departaments 
implicats valorarien les opcions o paràmetres a modificar per tal de reduir
aquest risc o descartar el llançament del joc.

Els jocs de risc moderat tenen alguna restricció addicional per fer minvar el seu risc més alt.
Per exemple, el límit diari en el cas dels jocs El Rasca Ràpid o L’Express és de 50 €, mentre que 
per a la resta de jocs és de 200 €.

3 
ASTERIG® (Assessment Tool to Measure and Evaluate the Risk Potential of Gambling Products). Mètode d’avaluació científic, 

desenvolupat pel professor Peren, és una eina d’avaluació per mesurar el potencial de risc dels jocs. 7 https://www.digitalrg.com/

https://www.digitalrg.com
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3.5 Canals de joc en línia
Perquè Loteries de Catalunya aposta per 
la diversió i vol prevenir el joc excessiu, 
estableix mesures de control que asseguren 
que l’usuari juga en un marc d’operacions 
dissenyades responsablement. En el canal 
digital, aquestes mesures són les limitacions 
de temps i diners, i l’autobloqueig.

A més a més, de manera periòdica, revisa 
que els seus canals de joc en línia se 
segueixen adaptant a les directives del joc 
responsable.

El marc de treball que s’estableix en aquesta 
àrea es divideix en les accions següents:

1. Identificació dels usuaris
2. Establiment de limitacions
3. Opció de l’autobloqueig
4. Eines de suport

EIN

ES SUPORT
IDENTIFICACIÓ

LIMITACIONS

AU
TO

-BLOQUEIG
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3.5.1 Identificació
Part de la seva responsabilitat com a organització també és comprovar que la persona que 
hi ha darrere la pantalla és qui diu ser. Per això, Loteries de Catalunya sempre verifica l’edat 
i el domicili dels seus jugadors en els seus canals de joc remot.

• Sistema de verificació d’edat - Prohibició a menors
Per garantir que es respecta la normativa actual i es compleix el compromís 
de protegir els menors d’edat, Loteries de Catalunya ha establert un sistema de 
verificació que prohibeix el registre d’aquest col·lectiu.

Quan una persona es dona d’alta a la pàgina web i a l’aplicació de Loteries 
de Catalunya, ha d’omplir tots els camps on es demanen les seves dades 
personals, inclòs el NIF. Si és una persona menor de 18 anys, el sistema ho 
verifica i no en permet l’entrada d’alta en el registre com a client, i bloqueja 
doncs el seu accés com a jugador digital.

• Control registre territorialitat - Comprovació del domicili
Els jocs de Loteries de Catalunya només es poden comercialitzar a Catalunya.
Per poder garantir que tots els seus jugadors i jugadores són residents en aquest 
territori, es verifica l’empadronament de tots els usuaris que estan donats 
d’alta en els canals digitals (web i aplicació). Si es detecta que un usuari no viu a 
Catalunya, no es dona d’alta com a usuari.
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3.5.2 Limitacions
Perquè vol que els seus usuaris gaudeixin de jugar en entorns segurs i saludables, Loteries 
de Catalunya estableix límits de temps i diners per prevenir el joc excessiu. Els límits que 
estableix són diaris i setmanals, però també dona la possibilitat a l’usuari d’autolimitar-se. 
Aquest pot establir límits inferiors als que estableix Loteries de Catalunya per defecte.

• 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 quantitats inferiors per 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 que s’hagi fet.

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

• Límits de saldo del moneder
• No es podrà 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.
• En el supòsit de ser guanyador d’un premi superior a 600 €, aquest premi s’ha 

d’abonar íntegrament al compte bancari associat al compte del jugador.
• Diàriament, l’excedent de 600 € del moneder es transfereix automàticament al 

compte bancari del jugador.

• Comprovació de situació a la pantalla de joc
En els canals digitals, és responsabilitat de Loteries de Catalunya indicar la 
situació del joc al jugador. És per això que tant al web com a l’aplicació defineix 
els límits de temps amb alertes i inclou períodes de reflexió entre jocs amb 
bàners que alenteixen el joc i contribueixen a reduir el risc d’addicció per a 
l’usuari. També afegeix avisos i missatges clars de premi o pèrdua al final de la 
partida, així el jugador sempre està informat sobre l’evolució del joc.

• Protecció de dades
Així com té el compromís de verificar la identitat dels seus jugadors, establir 
límits de temps i recursos, i indicar la situació del joc, Loteries de Catalunya 
també es fa responsable dels requisits que ha de complir per donar un accés 
segur al web i a l’aplicació, on fa servir la normativa actual de protecció de 
dades per garantir que totes les dades personals són recopilades de forma 
segura i confidencial.

3.5.3 Autobloqueig
Poder decidir quan deixar el joc és un dret que tenen tots els jugadors i jugadores, 
i Loteries de Catalunya garanteix que ho puguin fer bloquejant l’accés al seu compte 
personal des del web i l’aplicació. 
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3.5.4 Eines de suport i canals en línia
Loteries de Catalunya posa a l’abast del jugador consells i suport en cas que necessiti més 
informació o ajuda sobre un possible joc problemàtic.

