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La Diada, Sant 
Jordi i Sant 
Joan també 
tindran rifa

TONI SUST
BARCELONA

A 
finals de setembre els cata-
lans podran comprar but-
lletes per al primer sorteig 
de la Grossa Cap d’Any, pe-

rò potser no serà l’única ocasió que 
tindran per apostar en una nova lo-
teria de la Generalitat. Si l’empresa 
resulta exitosa, a més a més de la del 
31 de desembre l’Executiu català 
apostarà per crear almenys tres sor-
tejos més que coincidirien amb el 
dia de Sant Jordi, el de Sant Joan i el 
de la Diada de l’Onze de Setembre. 
Així ho va relatar ahir a aquest diari 
Miquel Àngel Fraile, secretari gene-
ral de la Confederació de Comerç de 
Catalunya (CCC), que va advertir que 
és el sector del comerç el que va tenir 
la idea de crear aquesta loteria amb 
finalitats socials. 
 Fa un any, representants de dife-
rents col·lectius es van posar en con-
tacte amb la Generalitat per propo-
sar-li aquesta via, amb l’objectiu de 
reunir recursos per a l’acció social 
de l’Administració autonòmica. En 
concret, subratlla Fraile, amb la fi-
nalitat que els diners recaptats ser-
veixin per a programes d’assistèn-
cia i suport a la infància. L’assump-
te va prosperar i l’Executiu català va 
procedir a prendre les mesures ne-
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cessàries per recórrer a la seva com-
petència en joc. Així va néixer el de-
cret 149/2013 del 9 d’abril passat, 
que aprovava el reglament de la lo-
teria passiva, organitzada i gestio-
nada per l’Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat (EAJA). De-
cret, que, dit de passada, preveu la 
possibilitat que les quantitats recap-
tades s’inverteixin en infància o en 
ajuda als discapacitats i les persones 
grans.
 El decret també justifica l’apari-
ció del nou joc, al constatar que «la 
conjuntura econòmica desfavora-
ble» i la competència han fet baixar 
els ingressos dels jocs d’atzar de la 
Generalitat, cosa que obliga a apos-
tar per la loteria passiva per pal·liar 
les pèrdues que registren les altres 
ofertes de joc existents sota la gestió 
de l’EAJA.

PUNTS DE VENTA / Fraile també va do-
nar una dada molt significativa so-
bre el suport del sector a la nova lote-
ria: segons el representant patronal, 
hi ha 25.000 comerços que s’han in-
teressat a vendre-la. Un nombre 
molt elevat si es té en compte que la 
resta de jocs que comercialitza el Go-
vern es poden comprar en 2.100 es-
tabliments –principalment estancs, 
bars, quioscos i papereries–, repar-
tits en 400 municipis. Establiments 
que, òbviament, també vendran la 
Grossa Cap d’Any.
 Pel que fa a la recaptació, les xi-
fres són clares si la previsió no can-
via. Es posaran a la venda 15 mili-
ons d’euros en butlletes de la Gros-
sa: 100.000 números, amb 30 bitllets 
cada número i a cinc euros cada bit-
llet. El primer premi serà de 100.000 
euros, és a dir, 20.000 euros per eu-
ro jugat, com en el cas de la loteria 
de Nadal. Això suposa que si es ve-
nen totes les butlletes de la Gros-
sa oferts, el 30% que es destinarà a 
programes de Benestar Social cen-
trats en la infància serà de 4,5 mili-
ons d’euros. De totes maneres, són 
xifres que poden variar una mica. 

