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ANNEX NÚM. 1 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL REDISSENY 
DE LA IDENTITAT CORPORATIVA DE LOTERIA DE CATALUNYA. 
 

1. Objecte del contracte 
 
L’objecte d’aquest contracte serveis és el redisseny de la identitat corporativa de les loteries 
de la Generalitat de Catalunya a partir de la seva denominació comercial: Loteria de 
Catalunya i la interacció amb els diferents jocs que comercialitza, el seu desenvolupament 
integral aplicable a tot el ventall de necessitats comunicatives i l’assessorament continuat en 
l’aplicació d’aquest nou disseny. 
 

 
2. Informació específica  
 

Context 
 
Des dels inicis, Loteria de Catalunya s’ha vinculat als valors de catalanitat, retorn social i 
innovació. Amb el pas del temps, aquests valors segueixen sent valors identitaris pels 
jugadors però han deixat de ser un element mobilitzador.   
 
L’arribada de la loteria LA GROSSA ha suposat un revulsiu que ha aportat frescor, proximitat 
i modernitat, i ha permès obrir camí en uns segments de població més amplis. No obstant 
això, l’èxit de connexió aconseguit amb la Grossa no s’ha vist traslladat de forma directa a la 
resta de jocs que comercialitza Loteria de Catalunya.  
 
Loteria de Catalunya és una marca que: 
 

 Costa trobar i és poc visible en el dia a dia. 
 

 Viu dues realitats diferents: LA GROSSA per una banda i la resta de loteries per una 
altra. No s’han creat sinergies entre les diferents loteries. 

 

 Requereix d’una modernització de la seva imatge per tal d’acostar-la a les tendències 
i evolució experimentada per la societat en general.  
 

 La seva personalitat:  
o Catalana: identificada amb: “és la d’aquí” 
o Optimista: busca sempre el costat positiu de les coses 
o Moderna: té una mentalitat oberta, atenta a noves idees i tendències 
o Carismàtica: li agrada estar envoltada de gent i transmetre el seu  entusiasme 
o Compromesa: s’implica personalment amb tot el que fa. 

 
 
Reptes de la marca 
 
Els reptes de la marca són: 
 

 Ser la marca referent a Catalunya: apostant per la nostra manera de ser i fer-la 
pròpia, amb un posicionament clar que ens diferenciï de la competència. LA 
GROSSA ha demostrat que una manera pròpia d’entendre el joc pot connectar amb 
un públic més ampli que la resta de les loteries. 
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 Ser diferencial: aportant uns valors propis de la marca, sobre la manera d’entendre 
l’experiència de jugar i el fet de guanyar els premis. Cal dotar d’emoció a la marca 
amb l’objectiu que connecti amb més gent i transmetre noves sensacions. 
 

 Crear sinergies entre els diversos jocs que es comercialitzen i la imatge corporativa: 
acostant-los en els seus valors, transmetent una visió comuna, així com una mateixa 
experiència en el punt de venda. 

 
Plataforma de la marca 
 
El joc té intrínsecament un component lúdic, és diversió i proporciona emocions positives. 
Hem de potenciar la part alegre del joc. 
 
 
 

 
 
 
La idea de marca s’associaria a l’alegria que proporciona l’experiència més enllà del premi, 
jugar ens proporciona emocions positives i encara més quan podem compartir-les. L’alegria 
és l’emoció de les petites coses que ens omplen de felicitat, l’alegria es multiplica quan la 
compartim: ALEGRIA COMPARTIDA 
 
L’alegria de Loteria de Catalunya és compatida, espontània, sincera, generosa, expansiva, 
genuïna, etc. 
 