1. 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.
Aquests són els consells principals que dona als seus usuaris en diferents suports a 
l’hora de jugar i prevenir un joc excessiu:

2. Autodiagnòstic
Loteries de Catalunya és conscient que el joc problemàtic pot fer que les persones 
perdin el control en la manera de jugar, experimentin una forta dependència emocional 
del joc i presentin un deteriorament en el funcionament de la seva vida. Per prevenir-ho, 
tant al web, a l’apartat d’autodiagnòstic, com en el material de suport que s’entrega al 
canal físic, Loteries de Catalunya posa a l’abast del jugador un qüestionari. 4

3. Ajuda
Loteries de Catalunya posa a disposició dels usuaris el telèfon de contacte de CatSalut 
Respon, on el jugador amb problemes podrà ser orientat o derivat cap a unitats 
especialitzades en el tractament de les addiccions al joc:

Es pot ampliar la informació sobre joc o trobar els centres de tractament especialitzats
consultant el web de la Subdirecció General de Drogodependències:
https://drogues.gencat.cat/ca/addiccions-comportamentals 5

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

4 
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/autodiagnostic/

5 
Apartat d’ajuda en el web https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/telefons-dajuda/

 

https://drogues.gencat.cat/ca/addiccions-comportamentals
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/autodiagnostic/
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/telefons-dajuda/
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3.6 Publicitat i màrqueting
Per a Loteries de Catalunya, oferir jocs d’atzar segurs per als ciutadans de Catalunya és 
igual d’important que crear campanyes de comunicació responsable.
No només compleix els requisits de la legislació i la normativa sobre publicitat vigents, sinó 
que també 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 nostres campanyes de comunicació i publicitat.
3. Formació de les agències de comunicació i publicitat en joc responsable.

Per a Loteries de Catalunya, 
oferir jocs d’atzar segurs per als 
ciutadans de Catalunya és igual 
d’important que crear campanyes 
de comunicació responsable.
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3.6.1 Codi de conducta de publicitat de Loteries 
de Catalunya

Loteries de Catalunya té un codi de conducta de publicitat de joc responsable6 basat 
en 28 principis, i constitueix el marc general de referència que respecta en cada 
campanya publicitària que llança.

Cada agència que col·labora amb Loteries de Catalunya està obligada a signar aquest 
contracte i, per tant, també està obligada a seguir les seves directrius de publicitat 
responsable.

Principis del Codi de publicitat responsable:
Promoure el joc responsable i fer màrqueting responsable són part essencial del deure social de Loteries de 
Catalunya com a organització. Així pot garantir als jugadors que els jocs de loteria es comercialitzen de 
forma sostenible i responsable.

1. L’objectiu de la publicitat de Loteries de Catalunya és difondre la seva oferta de jocs al públic més gran de 
18 anys de manera responsable i complint la normativa vigent. Així doncs, la seva publicitat ha de mostrar els 
jocs d’atzar com una activitat d’oci i entreteniment més, i ha de contribuir a proporcionar informació més 
acurada a la ciutadania, prevenir el joc immoderat i protegir els menors d’edat.

2. En la seva publicitat, l’acte de jugar sempre s’ha de presentar en un entorn de joc moderat i responsable, 
evitant situacions com ara jugar d’una manera compulsiva, jugar per recuperar les pèrdues o jugar apostant 
grans quantitats de diners. D’altra banda, la publicitat ha de reforçar aspectes positius de l’activitat del joc 
com ara l’emoció per conèixer els resultats d’un joc, la il·lusió per guanyar un premi o la diversió de jugar en 
grup i sociabilitzar.

3. La publicitat també ha de mostrar qualsevol informació relativa als jocs d’atzar d’una forma objectiva, 
perquè la persona que juga pugui conèixer les possibilitats de guanyar o les quantitats dels premis de cada joc.

4. La possibilitat de guanyar en els jocs de loteria sempre s’ha de presentar com a fruit de l’atzar a la 
publicitat de Loteries de Catalunya, i, per tant, cal excloure qualsevol contingut que suggereixi que es 
poden desenvolupar habilitats en el moment de jugar que permeten millorar les possibilitats de guanyar en 
els jocs de loteria. No es pot suggerir que jugar no comporta un risc.

5. Mai es pot suggerir el joc com una alternativa a la feina ni restar importància a valors com ara el treball o l’esforç 
personal. La publicitat de Loteries de Catalunya ha d’evitar qualsevol contingut dissenyat per explotar les 
preocupacions econòmiques de les persones, així com relacionar el fet de jugar amb la possibilitat de pagar deutes.

6. La publicitat de Loteries de Catalunya tampoc pot menysprear les persones que decideixen no jugar als 
seus jocs d’atzar. S’ha d’evitar glorificar el joc i cal respectar la llibertat individual de decisió dels consumidors.

