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L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, va 
néixer fa 27 anys, està adscrita al Departament d’Economia i 
Coneixement, mitjançant la Direcció General de Tributs i Joc.

Comercialitza la Loto Ràpid, la Lotto 6/49, el Trio, la Super 10, la Loto 
Express, i des del 2013, la loteria GROSSA.

Des dels seus inicis, ha repartit en premis més de 2.000.000.000 d’euros. 

Els beneficis es destinen íntegrament a accions i programes socials. Al 
llarg dels seus 27 anys d’història, ha destinat més de 223 milions d’euros. 

PRESENTACIÓ LOTERIA DE CATALUNYA



Joc passiu de 5 dígits del 00000 al 99999
Número de sèries: 100 (distribuït en dos llibrets de 50 sèries)
Preu bitllet 5€ (preu llibret 250€.)
Import màxim disponible d’un mateix número: 500€.
Bitllets pre-impresos amb codis de barres i QR.
Percentatge destinat a premis: 70%
Data sorteig: 31 desembre de 2014
Període de venda: des de juliol de 2014 fins la data del sorteig
Destinació de beneficis a programes SOCIALS a Catalunya

GROSSA CAP D’ANY 2014



Premis principals:

Primer premi: 100.000€ per bitllet premiat.
Segon premi: 32.500€ per bitllet premiat.
Tercer premi: 15.000€ per bitllet premiat.
Quart premi: 5.000€ per bitllet premiat
Cinquè premi: 2.500€ per bitllet premiat

Pagament de premis:
En punts de venda del canal convencional (amb terminal) i
determinades entitats financeres.

ESTRUCTURA DE PREMIS



ESTRUCTURA DE PREMIS
Quadre resum

Primer Premi Segon Premi Tercer Premi Quart Premi Cinquè Premi

XX.XXX (tots) 100.000 € 32.500 € 15.000 € 5.000 € 2.500 €
Anterior 2.500 € 1.000 € 500 € 250 € 100 €
Posterior 2.500 € 1.000 € 500 € 250 € 100 €

0X.XXX (4 últims) 2.000 € 1.000 € 500 € 250 € 100 €
00.XXX (3 últims) 250 € 100 € 50 € 25 € 25 €
XX.X00 (centenes) 25 € 25 € 25 € 25 € 25 €
00.0XX (2 últims) 25 € 15 € 10 € 5 € 5 €

00.00X (reintegrament) 5 €



Per promocionar la loteria en el mercat, s’han planificat les
següents accions:

Relacions Públiques

Campanya de comunicació en línia

Campanya multimèdia (TV, ràdio, diaris...).

Realització del sorteig en un lloc emblemàtic

Retransmetre en directe el sorteig per TVC



Més bitllets de cada número.

S’avança l’inici de la comercialització.

Possibilitat de triar números i reservar bitllets.

Millores en el sistema de pagament de premis.

MILLORES RESPECTE AL 2013



Podreu seleccionar i reservar els números concrets que desitgeu de la loteria
GROSSA CAP D’ANY 2014.

Poseu-vos en contacte amb Loteria de Catalunya mitjançant el telèfon 93-
554.74.33 o bé amb el correu electrònic pbayascas@gencat.cat.

El 9 de desembre de 2014 és la data límit per comunicar-nos l’import de la
loteria venuda.

El 12 de desembre podreu recollir els bitllets de la loteria GROSSA CAP D’ANY
2014 i pagar l’import corresponent.

Com que estem en una etapa de creixement es possible que necessiteu més
d’un número per satisfer les vostres necessitats. Si aquest és el vostre cas, si us
plau, podeu-vos en contacte amb nosaltres i us oferirem possibles alternatives.

COM SELECCIONAR I RESERVAR NÚMEROS
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