La Generalitat 
ampliarà la loteria 
si la de Cap d’Any 
resulta exitosa

25.000 comerços 
tenen interès a 
vendre les butlletes 
de la Grossa
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de la Grossa?
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El gravamen estatal 
suposa un 20% del premi
En la vida no tot és de color de ro-
sa: només els que s’emportin pre-
mis menors a la Grossa Cap d’Any 
podran dir que tot el que han ju-
gat en la nova loteria catalana es 
queda a Catalunya. Perquè en cas 
que la publicitat institucional que 
acompanyi la Grossa opti per mi-
rar enrere i recorri al ganxo que 
tot el que es jugui es queda a casa, 
s’haurà d’introduir una excepció: 
igual que passa en el cas de la res-
ta de loteries, la catalana compor-

tarà el peatge del gravamen especi-
al, un impost que el Govern central 
va crear el 2012 i que va entrar en 
vigor l’1 de gener del 2013. Alguns 
centimets de la Grossa aniran a parar, 
sens dubte, a l’Estat. El gravamen es-
pecial equival a un 20% de la quanti-
tat rebuda i només s’aplica en el cas 
dels premis superiors a 2.500 euros. 
En cas que la xifra sobrepassi aques-
ta quantitat, el premiat només abo-
narà el 20% de la quantitat que exce-
deixi els 2.500 euros.

el pessic de l’Estat

 Tal com està regulat aquest tri-
but, l’import a pagar es deduirà di-
rectament del premi, i no s’haurà 
de fer constar a l’hora de presentar 
la declaració de renda (IRPF). El ju-
gador rebrà el premi amb la part fis-
cal ja descomptada. L’Agència Tri-
butària va informar en el seu mo-
ment que, com a norma general, 
els contribuents de l’IRPF que ob-
tinguin aquests premis no hauran 
de presentar autoliquidació per-
què el seu import no s’integra en la 
base imposable de l’impost sobre 
la renda. S’haurà de veure què pas-
sa amb la participació del 50% de 
l’IRPF que li correspon a Catalunya 
del que ha  recaptat l’Estat a la co-
munitat autònoma. H



LA
LOTERIA A
CATALUNYA

1 Els catalans van jugar l’any 
passat uns 1.340 milions d’euros 
en les loteries de l’Estat.

2 Per Nadal, la despesa va ser 
d’uns 600 milions entre els sortejos 
de Nadal i el Nen.

3 Les loteries de la Generalitat 
van recaptar, per la seva part, un 
total de 39,9 milions d’euros el 2012.
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Per exemple, perquè se n’ha de des·
comptar el cost, el que perceben els 
que comercialitzaran la nova lote·
ria. El decret que el Govern català 
va emetre a l’abril inclou un regla·
ment en què es precisen les comissi·
ons a pagar: «La comissió que ha de 
percebre la persona agent venedora 
amb autorització per comercialit·
zar els jocs de loteria [...] s’estableix 
en un 5%». En un altre punt, el que al·
ludeix a la comissió que s’emporta·
ran «les persones operadores comer·
cials», es fixa «entre un mínim d’un 
2% i un màxim del 8%». La decisió fi·
nal la prendrà el consell d’adminis·
tració de l’EAJA.
 Fraile es va mostrar optimista so·
bre el projecte, del qual fonts de la 
Generalitat no van descartar mati·
sos i algun canvi puntual abans que 
sigui una realitat. Per al secretari ge·
neral de la Confederació de Comerç 
de Catalunya és significatiu que va 

ser el sector del comerç el que va tru·
car a la porta institucional per bus·
car més recursos per finançar pro·
grames socials. 

OBJECTIU VIABLE / A més de la Confede·
ració, Fraile cita entre els promotors 
a l’Agrupament de Botiguers de 
Catalunya, l’Associació de Mercats 
de Catalunya, el Consell de Gremis 
de Barcelona i Cat·Dis, entre altres. 
El representant patronal va supedi·
tar la continuïtat i l’ampliació de la 
iniciativa de la Grossa al fet que pros·
peri, però va subratllar que no és cap 
disbarat. Perquè s’afronta la compe·
tència amb la loteria de Nadal i amb 
el Nen amb objectius acotats. Si tota 
la loteria de la Grossa en la seva edi·
ció del 2013 suposés una despesa de 
15 milions, el que es va fer l’any pas·
sat en loteries estatals a Catalunya 
va ser de 600 milions,uns 500 a la ri·
fa de Nadal i la resta al Nen. H

El sector del comerç 
precisa que va ser qui 
va proposar a la 
Generalitat la creació de  
la nova loteria catalana

Sortiran a la venda 
bitllets per valor de 15 
milions. La rifa de Nadal i 
el Nen en van recaptar  
600 a Catalunya el 2012

JOAN CORTADELLAS

Un cartell que 
anuncia la loteria 
de Nadal, ahir 
a la plaça de Tetuan, 
a Barcelona.