7. No es poden oferir incentius desmesurats per fidelitzar els clients en cap acció de comunicació i promoció 
de vendes, especialment si es tracta d’incentius relacionats amb l’augment dels premis en una proporció 
superior a l’augment de les quantitats apostades.

8. La publicitat ha d’excloure qualsevol contingut que fomenti la discriminació per gènere, origen i 
pertinença cultural, salut física i mental, edat o condició econòmica o social.

9. La publicitat ha d’excloure qualsevol contingut violent, d’explotació sexual o que fomenti 
comportaments il·legals.

10. Així com la publicitat de Loteries de Catalunya ha d’evitar els continguts que puguin ser atractius per 
a menors i els mitjans de comunicació s’han de dirigir en gran part a les persones de menys de 18 anys, no 
poden aparèixer persones menors de 18 anys a les seves campanyes de publicitat.

6 
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/codi-de-publicitat/

https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/codi-de-publicitat/
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11. L’edat mínima per jugar als jocs de Loteries de Catalunya són 18 anys, per això Loteries de Catalunya 
sempre aspira a incloure el logotip de +18 anys o fa un esment al límit d’edat en tots els materials visuals de 
comunicació.

12. A la publicitat no pot mostrar cap tipus d’informació d’empreses que atorguen crèdits ràpids que 
podrien ser utilitzats per jugar de forma immediata.

13. Tant les agències que treballin amb Loteries de Catalunya com els treballadors d’aquestes agències que 
produeixin material de comunicació per a aquesta organització, han de rebre una formació en joc responsable.

14. Loteries de Catalunya respecta la intimitat dels seus jugadors i, seguint la normativa vigent, assegura la 
protecció de les seves dades personals.

15. El màrqueting que fa no anima els jugadors a posar en perill la seva posició econòmica, salut o relacions 
familiars.

16. El màrqueting que fa tampoc abusa de la confiança dels consumidors, ni intenta beneficiar-se de la seva 
inexperiència ni de la manca d’informació.

17. Totes les accions de màrqueting es reconeixeran com a tals, sense que es pugui interpretar com a 
publicitat subliminal.

18. Loteries de Catalunya no fa ús de mètodes agressius en el seu màrqueting. En conseqüència, les vendes i el 
màrqueting dels jocs de Loteries de Catalunya es caracteritzen pel següent:
• El màrqueting dels seus jocs no anima la ciutadania a finançar propòsits de beneficència mitjançant el joc.
• Pot facilitar informació sobre els beneficiaris de les seves activitats i la distribució dels beneficis 

obtinguts amb els seus jocs, però no ho pot fer en el context del màrqueting dels jocs.

19. En totes les comunicacions a clients i en el procés de venda, Loteries de Catalunya actua responsablement 
complint els principis aprovats de màrqueting directe just.

20. No implementa mesures de promoció de vendes enganyoses. Tota la informació sobre joc en el seu 
material publicitari i en les comunicacions que ofereix en els punts de venda, fires i esdeveniments és 
correcta i pertinent.

21. Loteries de Catalunya exigeix als seus detallistes, venedors, o persones o entitats implicades en la promoció 
de vendes de jocs a no actuar d’una manera que disminueixi la confiança dels jugadors en la nostra 
organització.

22. En el servei d’atenció als jugadors, sempre actua discretament per no fer sentir pressió a les persones.

23. La seva cooperació de màrqueting s’ajusta a la llei i a la pràctica justa, i s’adhereix als principis generals 
aprovats de joc net i íntegre.

24. La seva cooperació de màrqueting sempre es basa en obligacions acordades voluntàriament i 
mútuament.

25. Loteries de Catalunya ha d’abandonar immediatament qualsevol cooperació que mostri pràctiques 
il·legals, fraudulentes o contràries al bon gust i a les bones maneres.

26. Totes les accions de màrqueting de Loteries de Catalunya s’han de reconèixer clarament com a seves i 
mai es poden percebre com a màrqueting ocult. Tot el contingut produït en cooperació amb altres persones o 
entitats és comprovat i aprovat prèviament i per escrit per Loteries de Catalunya.

27. Tot el material de promoció de vendes que posa a disposició en els punts de venda és produït o autoritzat 
per Loteries de Catalunya.

28. Tots els punts de venda han de rebre formació proporcionada per Loteries de Catalunya. Aquesta 
informació ha d’incloure una secció sobre joc responsable.
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3.6.2 Avaluació de risc de les campanyes de   
comunicació i publicitat

Loteries de Catalunya aposta per un 
màrqueting responsable: tots els 
missatges de les seves campanyes 
de jocs estan enfocats a protegir els 
grups vulnerables (menors d’edat) i a 
promocionar el joc com a diversió, mai 
com una inversió.

Per tal de difondre campanyes que no 
tinguin efectes negatius sobre la societat, 
ha elaborat un sistema d’avaluació de risc 
per garantir que les seves campanyes 
sempre presentin un risc baix per a la 
societat.

