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31 de desembre del 2018 

La Grossa de Cap d’Any 2018 reparteix més de 22 
milions d’euros en premis  

• Els premis es podran cobrar a qualsevol dels més de  2.200 punts de venda 
de Loteria de Catalunya fins al proper 31 de març  

• A partir de l’1 de gener es pot comprar la Grossa d e Sant Jordi, que aquest 
any arriba amb novetats: un premi  extraordinari de  2M€  

 

La Grossa de Cap d’Any 2018 ha repartit més de 22 milions d’euros en premis, la xifra 
més alta assolida mai. Aquest és el resultat de la sisena edició del sorteig que ha 
tingut lloc aquest matí en un programa especial als estudis de TV3.  
 

 

 

8 Premis Número premiat Llocs de venda Import 

Primer 58499 

-Carrefour Vallès Autopista C-58 Km 17,8 

-Caprabo (delegació 221) Crta. De la 
Marina, 18 (El Prat de Llobregat) 

-Barcelona 092 c/ d’en Giralt el Pellicer, 
16 (BCN) 

 

200.000 euros per 
bitllet de 10 € 

Segon 15199 

-La Gleva c/St Josep, 20 (Les Masies de 
Voltregà) 

-Supermercat Grilló c/St Pere Almato, 12 
(St Feliu Sasserra) 

65.000 euros per 
bitllet de 10 € 

Tercer 11825 

-Bon Preu 91 c/ de St Josep, 44 
(Centelles) 

-Av Cantàbric, 31 (Badia del Vallès) 

-Estanc 216  Tabacs T. Farran c/Pi i 
Maragall, 90 (BCN) 

30.000 euros per 
bitllet de 10 € 

Quart 

59743 

-Llibreria Amat c/ Sant Cristòfol 5 (Piera) 

-Esclat 6 Valls c/ dels Artesans, 79 (Valls) 

-Esclat 58 c/Victòria dels Àngels, 2 
(Salou) 

10.000 euros per 
bitllet de 10 € 

54790 
-Estanc Ernest Paretilla Camí Real, 346 
(Mataró) 

-Llibreria Cors c/Major, 3 (Tona) 

10.000 euros per 
bitllet de 10 € 
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Cinquè 

64654 

-Estanc 4 c/Llibertat 145 (Banyoles) 

-Bon Preu 44 Tamarit c/ de Tamarit 130 
(BCN) 

-Estació de servei Vilanova (34298) BP- 
5001  Km 19.900(Vilanova del Vallès)  

-Expenedoria 223 c/Provença,92 (BCN) 

-Ecocoveritas c/Torrent de l’Olla 59-61 
(BCN) 

5.000 euros per bitllet 
de 10 € 

54825 
-Estanc La Cort c/ La Cort, 10 (Valls) 

-Internet 
5.000 euros per bitllet 

de 10 € 

46319 
- Quiosc Pl. Molina s/n (BCN) 

-Internet 
5.000 euros per bitllet 

de 10 € 

 

Més facilitat per cobrar els premis 

Aquest any, les persones que hagin obtingut un premi inferior als 1.000 euros podran 
demanar a qualsevol dels punts de venda autoritzats una transferència directa al 
compte bancari, que s’haurà de fer efectiva en un termini màxim de 48 hores. Tots 
aquests establiments de Loteria de Catalunya, principalment estancs, llibreries, 
quioscos i bars, també podran pagar premis en metàl·lic fins a 120 euros. Els premis a 
partir de 50 euros també es podran cobrar a qualsevol oficina de Caixabank.  

Si el bitllet guanyador s’ha comprat per internet, el premi es rebrà automàticament al 
moneder del compte o, en el cas que l’import sigui superior a 600 euros, al compte 
bancari que es va facilitar en el moment del registre al web de Loteria de Catalunya.  

Els premis de qualsevol import es podran cobrar fins al 31 de març del 2019, a la seu 
de Loteria de Catalunya, a la Gran Via 639, de Barcelona.  

