
Dossier de suport 
als guanyadors de 
premis de Loteries 
de Catalunya





Dossier de suport als  
guanyadors de premis de  

Loteries de Catalunya





Guanyar un gran premi de loteria aporta  
un seguit de beneficis molt importants  
en la vida d’una persona. Pot implicar un canvi 
de vida que cal saber gestionar adequadament 
per concloure’l amb èxit.

Aquest dossier et suggerirà algunes de les  
qüestions clau a l’hora de gestionar tots aquests 
canvis amb encert, minimitzant els possibles  
riscos que també existeixen pel fet d’haver  
guanyat un gran premi de loteria.

El dossier segueix una seqüència temporal,  
és a dir, explica les decisions que proposem 
prendre a mesura que passa el temps des que 
es va guanyar el premi de loteria. Finalment, 
només cal recordar de nou que la intenció 
d’aquest dossier és aconsellar, però que en cap 
cas Loteries de Catalunya pretén influir en les 
decisions que prengui cap dels seus guanyadors.

Guanyar un gran 
premi de loteria  
és una de les 
maneres més ràpides 
d’introduir canvis  
en la vida d’una 
persona i cal 
estar preparat.

Introducció



Com ho he de 
celebrar? He de dir  
a tota la família  
que he guanyat? 
Canviaré com  
a persona?

Has guanyat un gran premi de loteria  
i probablement tens una barreja de 
sentiments i emocions molt gran.  
Els guanyadors de grans premis de loteria 
acostumen a sentir-se força emocionats  
i una mica confusos al principi, però després  
“tot va tornant al seu lloc”.

Es comencen a plantejar força preguntes:  
Com ho he de celebrar? He de dir a tota la família 
que he guanyat? Canviaré com a persona?

Estigues tranquil, és del tot normal experimentar  
aquestes sensacions, només cal que deixis 
transcórrer el temps a favor teu perquè tot  
es vagi aclarint. No ho has de decidir tot  
durant els primers dies, ni tan sols durant  
les primeres setmanes. 

Tot i això, és el moment de prendre algunes 
decisions que no poden ajornar-se. A continuació, 
et donem alguns consells sobre les primeres 
decisions que hauràs de prendre.

Fase 1
Primeres decisions
Primeres accions





On dipositar 
el premi de loteria

La primera decisió que has de prendre és on dipositar 
temporalment el premi que has guanyat mentre prens les 
decisions. Et recomanem que valoris les opcions que tinguin algun 
rendiment amb un risc mínim (comptes, dipòsits remunerats, 
etc.) i amb la possibilitat de disposar dels teus diners en qualsevol 
moment. D’aquesta manera, aconsegueixes dues coses: la primera, 
que els teus diners ja tinguin un cert rendiment, i la segona, que un 
cop hagis pres alguna decisió de com invertir-los o distribuir-los, 
estiguin disponibles per al que hagis escollit. 

És important  
que tinguis  
la possibilitat  
de disposar  
dels teus diners  
en qualsevol 
moment.

La institució financera on dipositis el teu premi 
dependrà del producte que t’ofereixin i de la 
relació anterior que hi tinguis, però si la relació 
amb la teva entitat financera és bona, pot ser 
adequat dipositar el xec a l’entitat de la qual  
ja ets client. És evident, però, que caldrà que 
negociïs i trobis una nova relació amb aquesta 
institució financera, ja que ara també la teva 
posició és força diferent de la que tenies abans  
de guanyar el premi.



Necessitaré 
assessorament
fiscal o legal?
En aquesta primera fase, també pots decidir si necessitaràs 
algun expert perquè gestioni els diners que has guanyat o si,  
per contra, ho vols fer tu mateix. 

L’assessor pot ser  
el director de la teva 
entitat financera  
o un expert extern.

L’assessor pot ser el director de la teva entitat 
financera o un expert extern. Pensa en quina  
de les persones que t’envolten i a les quals has 
parlat del premi et podria ajudar a trobar algú  
de confiança; sinó, pregunta-ho directament  
a la teva entitat financera. En el cas que  
optis per un assessorament extern, demana  
que quedin clars quins en són els costos.



A qui explicar
que he guanyat

Aquesta decisió és molt important.

D’entrada, pots optar per fer-ne una difusió pública (als mitjans  
de comunicació) acompanyat per Loteries de Catalunya o restar  
en l’anonimat. És decisió teva. Si decideixes fer-ne difusió als  
mitjans de comunicació, Loteries de Catalunya t’assessorarà 
sobre les formes més adients i respectarà escrupolosament 
els límits que proposis.

Pots optar per fer-ne 
una difusió pública 
acompanyat  
per Loteries de 
Catalunya o restar  
en l’anonimat.