Fa servir l’eina d’avaluació de 
riscos, basada en una metodologia 
desenvolupada per la loteria americana, 
The Hoosier Lottery i DigitalRG.com7. 

Amb aquesta eina, també avalua el tipus 
de campanya de comunicació que està 
preparant. El sistema té en compte tres 
nivells o categories de risc (baix, moderat 
i alt) i utilitza paràmetres com ara l’ús 
d’un llenguatge o imatges que puguin 
fer referència a temes populars entre 

els menors de 18 anys per determinar el 
nivell de risc. També s’avalua si s’utilitzen 
missatges que poden donar a entendre que 
jugar a un determinat joc de loteria pot ser 
una inversió. Això enviaria un missatge erroni 
als usuaris i a la ciutadania.

A més de les avaluacions, cada dos anys 
inverteix en estudis de mercat intensius 
sobre el perfil dels jugadors per poder seguir 
de prop les tendències i pautes de consum 
i gustos dels usuaris, i així ajustar la seva 
oferta a les seves necessitats i demandes. 
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 millorar 
així la seva política i els nous reptes de 
responsabilitat social corporativa.

7 
https://www.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.

https://www.digitalrg.com
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3.6.3 Formació de les agències de comunicació i 
publicitat en joc responsable

Per a Loteries de Catalunya és igual d’important que els seus treballadors coneguin la
importància de les accions i decisions que pren l’organització pel que fa a joc 
responsable, com que en faci partícips els seus col·laboradors.

Amb l’objectiu de garantir que tots els col·laboradors amb els quals treballa l’entitat 
siguin conscients de les clàusules de joc responsable i dels efectes que comporta 
prendre certes decisions per poder complir-les, Loteries de Catalunya estableix els 
criteris següents:

1. Totes les agències de comunicació i publicitat signen el Codi de publicitat 
comentat anteriorment 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 fan cursos de formació sobre joc 
responsable i responsabilitat social corporativa un cop a l’any per tal de compartir 
el coneixement en matèria de joc responsable. 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 contínua, aposta tant 
internament com externament (amb 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 aquest àmbit.

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 
tractant-les en cada departament afectat de l’organització per tal de donar la resposta 
òptima a cadascuna i, si escau, avaluar-les internament.
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3.7 Referència als prestadors de serveis de 
tractament

Loteries de Catalunya és conscient de la cura 
i sensibilitat que ha de tenir davant dels casos 
en què hi pot haver un problema relacionat 
amb el joc. No és ni forma part del col·lectiu 
de professionals sanitaris, però sí que té la 
responsabilitat de donar la informació de 
derivació ben acurada de consell i suport als 
usuaris i al públic en general.

És per aquesta raó que tota la informació 
que Loteries de Catalunya posa a l’abast dels 
jugadors i del públic en general està coordinada 
per professionals del Departament de Salut, 
concretament de la Subdirecció General de 
Drogodependències:

• El telèfon d’ajuda en cas de joc problemàtic és 
el 061 CatSalut Respon, des del qual es donen 
pautes a la persona sobre els diferents passos 
a seguir segons quin sigui el seu cas.

• Tant en línia com en els punts de venda apareix 
un enllaç de consulta al web de totes les unitats 
de tractament del joc patològic de referència 
a Catalunya,8 on l’usuari pot informar-se dels 
passos a seguir i d’on dirigir-se en cas de 
necessitar ajuda.

• Loteries de Catalunya posa a disposició de 
l’usuari un apartat de consells i d’autodiagnòstic, 
en tots els seus canals (en línia9 i físic) perquè es 
pugui informar sobre com mantenir un joc sense 
riscos. 

Contactar-hi i comprendre’n el treball ajuda 
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 a seguir 
treballant amb el plantejament de mesures de 
prevenció.

8
Vegeu unitats de tractament a Catalunya a https://drogues.gencat.cat/

ca/addiccions-comportamentals

9 Vegeu l’apartat de consells:
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/consells/
i d’autodiagnòstic:
19 https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/
autodiagnostic/

https://drogues.gencat.cat/ca/addiccions-comportamentals
https://drogues.gencat.cat/ca/addiccions-comportamentals
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/consells/%20i%20auto%20diagnòstic%20https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/autodiagnostic/
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/consells/%20i%20auto%20diagnòstic%20https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/autodiagnostic/
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/consells/%20i%20auto%20diagnòstic%20https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/autodiagnostic/
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/consells/%20i%20auto%20diagnòstic%20https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/autodiagnostic/
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3.8 Informació i educació del jugador
La comunicació és clau per educar els usuaris de Loteries de Catalunya en joc responsable i mantenir-los informats de totes les accions que Loteries de Catalunya desenvolupa per ser una 
organització socialment responsable.