XAVIER GABRIEL 3 ADMINISTRADOR DE LA BRUIXA D’OR

«És un suïcidi per a les 
arques de la Generalitat»
L’amo de l’administració de lote·
ria La Bruixa d’Or, Xavier Gabriel, 
no li veu futur a la Grossa de la Ge·
neralitat. «Les probabilitats d’èxit 
són escasses, per no dir inexis·
tents», va declarar ahir el popular 
loter. Encara que assegura que ell 
se sent «molt català», opina que 
per aconseguir un Estat propi el 
més urgent no és tenir una loteria 
catalana sinó invertir en  sectors 
com l’educació, la sanitat o el fo·
ment de l’ocupació.
 «Els miracles no existeixen. 
Els jocs sempre han sigut defici·
taris per a l’Administració catala·
na i aquesta inversió és un suïcidi 
per a les seves arques», va afirmar 
el loter de Sort, que fa 15 anys va 
deixar de vendre apostes autonò·
miques perquè no tenien sortida. 
«Qui juga a la loteria vol guanyar 
un premi important i li és igual si 
les sèries són catalanes o espanyo·
les. ¿Qui pagarà els premis si els 
cupons no es venen?», va pregun·
tar.
 Gabriel va explicar que la fu·
tura loteria catalana tindrà pocs 
clients potencials i que el més im·
portant perquè un joc tingui èxit 

és tenir un mercat ampli. «No es 
pot mantenir una loteria si dels 
set milions de catalans només tres 
juguen habitualment», va insistir. 
El loter també va advertir que una 
rifa d’aquestes característiques re·
quereix una gran inversió en pu·
blicitat i logística. «Amb aquestes 
xifres no pots competir en premis 
amb la loteria de Nadal, amb 200 
anys d’història, que arriba a 47 mi·
lions de persones i que es ven a tot 
Europa», va opinar. EVA VISA 

l’opinió dels professionals

33 Xavier Gabriel

AMERICA SÁNCHEZ 3 DISSENYADOR GRÀFIC

«No transmet la idea  
que et faràs ric»
«Un bitllet de loteria ha de trans·
metre la imatge que és un paper 
de valor, com la moneda o una en·
trada per a alguna cosa . Se supo·
sa que és una oportunitat per fer·
te ric, si és que això és possible, i 
aquest no ho transmet». Així con·
sidera la butlleta de la Grossa Cap 
d’Any America Sánchez, el disse·
nyador gràfic d’origen argentí 
autor d’imatges corporatives tan 
conegudes com la candidatura 
Barcelona 92, el Centenari del FC 
Barcelona, la botiga Vinçon, el Mu·
seu Picasso o el Teatre Nacional de 
Catalunya.
 En el disseny que s’ha mostrat 
del que serà la nova loteria catala·
na, Sánchez hi troba a faltar conèi·
xer el revers i es pregunta si tindrà 
una imatge diferent segons el sor·
teig que correspongui, com pas·
sa amb les butlletes de l’ONCE o la 
Loteria Nacional, que han marcat 
escola. «Sempre és aconsellable 
que la imatge de fons tingui una 
relació amb cada sorteig. La imat·
ge dels llums desenfocats és un re·
curs molt poc treballat perquè pot 
servir per a qualsevol cosa. Té molt 

poc interès», considera. 
 En conjunt, confessa que el dis·
seny de la Grossa li recorda més 
«un paquet de caramels o de xiclet, 
o fins i tot un packaging de quiosc, 
que a una cosa que aporti valor i si·
gui intransferible». Aquest especi·
alista considera que el bitllet fa un 
flac favor a la gran tradició del dis·
seny gràfic català. «En resum, em 
sembla d’una vulgaritat supina», 
sosté. CARME JANÉ

33 America Sánchez.

Rosendo Manrique
Resaltado



Josep Francesc Valls
CATEDRÀTIC D’ESADE

a favor

Tres raons en pro 
d’una nova il·lusió 

N
o sóc jugador, en-
cara que accepto 
uns numerets si 
me’ls ofereixen. 

