
GROSSA CAP D’ANY 2015
Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona

15 de setembre de 2015



� Número de 5 xifres del 00000 al 79999 (80.000 números)

� Preu bitllet 5 €

� Import màxim disponible d’un mateix número: 500€ (5 llibrets de 100 €)

� Percentatge destinat a premis: 70%

� Data sorteig: 31 desembre de 2015

� Beneficis destinats a programes SOCIALS a Catalunya

CARACTERÍSTIQUES  GROSSA 2015



CAMPANYA DESTINACIÓ BENEFICIS

PÒSTER A3

FOLLETÓ



CAMPANYA ESTIU

PÒSTER A3

PÒSTER A4 ADHESIU A4



CAMPANYA TARDOR

� PÒSTERS (A4, A3, A1)

� ADHEIUS A4

� FLYERS

� TÒTEM



�RETORN DE LA LOTERIA NO VENUDA
�Podràs retornar tot el no venut

�Llibrets i bitllets

�No importa quin dia vas fer la comanda

�Auto-retorn el dia 30 de desembre

�COMUNICACIÓ AMB EL PUNT DE VENDA
�Visites dels promotors

�Circulars informatives i manual La GROSSA

�Número d’atenció, correu electrònic i nou web

�Establiment: PRESCRIPCIÓ i VISIBILITAT
�Participacions, venda ambulant i comerç de proximitat

POTENCIACIÓ CANAL CONVENCIONAL



SISTEMA DE PARTICIPACIONS DE LOTERIA DE CATALUNYA:

- El pagament dels bitllets es pot fer a mitjans de desembre, per 
transferència o ingrés.

- Només es paga la loteria venuda.

- L’import corresponent al pagament dels premis l’abonarà 
directament Loteria de Catalunya a l’associació.

- Loteria de Catalunya proporcionarà els talonaris de participacions 
impresos, sense cost per l’associació.



� Per conèixer la disponibilitat d’un número es disposarà de:

� La web www.lagrossa.cat,  que s’actualitzarà dos cops al dia.

� Els detallistes també podran trucar al 900 649 649.

� Les associacions poden adreçar-se a qualsevol punt de venda de Loteria de Catalunya

� El detallista remetrà el formulari de sol·licitud de reserva a participacions@lotocat.cat
o al fax 936680997.

� Es remetrà la confirmació de reserva a detallista i associació.

FASE 1: RESERVA DE NÚMEROS



FORMULARI DE SOL·LICITUD DE RESERVA

Simplifica el 
contacte

IBAN si no hi 
ha enviament 
físic de bitllets



FORMULARI DE SOL·LICITUD DE RESERVA

S’han de reservar el mateix nombre 
de llibrets per tots els números

NO: no s’envien els bitllets, i es pagarà 
el premi per transferència. Si el premi 
es superior a 2,500€ per bitllet, s’haurà 
d’identificar als guanyadors.

SÍ: s’envien els bitllets quan hagi pagat 
l’associació.



FORMULARI DE SOL·LICITUD DE RESERVA

ATENCIÓ AL TÍTOL: 
DADES A INCLOURE A CADA PARTICIPACIÓ

L’import total de la participació serà la suma de:
Quantitat total de loteria + Import del donatiu

+

MOLT IMPORTANT!!!



• L’associació ha d’aportar un arxiu amb la imatge que vol que aparegui en els talonaris de 
participació:

– UNA IMATGE

– DE BONA QUALITAT!!!

• Es disposarà d’un disseny base estàndard, al que s’incorporarà el logotip o fotografia de 
l’associació i les dades variables de la participació

• Loteria de Catalunya remetrà a l’associació proposta de disseny de les participacions.

• Un cop rebut el vistiplau, s’encarregarà la confecció dels talonaris de participació, que 
s’enviaran a l’agent venedor, per què els reculli l’associació.

TALONARIS DE PARTICIPACIONS



TALONARIS DE PARTICIPACIONS – 2 MODELS



� Abans del 16 de desembre, s’haurà de pagar l’import de loteria venuda (pot ser inferior 
a l’import de la loteria reservada) mitjançant ingrés bancari o transferència:

ES17 0081 5172 8400 01317733

• Identificant clarament el codi de reserva i el nom de l’associació.

• Important: s’han de liquidar bitllets sencers, i per tant, l’import a liquidar ha de 
ser un múltiple de 5€ multiplicat per la quantitat de números que hagi reservat.

� L’associació i el detallista rebran un comprovant de pagament conforme la loteria és 
seva.

FASE 2: PAGAMENT LOTERIA



Una vegada realitzat el sorteig, si l’associació ha indicat a la sol·licitud que NO VOL 
l’enviament físic dels bitllets:

- Loteria de Catalunya abonarà l’import net dels premis obtinguts, mitjançant 
transferència bancària, directament a l’associació, al compte facilitat per aquesta.

- Es remetrà per correu electrònic el comprovant del detall dels bitllets premiats i el seu 
import corresponent.

En els casos de les associacions que hagin adquirit bitllets amb premis superiors a 2.500€
per bitllet, s’haurà d’identificar als guanyadors abans de fer l’abonament.

FASE 3: PAGAMENT PREMIS



Els números de la loteria Grossa Cap d’Any estan formats per 100 bitllets de 5€
cadascun, i per tant, hi ha disponible com a màxim 500€ del mateix número. 

No obstant, si es necessita un import superior, es poden fer combinacions de 
diferents números.

COM CONFIGURAR LES PARTICIPACIONS

MOLT IMPORTANT:  El número de participacions serà el resultat de la divisió:

Import de loteria reservada d’un número (normalment 500€)
--------------------------------------------------------------------------------

QUANTITAT JUGADA A CADA NÚMERO

Els valors vàlids, que ens donaran un número sencer de participacions, són:
0’10, 0’20, 0’25, 0’40, 0’50, 1’00, 2’00, 2’50

- 500€ / 0,2€ = 2.500 participacions.   - 500€ / 0,3€ = 1,666,6666666... participacions.



EXEMPLE 1
Una associació vol fer participacions comprant 2.000€ de loteria, i amb participacions d’un 
preu de 5€ cadascuna, que inclouria 4€ de loteria i 1€ de donatiu.

En aquest cas s’haurien d’utilitzar 4 números sencers (4 X 500€ = 2.000€). A cadascuna de 
les 500 participacions es jugaria 1,00€ de cada número.

Si toqués el primer premi a un dels 4 números jugats, cada participació obtindria 20.000€ de 
premi (el primer premi reparteix 20.000€ per cada euro jugat).

Es multipliquen les possibilitats d’obtenir el primer premi.



EXEMPLE 2
Una associació vol fer participacions comprant 5.000€ de loteria, i amb participacions d’un 
preu de 6€ cadascuna, que inclouria 5€ de loteria i 1€ de donatiu.

En aquest cas s’haurien d’utilitzar 10 números sencers (10 X 500€ = 5.000€). Si es trien 
números consecutius, es garanteix un reintegrament.

A cadascuna de les 1.000 participacions es jugarien 0,50€ de cada número. Si toqués el primer 
premi a un dels 10 números jugats, cada participació obtindria 10.000€ de premi (i també 
l’anterior i/o posterior i d’altres premis).