Loteries de Catalunya pren iniciatives d’educació, informació i comunicació als seus usuaris en les àrees següents:

3.8.1 Actualització de la informació sobre joc 
responsable en els nostres canals

3.8.2 Informació i consells als usuaris

Els jugadors i el públic en general, sempre que ho vulguin i necessitin, han de poder 
accedir a tota la informació referent al joc responsable. És per això que Loteries de 
Catalunya actualitza tot el contingut informatiu inclòs en els seus canals (web, aplicació 
i punts de venda).

Al canal en línia, els apartats i continguts del seu Programa de Joc Responsable es poden 
consultar a l’apartat «Joc saludable»10

Com a part del seu objectiu d’educar i aconsellar els usuaris sobre els riscos del joc, 
Loteries de Catalunya té un programa actiu en què explica les maneres de jugar i 
estratègies de control que permeten gaudir del joc sense que comporti riscos.

1. Consells per jugar de forma saludable.
2. Senyals d’alerta de quan el joc es pot convertir en un problema.11

3. Test d’autodiagnòstic per avaluar si l’usuari que juga habitualment es pot trobar en una
 situació de risc.12

4. Telèfon de contacte i informació sobre centres de tractament especialitzats en el
 joc patològic.13

Tot aquell usuari que vulgui accedir a tota la informació de Loteries de Catalunya
sobre joc responsable, pot consultar els punts esmentats en diferents apartats del canal
digital, o consultar, mitjançant els detallistes, el díptic que es facilita en els punts físics.

10
 https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/joc-responsable/index.

11 Apartat de consells https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/consells/

12 
Apartat d’autodiagnòstic: 19 https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/autodiagnostic/

13
 Apartat d’ajuda i suport: https://www.loteriesdecatalunya.cat/jocresponsable/telefons-dajuda/ 

https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/joc-responsable/index.
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/telefons-dajuda/
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/telefons-dajuda/
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/telefons-dajuda/
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/telefons-dajuda/
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/telefons-dajuda/
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3.8.3 Comunicació clara i transparent
Perquè sempre ha apostat, i seguirà 
apostant, per una comunicació clara i 
transparent, Loteries de Catalunya inclou 
informació sobre cada un dels seus jocs. En 
els seus canals digitals, aquesta informació 
es pot trobar a l’apartat «Info Jocs Jocs 
Online».14 S’hi comunica el funcionament 
del joc, els sortejos, els premis i les 
probabilitats. A l’apartat «Resultats i 
premis»15 els usuaris poden consultar els 
resultats i els premis dels jocs i si el bitllet ha 
estat premiat o no.

Als bitllets obtinguts pel canal físic, l’usuari 
pot consultar informació sobre el joc, els 
premis i la validesa del bitllet. Mitjançant el 
detallista, també pot comprovar si el bitllet 
ha estat premiat o no, i consultar nous 
sortejos o jocs.

Si l’usuari vol conèixer les causes socials a les 
quals Loteries de Catalunya destina tots els 
seus beneficis, pot trobar tota la informació 
relativa a les accions socials que du a 
terme a l’apartat «Programes socials»16 
del seu web. I si vol consultar dades sobre 
l’organització, l’estructura, els empleats i 

les xifres de vendes, estan totes disponibles a 
l’apartat «Portal de transparència».17

Amb la voluntat de garantir total 
transparència en la comunicació que 
proporciona als usuaris, Loteries de Catalunya 
ha implantat una política de comunicació i 
control que permet fer una implementació 
eficaç dels punts anteriorment esmentats i 
fer-ne un seguiment periòdic.

1. Inversió en formació tant interna com 
externa per tal de conscienciar el seu 
personal i els principals col·laboradors sobre 
les clàusules de joc responsable.

2. Informació validada i dirigida als seus 
usuaris en els seus diferents canals digitals i
físics.

3. Conscienciació del jugador sobre jugar 
sense riscos: consells i suport al jugador.

4. Inversió i utilització de mecanismes 
o eines de màrqueting que permeten a 
l’organització avaluar els riscos del joc i 
les seves campanyes, i detectar si el seu 

missatge és comprensible, evitant el joc 
excessiu i sempre comunicant el joc com a 
diversió i mai com una inversió.

14 
Informació sobre cartera de jocs https://www.loteriesdecatalunya.cat/jocs/lotto-649/

15 
Informació sobre resultats i premis https://www.loteriesdecatalunya.cat/resultats/

16
 Programes socials Loteries de Catalunya https://www.loteriesdecatalunya.cat/programes-socials/

17
 Portal de transparència https://www.loteriesdecatalunya.cat/portal-de-transparencia/

https://www.loteriesdecatalunya.cat/jocs/lotto-649/
https://www.loteriesdecatalunya.cat/resultats/
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/telefons-dajuda/
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/telefons-dajuda/
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/telefons-dajuda/
https://www.loteriesdecatalunya.cat/joc-responsable/telefons-dajuda/
https://www.loteriesdecatalunya.cat/portal-de-transparencia/
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3.9 Diàleg amb els grups d’interès
Loteries de Catalunya considera fonamental tenir en compte les parts interessades, ja que 
és la manera d’entendre les seves opinions sobre com s’està impactant sobre la societat. 
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.