Els pilars de la marca, PROXIMITAT, RETORN SOCIAL I INNOVACIÓ, són l’ADN de la 
loteria i s’han d’actualitzar a partir d’afegir-los un component emocional: 
 

 La proximitat: Volem ser la loteria que se sent més a prop dels ciutadans. Som una 
marca propera perquè estem presents en el dia a dia mitjançant establiments 
quotidians i de confiança, distribuïts per tot el territori de Catalunya, i, des d’on 
repartim una gran quantitat de premis directament als ciutadans d’aquest territori.  
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 El retorn social: Pretenem aportar a la millora de l’entorn del nostre país. Som una 
marca amb una missió social perquè destinem tots els nostres beneficis a projectes 
socials a Catalunya, portant alegries i canvis positius a la vida de les persones més 
necessitades d’una manera responsable, ajudant a impulsar la nostra societat més 
propera i especialment complementant l’ajut als sectors més necessitats.  
 

 La innovació: Cerquem les novetats i millors experiències actuals. Som una marca 
que vol innovar, mirem a dins i més enllà de les nostres fronteres per comercialitzar 
els productes més exitosos al nostre país. 

 
Canals de venda 
 
La Loteria comercialitza el seus jocs mitjançant dos canals: el canal convencional i el canal 
complementari. 
 

 El canal convencional de les loteries és heterogeni, format per 2.100 punts de venda, 
essent principalment estancs (41%), quioscos-llibreries (27%), bars (23%) i altres 
tipologies d’establiments (9%). Aquest canal comercialitza totes les loteries 
convencionals -Loto Ràpid, Lotto 6/49, Trio, Super 10, Loto Express i LA GROSSA-. 
En el cas de la Loto Express, que és un sorteig animat cada 4 minuts i es pot seguir 
en directe en els 500 bars que tenen instal·lat un monitor. Per a una major informació 
sobre aquestes loteries, vegeu www.loteriadecatalunya.cat. 

 

 El canal complementari està format per les principals cadenes de distribució (Bon 
Preu, Caprabo, Condis, Carrefour, Sorli, el Corte Inglés, etc.) i botigues de 
conveniència de Cepsa i Repsol. Fins ara, aquest canal únicament ha comercialitzat 
la loteria LA GROSSA. Al 2019 s’estima que tres d’aquestes cadenes 
comercialitzaran tot el portafoli de productes de Loteria de Catalunya des de les 
línies de caixa o en els punts d’atenció al client.  
 

 
3. Redisseny de la marca 

 
Els objectius de l’arquitectura de marca són: 

 

 Transmetre el nou posicionament de la marca i traslladar valors als diferents 
productes de Loteria de Catalunya. 

 

 Crear sinergies entre els diferents productes i aportar nous significats a la marca 
Loteria de Catalunya 
 

 Crear una experiència de marca transversal al punt de venda i en la comunicació 
dels productes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.loteriadecatalunya.cat/
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Arquitectura de marca  
 

   
 
 

La loteria passiva LA GROSSA previsiblement tindrà al 2019 tres sorteigs dos dels 
quals extraordinaris (Sant Jordi i Sant Joan).  

    
 

Naming 
 

El segment de la població jugadora incorpora l’article als noms dels nostres 
productes. Aquest fet ha portat a ajustar-nos a la realitat existent en el mercat i 
apostar per incorporar l’article al naming dels jocs amb l’objectiu d’acostar-nos al 
llenguatge popular: La Ràpid, La 6/49, El Trio, El Super 10, L’Express i La Grossa. 
 
La Loto Ràpid i la Loto Express, són dues marques que se solapen i es confonen ja 
que els significats adherits a les paraules exprés i ràpid són comunes. En nombroses 
ocasions els usuaris no coneixen el producte pel nom de la seva marca com és el 
cas de la Loto Ràpid coneguda per l’usuari com rasca-rasca. D’aquí que la loteria 
instantània Ràpid passarà a anomenar-se Rasca de la Grossa 

 
Respecte de Loteria de Catalunya, en utilitzar la marca en singular, podem arribar a 
confondre l’usuari, que relacioni la marca La Grossa directament com la Loteria de 
Catalunya, motiu pel qual apostem per passar de LOTERIA DE CATALUNYA a 
LOTERIES DE CATALUNYA. Posicionem la marca corporativa com un paraigua de 
diferents marques comercials, sent percebuda com una marca més forta i amb 
recorregut. 