Però m’ha il·lusionat profun-
dament conèixer a través 
d’EL PERIÓDICO que el 31 de 
desembre tindrem un nou 
sorteig de loteria, la Grossa 
Cap d’Any. Segur que a finals 
de setembre, quan es posin a 
la venda els bitllets, en com-
praré uns quants.
 La nova loteria catalana 
m’agrada per tres raons. La 
primera és que tindré la pos-
sibilitat de fer-me ric, perquè 
d’aquesta sí que en compra-
ré: els premis són de quanti-
tats més elevades i els repar-
tirem entre pocs.
 La segona raó és que podré 
adquirir els números en esta-
bliments no especialitzats. A 
la cantonada de casa meva es 
concentren tres expenedori-
es d’apostes i loteries. Tinc la 

sensació que s’hi acosten ex-
pressament jugadors de tot 
el barri i d’altres zones de la 
ciutat, i no veig els motius 
d’haver de fer aquest viatge 
per anar a comprar un nume-
ret de la loteria. En canvi, la 
Grossa la podrem sol·licitar 
al cambrer mentre li dema-
nem el croissant i el cafè amb 
llet o a l’empleada del súper 
en el moment que paguem el 
compte a la caixa registrado-
ra. Amb tota la discreció del 
món, com quan et prens un 
cafè o vas a comprar iogurts 
al supermercat. Des d’ara, 
ningú haurà d’exhibir-se per 
cap xamfrà de joc com el que 
es troba davant de casa meva 
si vol fer-se ric. 
 I la tercera raó per la qual 
m’agrada la nova loteria ca-
talana és que dedicarà el que 
recapti a allò que Madrid ens 
pren. Per això serà una lote-
ria patriòtica. Com més ju-

guem, més diners hi haurà 
per a la dependència i per a 
les polítiques contra l’atur 
o incentivadores del con-
sum. Servirà, encara que se-
gurament de forma modes-
ta, per pal·liar les retallades 
de la sanitat, les de la cultu-
ra o les pagues que han pres 
als funcionaris. 
 Aquesta grossa no ens 
farà rics al conjunt dels ca-
talans, com no ho fa cap 
loteria. Però la Generali-
tat està en el seu dret d’im-
plantar-la, i els ciutadans 
serem lliures de partici-
par-hi o no. I serà molt mi-
llor la il·lusió d’esperar que 
ens toqui que no pas gastar 
energies enfadant-nos amb 
Madrid. H

Mercè Claramunt
ExDIRECToRA gENERAl DEl JoC DE lA gENERAlITAT. DIRIgENT D’ICV 

en contra

Un error tècnic, 
social i polític

E
l propòsit del Go-
vern de crear una 
grossa catalana és 
un error tècnic, so-

cial i polític. En aquest con-
text de crisi brutal, no sé si 
es tracta d’una nova cortina 
de fum o d’una fugida enda-
vant. El que és segur és que 
es tracta d’una nova impro-
visació. De cop han recordat 
que a Catalunya hi ha una 
empresa pública de joc, i 
sense cap estudi econòmic 
(que se sàpiga) ni previsió 

d’ingressos han decidit posar 
un altre joc en un mercat so-
bresaturat.
 Tècnicament és un error 
perquè al nostre país no hi 
ha prou massa crítica per cre-
ar un joc nou que ha de com-
petir amb els ja existents. El 
mercat del joc passiu està sa-
turat, i loteries tan consolida-
des com la grossa de Nadal i 
tots els jocs de l’ONCE i la res-
ta de l’oferta estan en decrei-
xement.
 La Generalitat atribueix 
la caiguda d’ingressos de les 
seves loteries a l’alt nivell de 
competència en el sector i a 
la conjuntura econòmica, i 
espera remuntar el vol amb 
la idea d’aquesta rifa. Per con-
tra, la ciutadania demostra 
tenir sentit comú i en èpo-
ca de crisi juga menys, gasta 
menys en jocs d’atzar, més 
enllà que els poders públics 
catalans hagin arraconat les 