Loteries de Catalunya identifica els seus grups d’interès, hi manté diàlegs regularment, els 
inclou en els seus informes i els té en compte en el seu dia a dia.

Els resultats d’aquests diàlegs són avaluats i integrats en els seus processos de decisió i 
són importants per desenvolupar accions sostenibles per a la companyia a llarg termini: 
demostrar transparència i responsabilitat en relació amb tots els aspectes del seu 
negoci, les fites i els reptes als quals s’enfronta, entendre millor les preocupacions de les 
parts esmentades i treballar per un resultat òptim comú.

Aquesta pràctica representa un canvi molt important en l’estratègia empresarial de 
l’organització. Exigeix crear nous processos de comunicació, desenvolupar les aptituds 
necessàries perquè funcioni i invertir-hi temps i recursos.

En els anys vinents, Loteries de Catalunya vol convertir l’escolta activa en un element clau 
de la seva estratègia i així fomentar el diàleg amb els seus grups d’interès.

Loteries de Catalunya ha identificat 11 grans grups d’interès amb els quals estableix 
el ferm compromís de posar el màxim interès en les seves necessitats, preocupacions i 
expectatives:
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3.9.2 Agències de 
màrqueting i comunicació

Aquestes són totes les organitzacions que 
col·laboren amb Loteries de Catalunya per
dissenyar i produir tots els materials 
de comunicació que necessita: anuncis 
i comunicacions per als mitjans de 
comunicació (televisió, ràdio, premsa), i 
material corporatiu i informatiu per als 
seus canals de comunicació.

Com a empresa pública Loteries de 
Catalunya contracta d’acord amb el 
que indica la normativa de referència. 
Les relacions per iniciar col·laboracions 
contractuals s’especifiquen en el perfil 
del contractant del web corporatiu i en els 
contractes formalitzats.18

3.9.1 Jugadors i ciutadania
Els usuaris dels jocs d’atzar i de loteries 
de Loteries de Catalunya, així com el grup 
de població que pot interactuar amb 
l’organització.

És a aquest grup que Loteries de Catalunya 
adreça tots els seus productes, i és amb la 
ciutadania que es compromet per mitjà 
de les seves directrius. Des de l’inici, 
Loteries de Catalunya ha apostat per una 
comunicació transparent i una publicitat 
no enganyosa, l’objectiu principal de la 
qual és que es jugui als jocs d’atzar d’una 
manera divertida i prevenint tots els riscos 
possibles.

Les xarxes socials, les comunicacions 
formals, els estudis de mercat i altres 
canals són els que permeten a Loteries 
de Catalunya establir una comunicació 
bidireccional amb aquest grup.

18 
Contractació pública: https://www.loteriesdecatalunya.cat/contratacio-publica/

https://www.loteriesdecatalunya.cat/contratacio-publica/
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3.9.3 Operadors del joc 3.9.4 Personal
Els operadors del joc de Loteries de 
Catalunya són els següents:

- Next Generation Lotteries, AS. És 
l’operador tecnològic, comercial i logístic 
de tots els jocs generalistes de Loteries de 
Catalunya.

- Cirsa Interactive Corporation, SL. Cirsa 
Interactive s’encarrega dels jocs restringits 
de Loteries de Catalunya (El SuperToc), i 
n’assegura el desenvolupament comercial, 
logístic i tecnològic.

Addicionalment, Cirsa també gestiona per 
compte de Loteries de Catalunya la gestió 
operativa de venda i subministrament de 
cartrons de bingo a les sales autoritzades.

Per a Loteries de Catalunya, les persones 
que formen part de l’organització són la 
prioritat.

Loteries de Catalunya té una estructura 
petita, la qual cosa permet una proximitat 
i una familiaritat que en altres empreses 
més grans resulta més difícil d’aconseguir: el 
tracte proper i directe és una característica 
de l’entitat.

És per això que vetlla pel diàleg entre 
entitat i personal. Manté una comunicació 
bidireccional mitjançant reunions, correus i 
comunicacions internes.

Les persones que formen part 
de Loteries de Catalunya són la 

nostra prioritat.

19
 https://drogues.gencat.cat/ca/addiccions-comportamentals

3.9.5 Grups de recerca i de 
tractament del joc patològic

En aquest grup s’inclouen les unitats o 
centres de recerca, que són hospitals de 
referència de Catalunya en tractament 
sobre addiccions patològiques i amb els 
quals Loteries de Catalunya manté un diàleg 
i una voluntat de col·laboració en tots els 
temes referents al joc i als riscos associats. 19
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3.9.6 Associacions d’afectats 
pel joc

3.9.7 Competidors

3.9.8 Punts de venda

En aquest grup s’inclouen les associacions 
en l’àmbit del joc, per exemple les 
associacions de consum o les associacions 
dels afectats pel joc problemàtic. Les 
principals associacions a Catalunya de 
tractament d’addiccions al joc problemàtic 
són ACENCAS20 i Fora de Joc21.