 
 

Cromàtica 
 

El redisseny de la imatge corporativa s’ha de treballar en dues línies: Una primera 
mantenint els actuals colors corporatius de la marca i submarques, i una segona 
línia, amb els colors de la senyera, que comporti una evolució d’aquests colors en 
ambdós àmbits, marca i submarques.  

 
 
 

Marca 
corporativa 

LOTERIA DE CATALUNYA 

Marca 
comercial 

LA GROSSA  6/49 EXPRESS 

Tipologia de 
joc 

Loteria passiva Jocs números Instants     

Extensió de 
marca 

LA 
GROSSA 

LA 
GROSSA           

CAP 
D'ANY 

SANT 
JORDI           

Marca 
producte 

    TRIO 
SUPER 
10 RÀPID     

    
DE LA 
GROSSA 

DE LA 
GROSSA DE LA GROSSA     
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Icona corporativa 
 

El nou projecte de Loteria de Catalunya haurà d’incorporar una icona corporativa, 
declinable a tots i cadascun dels productes de les àrees de negoci. La iconografia ha 
de transmetre, comunicar els valors principals de la marca i ha de ser senzilla, clara i 
directe. 

 
El símbol actual de les boles potencia l’aspecte lúdic i divertit del joc, en aquesta 
nova etapa la icona ens ha de portar cap a l’alegria. 
 
 
Personatge: capgrossa 

 
La capgrossa és la imatge de marca de la loteria LA GROSSA, aquest actiu visual de 
branding ha humanitzat i donat vida a la marca. 
 
El 95% dels jugadors de loteria LA GROSSA vinculen la icona amb la loteria, i, al 
86% d’aquests jugadors els agrada la icona.  
 
El logotip i la unitat d’identificació d’aquesta loteria passen desapercebuts davant l’alt 
grau de notorietat del personatge. 
 
S’ha d’estudiar la integració del personatge del capgrós amb un logotip tipogràfic 
amb l’objectiu de sumar i construir en la mateixa direcció. 
 
 
Unitat d’identificació i convivència amb el logotip de l’EAJA 

 
En alguns suports impresos  la unitat d’identificació haurà de conviure amb el logotip 
de l’EAJA. 
 
 
Principals aplicatius  

 
Els principals aplicatius -veure alguns d’aquests en l’annex A- són: 

 
Joc 

 Marques 

 Submarques 

 Convivència amb el logotip de la Generalitat i del Joc Responsable 
 
Punt de venda 

 Elements de senyalització exterior i interior  

 Expositors canal convencional i complementari 

 Corners canal convencional i canal complementari 

 Cartells, peces promocionals i certificats de premis 
  
Material de joc 

 Bitllets de Loto Ràpid 

 Bitllets de LA GROSSA  

 Fulls de selecció: 6/49, Trio, Super 10 i Express 

 Bitllets de jocs on-line 

 Bitllet virtual de totes les loteries 



  

6 
 

 Element amb apostes predeterminades per a cadascun dels jocs 
(comercialització des de les línies de caixa) 

 
Pantalles informatives 

 Monitors (Express) 

 Terminal d’apostes (tots els productes) 
 

Campanyes multimèdia 

 Caràtules informatives del Pot 

 Caràtules informatives combinacions guanyadores de la Lotto 6/49 i 
del Trio. 
 

Pàgina web i App 
 

Elements de merchandising 
 

Papereria i impresos  
 
Nova loteria  

 
S’haurà de crear/adaptar, l’identificador i dissenyar el corresponent bitllet si es crea 
una nova línia de loteria.  
 
L'identificador haurà d'establir els seus propis codis i ser coherent amb l'univers 
visual de Loteria de Catalunya. 

