
Ja és aquí la nova 
loteria per a les 
entitats de Catalunya!

La Dooble destina tots els beneficis 
a programes socials a Catalunya.

Uniu-vos-hi a 
inscripcio.ladooble.cat 

... a ajudar!
Entitats de Catalunya, feu les vostres participacions 
de Nadal amb La Dooble; és molt més fàcil! És la nostra 
loteria, és 100% social i ha nascut per ajudar-vos. 

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

Uniu-vos-hi a inscripcio.ladooble.cat 

A més de tots els premis que repartirem, 
el 100% dels beneficis de La Dooble es 
destinaran a programes socials de Catalunya.

SORTEIG 20 
DE DESEMBRE

1 joc, 1 bitllet, 2 números, 
2 sortejos, 2 premis
Un  joc nou de loteria dissenyat especialment perquè 
s’hi jugui amb participacions.
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1 número de 5 xifres que opta a premis col·lectius per compartir.

1 número de 7 xifres que opta als premis individuals.

Cada bitllet o participació té un número individual, únic i diferent.

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

1 entitat obtindrà 

30.000 €

3 entitats obtindran 

20.000 €
cadascuna

10 entitats obtindran

10.000 €
cadascuna

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

Una entitat pot reservar un número col·lectiu exclusiu 
per a les seves participacions.

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

El reintegrament també va lligat al número col·lectiu.

Premis Guanyadors   Import del premi

Primer  1     1.000.000 €
Segon  5    100.000 €

Tercer  10    10.000 €

Quart  100    1.000 €

Cinquè 1.000    100 €

I a més, també tenim 
premis per a vosaltres!

7 Us ingressarem els 
donatius recaptats.

Us ajudem...

2
5

3
6

1 4Us proporcionarem les 
participacions personalitzades 
amb el nom de l’entitat i sense cost.

Us facilitarem enllaços
que podreu fer servir per als vostres 
canals digitals (banners, emails 
i xarxes socials) i on podreu comprar 
en línia les vostres participacions.Us donarem accés a material 

de comunicació personalitzat. Pagarem directament les 
participacions premiades.Us ajudarem a vendre i 

recaptar els donatius
a través de +2.000 terminals, el nostre 
web i l’app. Un jugador pot dirigir-se al web 
de Loteries de Catalunya o a qualsevol 
dels seus agents de venda i comprar 
una participació (virtual) d’una entitat 
concreta i dipositar el seu donatiu de 
manera remota.

Rebreu els premis de  les 
participacions guanyadores 
no cobrades.

Entitats de Catalunya, feu les vostres participacions 
de Nadal amb La Dooble; és molt més fàcil! És la nostra 
loteria, és 100 % social i ha nascut per ajudar-vos. 
inscripcio.ladooble.cat 

2 números
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