En aquest grup hi ha altres organitzacions 
del sector de loteries que ofereixen jocs 
d’atzar i loteries.
Els competidors més rellevants són l’Once i 
la SELAE.

Loteries de Catalunya comercialitza 
els seus jocs principalment a la xarxa 
presencial, que està segmentada en 
diferents canals i tipus d’establiments. 

D’una banda, hi ha els establiments 
comercials (bars, estancs, llibreries…), que, 
a més del seu negoci habitual, disposen 
d’un terminal de loteria on comercialitzen 
bitllets i apostes. D’una altra, hi ha les 
grans cadenes de distribució detallista, que 
gestionen els seus propis punts de venda 
(hipermercats, supermercats, benzineres...) 
i els distribuïdors, que, sense gestionar 
pròpiament cap punt de venda, hi estan 
vinculats d’alguna manera (generalment 
gremis i associacions comercials).

Loteries de Catalunya també té 
establiments específics de joc presencial 
com ara els bingos. Aquests establiments 
són els únics que poden comercialitzar 
la loteria interconnectada entre sales 
anomenada El SuperToc.

20 
Associació Centre Català d’Addiccions Socials https://www.acencas.es

21 
Fora de Joc: Associació d’Ajuda a Famílies amb Ludòpates

http://www.acencas.es
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3.9.9 Organismes públics: 
Govern i marc regulador

3.9.10 Col·laboradors

En aquest grup s’inclou l’Administració 
pública de qualsevol àmbit: autonòmic, 
estatal i europeu.

Es consideren col·laboradors totes les 
entitats amb qui Loteries de Catalunya es 
relaciona en funció del servei que necessita. 
És un grup ampli i divers: empreses de 
consultoria i auditoria, entitats de serveis 
de subministrament, entitats bancàries, 
altres empreses de l’administració.

Com a empresa pública, Loteries de 
Catalunya contracta d’acord amb el que 
indica la normativa de referència, garantint 
que el diàleg amb cada un dels contractants 
sempre sigui clar, directe i eficaç.

3.9.11 Organismes certificadors
Aquests són els organismes als quals 
s’adhereix Loteries de Catalunya per obtenir els 
estàndards de certificació que necessita. Aquí 
s’inclouen les associacions European Lotteries 
i World Lottery Association, que proporcionen 
la certificació de joc responsable, i les empreses 
auditores que avaluen si compleix els requisits 
per obtenir determinada certificació.
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Aquesta matriu mostra de manera resumida quins són els grups d’interès de Loteries de Catalunya i com els comunica el seu compromís:
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Nivell d’influència- Baix + Alt

Mostrar consideració
Informar + Consultar

Treballar conjuntament
Informar + Consultar + Col·laborar

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

Informar
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3.10 Recerca i investigació
El poder del coneixement és la capacitat de generar consciència, per això la recerca i la
investigació formen part del Programa de Joc Responsable de Loteries de Catalunya. 
Perquè sap que amb el seu compromís per establir mesures que treballin a favor 
d’augmentar la comprensió social dels problemes del joc, contribueix al benestar 
de la societat. A continuació, es presenten les mesures que Loteries de Catalunya ha 
establert amb relació a la recerca i la investigació per millorar les seves estratègies de joc 
responsable:

3.10.1 Seminaris i congressos sobre joc responsable

3.10.2 Prendre consciència sobre els riscos del joc

Loteries de Catalunya assisteix a seminaris sobre joc responsable i joc 
problemàtic i comparteix la informació internament.

Prendre consciència és important. Per aquest motiu inverteix en investigació 
sobre els riscos del joc i comparteix aquest coneixement amb la resta de 
l’organització, perquè tothom que forma part de l’entitat entengui la rellevància 
que té aquest punt en l’organització.

3.10.3 Apostar per la recerca
Fent recerca mitjançant diferents estudis sectorials sobre la prevalença del joc 
problemàtic és com Loteries de Catalunya adquireix consciència sobre l’evolució 
del joc patològic en la població i els riscos d’un joc excessiu. La informació 
que obté la posa en comú internament per tenir-la present en la presa de 
decisions de l’entitat, sobretot quan estan relacionades amb l’estudi i el disseny 
del tipus de joc que vol oferir als usuaris.

També dona suport a la recerca independent: estudis i conferències que 
contribueixen a ampliar el coneixement sobre el joc problemàtic. Loteries 
de Catalunya col·labora amb diferents organismes i entitats per tal de poder 
treballar en la prevenció del joc excessiu.
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3.10.4 Prendre consciència sobre els riscos del joc
Loteries de Catalunya té clar quins són els seus principals interlocutors o 
grups d’interès interessats en la recerca sobre joc responsable, i hi manté un 
diàleg de col·laboració formal i informal per poder treballar conjuntament en la 
prevenció de joc problemàtic.

