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S. DIEGO/AGÈNCIES
❘ LLEIDA ❘ El sorteig de la Loteria
de Nadal, el primer gravat amb
impostos, aportarà a les arques
públiques 188,3 milions d’euros
en el cas que tots els dècims pre-
miats hagin estat venuts, segons
estimacions dels tècnics del mi-
nisteri d’Hisenda (Gestha).
Aquest any serà la primera ve-
gada que s’apliqui a la loteria de
Nadal la nova normativa fiscal,
per la qual cosa Hisenda s’em-
portarà un 20% de tots els pre-
mis superiors a 2.500 euros, fins
i tot en el cas que siguin només
participacions. Per a aquells que
provin sort aquest Nadal, aquest
col·lectiu recorda que l’impost
s’aplicarà a la part del premi que
superi els 2.500 euros, la qual
cosa significa que si fos de 6.000
euros, la quantitat afectada se-
rien 3.500 euros i Hisenda es
quedaria amb 700 euros.

El batejat com a “impost de
solidaritat” sobre premis supe-
riors a 2.500 euros no ha agra-
dat gens ni als clients ni als ve-
nedors de loteria, que denun-
cien que el fet queHisenda s’em-
porti el 20% d’aquests premis
no ajuda a animar les vendes.
Els afavorits amb la grossa es
quedaran amb 320.000 euros en
comptes dels 400.000 del 2012.
“Hi ha una doble imposició que
considerem injusta, perquè l’Es-
tat ja es queda una bona part del
recaptat amb les vendes”, afir-
ma David Masip, venedor de lo-
teria de Lleida.

El sorteig, que se celebra de-
mà, suposa el 27% de tots els
ingressos de Loteries iApostes
de l’Estat en un any, per la qual
cosa “elevarà de forma conside-
rable” la recaptació de l’impost
d’aquest organisme en vigor des
d’aquest any i que amb prou fei-
nes va aconseguir 207 milions
d’euros fins a l’octubre, va asse-
nyalar Gestha.

No obstant, aquests resultats,
segons els tècnics, “estan molt
lluny” dels 824 milions d’euros
que el Govern preveu recaptar
aquest any amb el nou impost.
La recaptació final de l’impost
de loteries al tancament del
2013 se situarà en un màxim de
435 milions d’euros, la meitat
de l’esperat.

I la grossa és per a Hisenda
El primer sorteig de la Loteria de Nadal gravat amb impostos, que se celebra demà, aportarà a les
arques públiques 188milions || Tots els premis superiors a 2.500 euros tributaran un 20%
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Les administracions de loteries venen aquests dies els últims números per al sorteig de Nadal.

AMADO FORROLLA

Tradicions. Restaurants i locals de lleure
nocturn amplien l’horari per festes
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OPINIÓDELSVENEDORSDELOTERIA

«Estem venent entre un 15 i un 20%
menys que l’any passat, però aquesta
baixada no té res a veure amb la Grossa.
La causa és la crisi i el gravamen, que no
ajuda a animar les vendes.»

DAVIDMASIP. LLEIDA

«Aquest any les vendes han anat a pitjor,
amb un descens del 25% en relació amb
l’any passat. Molts clients han optat la
Grossa al ser més barats els dècims.
També hi ha menys participacions.»

MARTA FELIP.MOLLERUSSA

Com van les vendes del sorteig de Nadal?
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50.000€
Númerosmés sol·licitats
❚ Aquest any, els números
més sol·licitats són els acabats
en 13, segons apunten vene-
dors de loteria. Els compra-
dors també busquen els nú-
meros relacionats amb la con-
sulta sobiranista a Catalunya
(2014, 1714, 91114) i fins i tot
el número de pres del desa-
paregut Nelson Mandela
(46664). Els més religiosos
han optat per la data de la
proclamació del papa Fran-
cesc (13313).

«No hem notat la crisi ni la competència
d’altres loteries, les vendes són igual que
sempre. El 00093 va ser el primer número
que es va esgotar. El teníem al costat de la
foto de Marc Márquez.»

HONORAT RAMOS. CERVERA

«La Grossa no és competència perquè la
gent la compra a més de la loteria de
Nadal. La baixada en les vendes es deu
més a la crisi que a l’existència d’altres
loteries.»

MARISSAMARTÍ. LA SEU D’URGELL
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La nounada Grossa
conviu sense competir
amb el sorteig de Nadal
S. DIEGO/CORRESPONSALS
❘ LLEIDA ❘ Convivència pacífica. És
el que resumeix la relació entre
la grossa del sorteig de Nadal i
la Grossa catalana, que per pri-
mer any li fa competència. La
majoria de venedors de loteria
asseguren que el sorteig de Lo-
teria de Catalunya no resta ven-
des a l’estatal. “No competei-
xen, la gent n’està comprant de
les dos”, afirma David Masip,
president de l’Associació de Lo-
teries de Lleida. “No poden
competir, perquè els premis de
l’estatal sónmolt més abundants
i disposa de moltes més sèries
per a les empreses que compren
loteria per als seus treballadors”,
assegura Xavier Gabriel, respon-
sable de l’administració La Brui-
xa d’Or de Sort. Es facin o no la
competència, el cert és que les
xifres entre una i una altra dis-
ten molt entre si. La loteria de
Cap d’Any catalana ha despat-

xat bitllets per valor de 25 mili-
ons d’euros, mentre que el sor-
teig de Nadal espera recaptar a
Catalunya, com amínim, els 393
milions de l’any passat.

A la província de Lleida, la
consignació del sorteig de Na-
dal és de 144 euros per habitant,
segons dades de Loteries iApos-
tes de l’Estat. És la segona pro-
víncia espanyola amb una ma-
jor consignació després de Sò-
ria, amb 236 euros per habitant.
Quant a les vendes, l’any passat
van caure un 13,9%, amb 140
euros de despesa per habitant a
Lleida, segons les mateixes fonts.
El venedor de loteria apunta que
en general aquest any 2013 han
baixat entre un 15 i un 20% res-
pecte a l’any anterior.

“És una tendència que hem
notat durant tot l’any”, assegu-
ra Masip.“La crisi i l’impost del
20% són els principals culpa-
bles”, afegeix.

Lanotícia, a
LleidaTV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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