En el cas que optis per restar en l’anonimat,  
el que hauràs de decidir és a quines persones 
del teu entorn social explicaràs que has guanyat 
el premi. La majoria dels guanyadors ho 
comuniquen només a la família i a les amistats 
més properes. Alguns ho comuniquen també 
al seu entorn laboral. Pensa que al cap d’unes 
setmanes, la notícia i tot el que representa que 
hagis guanyat un gran premi s’anirà “diluint” i les 
persones del teu entorn continuaran fent la seva 
vida sense pensar en el teu premi. A mitjà termini, 
el premi només continuarà existint per a tu i per  
a les persones més properes. 

Finalment, també podries optar per no  
dir-ho a ningú.



Primeres 
despeses

No és recomanable
decidir grans 
qüestions en relació 
amb el destí del  
premi durant  
els primers dies.

Durant els primers dies després de guanyar  
un premi, les persones es troben en un  
estat psicològic molt diferent del que  
els és habitual. Es senten molt contentes  
i emocionades, però també presenten certa 
confusió i angoixa en relació amb les noves 
oportunitats que han obtingut amb l’entrada 
inesperada de tants diners.

Per tant, mentre dura aquesta fase de tantes 
emocions no és recomanable decidir grans 
qüestions en relació amb el destí del premi.  
Ja hi haurà temps més endavant per fer-ho,  
ara es tracta més aviat de relaxar-se i gaudir 
d’aquesta nova situació.

Et recomanem que no gastis grans quantitats  
del premi en un primer moment ja que passada 
aquesta etapa més eufòrica, correm el risc de no 
sentir-nos còmodes amb allò que hem comprat.

No gastis grans 
quantitats del premi  
en un primer moment.



Les grans decisions 
poden esperar i 
haurien d’esperar.

Ara és el moment  
de gaudir del premi!

Cal que tinguis en compte que, al capdavall,  
continues sent la mateixa persona, amb  
els mateixos desitjos, inquietuds o aficions  
que abans de guanyar el premi.

Les grans decisions poden esperar i haurien  
d’esperar. Ara és el moment de gaudir del premi!



Resum de 
recomanacions
Per tant, en aquesta fase 1, la persona 
guanyadora haurà de prendre decisions  
sobre els temes següents:

Aquesta primera fase podria tenir una durada aproximada d’un mes  
des que es guanya el premi de loteria.

On dipositar  
el premi.
En un producte amb 
disponibilitat dels diners 
de forma immediata.

Necessitat 
d’assessorament  
fiscal o legal.
Si tens confiança amb el 
director/a de la teva entitat 
financera, aquesta persona  
et podrà orientar. Si no, busca 
en el teu entorn més proper  
algú que et pugui ajudar  
a prendre aquesta decisió. 

A qui explicar  
que has guanyat  
un gran premi.
A la família i a les amistats  
més properes.

Primeres despeses.
No facis grans despeses fins  
que l’alteració emocional  
que suposa guanyar un gran 
premi de loteria no hagi minvat.



És molt important 
que tinguis clar 
de quants diners 
disposes.

Un cop han passat les primeres setmanes  
des que vas guanyar el premi i el vas  
dipositar en una entitat financera,  
és el moment de pensar en què vols invertir  
o què fer amb aquests diners. 

En aquesta fase és molt important que tinguis 
clar de quants diners disposes per realitzar  
els canvis que desitgis i, sobretot, que siguis 
capaç d’establir una llista de prioritats del  
que vols aconseguir.

Fase 2
Pensar és planificar





Adonar-me de  
quants diners tinc

La teva posició financera es comprèn de tot allò que  
tens menys tot allò que deus. Abans d’establir les prioritats,  
és important que facis un exercici senzill per saber de quina 
quantitat disposes i una mena de “pla financer” per al premi  
que acabes de guanyar.

La teva posició 
financera es  
comprèn de tot allò 
que tens menys 
tot allò que deus.

Pots fer-ho en un full de càlcul amb dues 
columnes: la primera columna ha d’incloure  
tots els béns que tens, amb una estimació 
realista del seu valor monetari: casa, cotxe, 
estalvis, inversions, el premi de loteria, etc.

La segona columna ha de mostrar els deutes  
que tens: hipoteca d’habitatge, crèdits 
personals, crèdit per al cotxe, compres que  
es paguen a terminis, etc. En aquesta columna 
hauràs d’esbrinar quin seria el cost de cancel·lar 
tots aquests crèdits. 

Una resta senzilla de les dues quantitats totals  
et mostrarà una estimació dels diners “nets”  
dels quals disposes. A part d’aquest càlcul, hauràs 
de tenir en compte els ingressos que obtens cada 
mes (el salari i/o altres ingressos com el lloguer 
d’un segon habitatge, entre altres) i les despeses 
que tens regularment. Això t’ajudarà també  
a adonar-te de la teva nova posició financera.