Per cobrar els premis s’haurà de presentar el bitllet original de la Grossa de Cap d’Any. 
Igualment, tota la informació sobre el cobrament estarà disponible a 
loteriadecatalunya.cat. 

La nova Grossa de Sant Jordi  

Loteria de Catalunya comença demà, 1 de gener, la comercialització de la Grossa de 
Sant Jordi 2019 i ho fa amb novetats: el format serà el de sorteig extraordinari i hi 
haurà un bitllet que obtindrà un premi de 2 milions d’euros quan les xifres i la sèrie 
coincideixin. També es premiaran les 5 xifres i totes les terminacions d’aquest número 
guanyador, així com el número anterior i posterior. A més, hi haurà un segon 
reintegrament. En aquest sorteig, el preu del bitllet serà de 5 euros.  
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Els bitllets es poden comprar per internet, a través de www.loteriadecatalunya.cat; als 
més de 2.200 punts de venda habituals, principalment estancs, llibreries, quioscos i 
bars, que disposen d’un terminal que imprimeix al moment el bitllet amb el número 
escollit; i a qualsevol de les botigues de la xarxa complementària formada per les 
principals cadenes de supermercats de Catalunya com Bonpreu, Carrefour o Caprabo, 
entre d’altres.  

La Grossa de Sant Jordi 2019 surt al carrer amb una tirada de 14 milions d’euros, 12 
milions en paper i 2 milions en suport virtual (a través del terminal i per la compra 
online). En total, es posaran a la venda 80.000 números, amb un total de 35 bitllets per 
número.  

La Grossa de Sant Jordi 2019 compta amb 2 bitllets amb colors diferents, i amb roses 
com a element distintiu de la il·lustració.    

 

 

Aplicació de Loteria de Catalunya: gratuïta i amb v ersions en català i castellà 

La descàrrega de l’aplicació de Loteria de Catalunya és totalment gratuïta i està 
disponible per a dispositius Apple  i Android . Segons l’idioma establert en el mòbil, 
apareixeran les versions en català o en castellà. 

Loteria de Catalunya destina tots els seus beneficis a programes socials  a través 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Per llei, els beneficis van a 
programes per a la infància i l’adolescència, la gent gran i les persones amb 
discapacitat.  
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Resultats de La Grossa de Cap d’Any 2018: 

 PRIMER PREMI 
Xifres encertades i en el mateix ordre  Premi per bitllet de 10 eur os 

58499 200.000 

58498 2.000 

58500 2.000 

08499 1.000 

00499 250 

00099 35 

00009 10 
 

 SEGON PREMI 
Xifres encertades i en el mateix ordre  Premi per bitllet de 10 euros  

15199 65.000 

15198 650 

15200 650 

05199 300 

00199 75 

00099 25 
 

 TERCER PREMI 
Xifres encertades i en el mateix ordre  Premi per bitllet de 10 euros  

11825 30.000 

11824 500 

11826 500 

01825 200 

00825 35 

00025 20 
 

 Primer QUART  PREMI 
Xifres encertades i en el mateix ordre  Premi per bitllet de 10 euros  

59743 10.000 

59742 200 

59744 200 

09743 100 

00743 30 

00043 15 
 

 Segon QUART  PREMI 
Xifres encertades i en el mateix ordre  Premi per bitllet de 10 euros  

54790 10.000 

54789 200 

54791 200 

04790 100 

00790 30 

00090 15 
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 Primer CINQUÈ  PREMI 
Xifres encertades i en el mateix ordre  Premi per bitllet de 10 euros  

64654 5.000 

64653 150 

64655 150 

04654 75 

00654 25 

00054 10 
 

 Segon CINQUÈ  PREMI 
Xifres encertades i en el mateix ordre  Premi per bitllet de 10 euros  

54825 5.000 

54824 150 

54826 150 

04825 75 

00825 25 

00025 10 
 

 Tercer CINQUÈ  PREMI 
Xifres encertades i en el mateix ordre  Premi per bitllet de 10 euros  

46319 5.000 

46318 150 

46320 150 

06319 75 

00319 25 

00019 10 

 

 