Les associacions de tractament del joc, el Departament de Salut i la seva 
Subdirecció General de Drogodependència i les principals unitats o centres de 
tractament de joc patològic a Catalunya són alguns dels grups més rellevants 
a l’hora de poder posar en marxa un diàleg que permeti la col·laboració en àrees 
de recerca de dades sobre el joc, la derivació de tractaments o l’organització de 
tallers i sessions sobre l’evolució del joc en la nostra societat.



4.
Conclusió
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Com a resum, a continuació es detalla una taula amb la recopilació dels punts més rellevants del Programa de Joc Responsable 
de Loteries de Catalunya:

Àrea del programa Criteris establerts

 1. Governança i comunicació
  Loteries de Catalunya, mitjançant el seu Programa de Joc Responsable, pretén comunicar al conjunt de la ciutadania i als 

seus principals grups d’interès aspectes que afecten la seva estratègia de responsabilitat corporativa, com ho és el joc 
responsable.

 2. Formació del personal

 Loteries de Catalunya assegura i comunica de forma contínua al seu personal un alt coneixement sobre joc saludable.
   Loteries de Catalunya es compromet en la formació dels seus treballadors per tal de seguir informant sobre les àrees clau 

de la seva política de protecció i benestar per al jugador i perquè tota l’organització en prengui consciència. 
  Loteries de Catalunya té una metodologia establerta per fer seguiment dels nivells de comprensió i implementació del 
  seu programa de formació.

 3. Programa per als agents de venda
  Loteries de Catalunya té un programa de formació per als seus detallistes en què destaca les seves obligacions i requisits 

en matèria de joc responsable.
   Estableix mesures de control i comunicació que permeten tenir unes eines eficaces de seguiment i suport dels seus 

detallistes. 

 4. Disseny del joc
 Loteries de Catalunya dissenya els seus jocs responsablement perquè jugar-hi sigui segur i divertit.

   Loteries de Catalunya es compromet a minimitzar el risc de joc excessiu o problemàtic, i té establert un sistema d’avaluació 
de riscos de tots els jocs que comercialitza.

 5. Canals digitals
  Loteries de Catalunya estableix per als seus jugadors una sèrie de mesures de control per tal d’assegurar que juguen en un 

marc d’operacions dissenyades responsablement i amb l’objectiu d’evitar el joc excessiu.
   Loteries de Catalunya estableix controls de limitacions de temps i diners i d’autobloqueig en els seus canals en línia com a 

mesura de protecció al jugador.

6. Publicitat i màrqueting
 Loteries de Catalunya disposa d’un codi de conducta de publicitat que emmarca el compromís de dissenyar campanyes  

   publicitàries responsables. 
   Totes les campanyes de publicitat i comunicació dels jocs són avaluades abans del seu llançament per un sistema d’avaluació 

de riscos a fi d’evitar publicitat enganyosa.
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Àrea del programa Criteris establerts

   Loteries de Catalunya aposta per la formació en matèria de joc responsable amb les agències col·laboradores de 
publicitat i màrqueting perquè siguin conscients de la rellevància que tenen aquests aspectes per a l’entitat.

 

7. Derivació a prestadors de serveis

  Loteries de Catalunya facilita als seus usuaris informació (consell i suport) sobre les possibilitats de tractament dels 
problemes ocasionats per un joc excessiu.

   La política de Loteries de Catalunya de protecció i benestar per al jugador ha d’anar acompanyada de la coordinació amb 
els diferents centres o unitats de tractament de referència per poder donar el millor suport als jugadors que caiguin 
en un possible joc problemàtic, i és per això que tota la informació que es trasllada està prèviament coordinada amb la 
Subdirecció General de Drogodependències. 

 

8. Conscienciació general

  Loteries de Catalunya pren iniciatives per comunicar i informar els jugadors sobre els diferents aspectes: informació 
sobre productes, prevenció en el joc establint límits d’edat, diners i temps, i consells d’ajuda i suport en cas de joc 
problemàtic.

   L’organització té un programa actiu de comunicació als usuaris sobre els riscos del joc, en què explica unes maneres de 
jugar i estratègies de control que permeten gaudir del joc sense que comporti riscos.

   En tots els seus canals, Loteries de Catalunya treballa amb un sistema de comunicació clar i transparent sobre la seva 
gestió ( jocs, premis, Programa de joc saludable...).

 9. Diàleg amb grups d’interès Loteries de Catalunya manté diàlegs regulars formals i informals amb les parts interessades. 
  Els resultats d’aquests diàlegs s’integren en els processos de presa de decisions i estratègia corporativa.    

10. Recerca i investigació

 Loteries de Catalunya ajuda i treballa per augmentar la comprensió social dels problemes del joc.
   Loteries de Catalunya es compromet amb la recerca i la investigació per desenvolupar i supervisar mesures, jocs i 

estratègies de joc responsable.
   Dona suport a la recerca independent, estudis i conferències que puguin contribuir a millorar un ampli coneixement 

sobre el joc problemàtic.
 

de tractament

del consumidor
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