Establir prioritats

Establir prioritats per encarar la teva nova 
situació econòmica i personal és potser  
el punt més difícil de tots els que tracta 
aquest dossier. Per fer-ho, parla’n amb  
el teu entorn més proper. Establir prioritats 
és una forma de prendre decisions que, ara sí, 
afecten la teva butxaca i la teva vida en tots  
els seus aspectes.

És evident que hi ha tot un seguit de factors  
que influiran en quin tipus de prioritats 
estableixis. Alguns d’ells són l’edat, la situació 
econòmica i patrimonial abans de guanyar  
el premi, l’import que has guanyat amb 
Loteries de Catalunya i la teva situació familiar.

Si has triat un assessorament professional,  
aquesta persona t’haurà de facilitar  
prendre decisions.

Establir prioritats  
per encarar la 
teva nova situació 
econòmica és potser 
el punt més difícil  
de tots els que tracta 
aquest dossier.

Ara que ja saps de quants  
diners disposes pots  
començar a pensar en quines  
són les prioritats a les que  
vols destinar el premi.



Cancel·lar els deutes

Et recomanem que elaboris una llista amb  
les 4 o 5 accions prioritàries que sempre 
havies pensat que faries si guanyaves un gran 
premi de loteria i ordena-les en importància 
decreixent: primer, la que és més important  
per a tu i, al final, la que estaria prou bé poder 
dur a terme. Analitza si la quantitat econòmica 
que implica és suficient amb els diners dels quals 
disposes, sempre i quan no impliqui gastar-ho 
tot. A mesura que passi el temps, et recomanem 
que tornis a revisar aquesta llista per estar  
segur que les prioritats que hi figuren són  
les que desitges en tot moment. 

Les prioritats més comunes en els grans 
guanyadors de loteria solen ser:

Elabora una llista 
amb les 4 o 5 accions 
prioritàries que 
sempre havies 
pensat que faries 
si guanyaves un 
gran premi de 
loteria i ordena-les 
en importància 
decreixent.

Una de les accions més fàcils i millors que 
pots fer és liquidar els deutes que tens amb 
les entitats financeres o amb particulars.  
La hipoteca, el préstec personal, el préstec  
per al cotxe, els diners que et va deixar  
un familiar, tots ells poden ser cancel·lats. 



Comprar un nou habitatge
Una opció pot ser 
rehabilitar l’habitatge 
on vius actualment  
o comprar una segona 
residència.

Canviar de residència pot ser un dels desitjos 
més comuns dels guanyadors de loteria. 
Potser també adquirir una segona residència. 
Has de tenir en compte que si canvies de barri  
o de població estàs canviant molt més que  
el lloc físic on vius, estàs canviant una part  
de la teva vida i, per tant, cal que estiguis segur 
que aquell nou barri o aquella nova població 
s’adeqüen a allò que t’agrada, perquè recorda: 
tu segueixes sent essencialment la mateixa 
persona. Si tens família, pensa en les possibles 
dificultats d’adaptació que puguin sorgir  
en un barri o població diferent. Valora si realment 
necessites canviar-te d’habitatge o ja estàs  
bé amb el teu actual, tot depèn de la situació  
en la que et trobaves prèviament. Una opció 
podria ser rehabilitar l’habitatge on vius 
actualment o comprar un nou habitatge  
més gran en el mateix barri.



I la meva feina? 

La feina, a més de proporcionar- nos ingressos 
econòmics, és també un espai de socialització  
i, en alguns casos, de realització personal.

La feina és,  
també, un espai 
de socialització.

Cal tenir en compte alguns aspectes: 

• Em satisfà la meva feina actual? 
• Tinc possibilitats de treballar menys hores en la meva 

feina actual?
• Quin tipus de feina em satisfaria?
• Tinc idees i ganes de crear la meva pròpia empresa?

Les respostes a aquestes qüestions dependran del caràcter  
de cada persona i de la satisfacció que tenien en el seu lloc  
de treball abans de guanyar el premi. Pots explorar les possibilitats 
que tens de treballar en la teva empresa amb una reducció  
de jornada o, per exemple, amb un augment dels dies anuals  
de vacances sense retribució. 

Si la persona està insatisfeta amb la seva feina pot aprofitar per 
canviar de feina sense la pressió d’haver-ne de trobar una altra 
amb urgència. El premi t’ajuda a no haver de suportar situacions 
insatisfactòries en l’àmbit laboral.

En aquest canvi d’itinerari professional també pots optar  
per fer una formació sobre allò que sempre t’hauria agradat 
aprendre, però que mai havies tingut la possibilitat de fer per 
circumstàncies diverses.