polítiques de joc responsable, 
en un altre moment pioneres 
a Europa. I mancats d’imagi-
nació i de voluntat política 
per obtenir ingressos, poten-
cien el joc en comtpes de des-
envolupar una fiscalitat més 
justa i progressiva.
 ¿Quin és el missatge que 
donen a la ciutadania? Per 
un costat li diuen que jugui 
més perquè jugant la seva vi-
da canviarà i millorarà, i per 
un altre que les polítiques pú-
bliques de l’Estat del benes-
tar que haurien de sortir dels 
pressupostos les cobriran 
amb els percentatges que es-
garraparan a la loteria.
 És una perversió democrà-
tica instal·lar el discurs que 
aquí es podran basar una gran 
part dels programes d’aten-
ció a la infància. Si aques-
ta nova loteria fracassa o no 
té l’èxit que els seus promo-
tors esperen –i m’atreveixo a 
aventurar que serà així–, ¿se-
rà responsabilitat de la ciuta-
dania catalana, per no haver 
jugat prou, que no es puguin 
fer polítiques de benestar so-
cial per a la nostra infància? 
L’error polític està servit. H
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«Competiran amb els sortejos 
més importants del món»

ANTONIO M. YAGÜE
MADRID

l
a Societat Estatal de Loteri-
es i Apostes de l’Estat (SE-
LAE) va rebre ahir amb cau-
tela i una certa indiferència 

l’anunci de la rifa que prepara la Ge-
neralitat. I amb una mica de sorpre-
sa. «Només coneixem el que s’ha pu-
blicat per la premsa», van comentar 
a l’empresa pública considerada 
fins ara de les més rendibles d’Espa-
nya. El sorteig és perfectament le-
gal, ja que la Generalitat, «igual que 
la resta de les comunitats autòno-
mes», té competències en matèria 
de joc, de manera que pot gestionar 
o adjudicar els jocs i loteries que 
consideri oportú «sempre que la co-
mercialització es porti a terme ex-
clusivament dins del marc territori-
al de la seva comunitat», va confir-
mar l’entitat. 
 El director comercial, Juan An-
tonio Gallardo López, amb més de 
20 anys a la SELAE, opina que «una 

Un directiu de les 
rifes estatals avisa de 
la dificultat de lluitar  
amb la Grossa i el Nen

qüestió diferent és la seva viabilitat 
econòmica», sobre la qual va con-
siderar que no és possible pronun-
ciar-se des de l’organisme estatal. 
«No hi ha dubte que l’èxit d’una lo-
teria, com de qualsevol altre joc, de-
pèn dels estudis que s’hagin portat 
a terme del sector, del mercat, del 
nivell de competitivitat i, per des-
comptat, de la massa crítica de po-
blació que hi ha de participar neces-
sàriament», va apuntar. 

TOT UN REPTE / Gallardo també consi-
dera fonamental per a la viabilitat 
de la loteria catalana l’equilibri de 
l’oferta i la demanda, i l’emissió i el 
programa o estructura de premis, 
aspectes que en el cas de la futura lo-
teria catalana encara no es conei-
xen. Però, a més a més, el director co-
mercial de la SELAE, va afegir un al-
tre repte. «La coincidència amb els 
sortejos de Nadal i del Nen, consoli-
dat el primer amb 200 anys, actual-
ment el més important del món,  i el 
segon, amb 120 anys, i amb unes 
vendes en conjunt superiors als 
3.000 milions d’euros, és una difi-
cultat important que, m’imagino, 
es deu haver estudiat i sospesat de-
tingudament», va afegir.
 La SELAE no té res a dir sobre la 
venda de la futura Grossa en cafès, 
bars, estancs i altres locals, ja que és 
una qüestió de la xarxa comercial 
de la Generalitat. «Certament, no es 
vendrà a les administracions de lo-
teries i a la resta dels punts de venda 
que conformen la seva xarxa comer-
cial, per circumstàncies òbvies», va 
advertir Gallardo. H33 Una dona surt, ahir, d’una administració de loteria de la Rambla de Barcelona.

JoAN CoRTADEllAS