 
 
 

4. Configuració de l’oferta 
 
a) L’oferta del Redisseny de la identitat corporativa s’haurà de desglossar tal i com 

s’especifica a continuació: 
 

Els licitadors han de presentar dues propostes de redisseny de la imatge corporativa. Una 
primera mantenint els actuals colors corporatius de la marca i submarques (definits a l’annex 
A d’aquests plecs) i, una segona proposta amb els colors de la senyera, que comporti una 
evolució d’aquests colors en ambdós àmbits, marca i submarques. Cadascuna d’aquestes 
dues propostes de redisseny de la identitat corporativa s’ha de concretar en la següent 
documentació: 
 

1) Una maqueta del logotip de marca (Loteries de Catalunya) incorporant iconografia. 
 

2) Una maqueta amb els logotips de tots els productes que actualment es 
comercialitzen amb les seves aplicacions amb i sense iconografia. 
 
3) Una maqueta on hi figuri la relació entre la marca (Loteries de Catalunya) i les 
submarques (la Ràpid, la 6/49, el Trio, el Super 10, l’Express, la GROSSA). 
 
4) Una maqueta amb algunes de les aplicacions més freqüents: 
 

 Fulls de selecció 
 

 Bitllets de la Loto Ràpid 
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 Disseny bitllet LA GROSSA CAP D’ANY  
 

 Elements de senyalització exterior i interior pels punts de venda del canal 
convencional i pels del canal complementari 
 

 Expositors de bitllets pel canal convencional així com pel canal complementari 
 
5) Una proposta de base line el qual ha de ser notori, recordatori i que sintetitzi les 
senyes d’identitat; un lema que acompanyi la marca. 

 
6) Una memòria explicativa de la idea i del significat que vol transmetre la proposta 
de redisseny de la identitat corporativa presentada.  
 

 
 

5. Pressupost 
 
L’import de contractació, en cap cas superarà l’import del pressupost de licitació fixat en dos- 
cents cinquanta mil euros (266.200,00 €), IVA inclòs. 
 
 

6. Termini de lliurament i d’execució  
 
El termini d’execució d’aquest contracte serà des de l’endemà de la formalització del 
contracte fins el dia 31 de desembre de 2020, ambdós inclosos. 

 
 
7. Desenvolupament genèric 
   
7.1 Guia d’estil 
 

La licitadora que resulti adjudicatària haurà de lliurar al finalitzar el contracte, per a la 
proposta que resulti adjudicada, una guia d’estil (brand book) que haurà d’expressar com a 
mínim l’ús dels elements de la identitat visual, l’essència de marca, logotips, fonts 
tipogràfiques, estil visual, usabilitat web i XS. Ha de ser un document viu que permeti les 
actualitzacions que siguin necessàries. 
 

7.2 Assessorament continuat 
 
L’adjudicatària haurà de prestar un assessorament continuat a Loteria de Catalunya en tot 
allò que faci referència a l’aplicació de la guia d’estil durant tot el període de vigència del 
present contracte. I, un cop entregat la guia d’estil, l’adjudicatària haurà d’acompanyar 
durant un període de dotze mesos a Loteria de Catalunya per al desenvolupament i la 
implementació del redisseny de la identitat corporativa. 
 
L’adjudicatària haurà de treballar en col·laboració amb l’equip que Loteria de Catalunya 
designi a aquests efectes i haurà de celebrar, a requeriment de l’Entitat, totes aquelles 
reunions que aquesta consideri necessari per poder tractar qualsevol qüestió relacionada 
amb el desenvolupament del contracte. 
 
L’adjudicatària s’ajustarà als terminis que l’Entitat indiqui per al lliurament dels materials 
necessaris pel bon desenvolupament de la implementació. 
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8. Informació 
 
Les consultes i informació relativa als plecs que regeixen aquest procediment es poden 
adreçar a l’Entitat mitjançant correu electrònic a l’adreça unitatjuridica.eaja@gencat.cat 
 
 

 

mailto:unitatjuridica.eaja@gencat.cat

		2018-11-07T09:54:34+0100
	Pilar Martín Serrano - DNI 33964988Z (SIG)


		2018-11-07T10:56:22+0100
	CPISR-1 C JAUME TORRABADELLA MONSANT