També hi ha persones que són emprenedores 
i que podran aprofitar els diners del premi 
per crear la seva pròpia empresa. Per a 
aquest tipus de persones, molts ajuntaments 
tenen serveis d’assessorament per a la creació 
d’empreses. En aquests serveis t’ensenyaran  
a dissenyar el “pla d’empresa” per a la teva idea 
i a analitzar-ne la viabilitat. Demana-ho al  
teu ajuntament.

Si decideixes tenir més temps lliure pots  
trobar nous espais de socialització en totes 
aquelles activitats que sempre havíem desitjat 
fer i per a les quals mai no teníem temps: 
aprendre anglès, associar-se a un centre 
excursionista, fer ioga, etc. Una altra possibilitat 
interessant és participar com a voluntari en 
alguna associació que treballi en temes com 
la millora del medi ambient, la cooperació 
internacional, els drets humans o el lleure.  
Pots trobar més informació al Servei Català de 
Voluntariat. En aquest web te’n podràs informar:

voluntariat.gencat.cat

Pots demanar  
al teu ajuntament 
pels serveis 
d’assessorament  
per a la creació 
d’empreses.

Una altra possibilitat 
és participar com  
a voluntari en alguna 
associació.

voluntariat.gencat.cat


Preveure una bona jubilació
En funció de l’edat que tinguis, una de les qüestions 
importants que et pots plantejar és el tipus de jubilació  
que vols tenir i quina quantitat de diners necessitaràs  
per a aquesta etapa de la vida. A vegades, les persones 
subestimem les necessitats financeres de la nostra jubilació.  
Un exercici útil és fer una estimació de quina seria la teva pensió 
amb la feina actual i quina diferència hi ha amb el salari actual.  
Pots destinar una part del premi a cobrir aquesta quantitat  
de manera que quan et jubilis segueixis obtenint els mateixos 
ingressos que fins aleshores.

Destinar una part del premi a ajudar els teus familiars  
o amics acostuma a ser força comú també  
en els grans guanyadors de loteria, però aquesta decisió 
és estrictament personal. També pot semblar raonable  
destinar una part del premi a organitzacions que treballen  
per a les persones més necessitades, la cooperació  
internacional, el medi ambient o els drets humans. Et facilitem 
un enllaç on podràs trobar informació per si t’interessa  
fer alguna contribució a aquest tipus d’organitzacions: 

treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/voluntariat-civisme-i-valors/

Donar suport  
econòmic a familiars  
o a persones properes  
de l’entorn familiar

treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/voluntariat-civisme-i-valors/


Resumint, en aquesta fase 2, podries fer les passes següents:

Aquesta segona fase podria durar des del primer mes d’haver guanyat  
el premi fins al tercer mes.

Aclarir quina  
és la teva 
nova posició 
financera. Saber 
concretament  
de quants  
diners disposes  
actualment.
Si convé, consulta  
el teu assessor fiscal  
o el responsable de l’entitat 
financera on hagis dipositat  
el premi.

Establir una llista  
de prioritats  
sobre les primeres 
despeses i tenir 
clar com afectarà 
aquesta llista al  
que fins ara havia 
estat la teva rutina 
quotidiana.
Cancel·la tots els deutes  
que tinguis i pacta amb la teva 
empresa una nova relació laboral 
amb més temps lliure per a tu.

Resum de 
recomanacions



Un cop hagis establert les prioritats  
en les quals vols gastar una part del premi,  
és probable que hi figuri fer-ne inversions.

Les inversions que finalment escullis fer estaran 
relacionades també amb la llista de prioritats 
que hagis confeccionat en l’apartat anterior. 
La quantitat econòmica disponible per invertir 
i el tipus d’inversió seran diferents en funció 
d’aquesta llista.

Pots plantejar-te si el que necessites és obtenir 
una renda mensual derivada d’una inversió,  
si vols invertir a llarg termini o si vols invertir  
en crear la teva pròpia empresa.

Fase 3
Com invertir el premi





Pel que fa a la part  
del premi destinada  
a inversions  
et recomanem  
que comptis amb 
assessorament 
professional.

Gairebé totes les
inversions impliquen
l’assumpció de riscos.

És important que sàpigues diversificar  
les teves inversions i, per tant, puguis 
repartir en diversos productes la quantitat 
que hi vulguis destinar. Pel que fa a la  
part del premi destinada a inversions, 
especialment si la quantitat és molt important, 
et recomanem que comptis amb assessorament 
professional, ja que és complicat per a una 
persona no experta entendre la idoneïtat  
de determinades inversions. 

Si tens un bon assessor, només t’hauràs  
de concentrar a entendre les recomanacions  
que et faci, en comptes d’entendre com 
funcionen la gran quantitat de possibilitats  
que tens. També pots orientar el teu assessor  
en el grau de risc que vols assumir o si et decantes 
per algun tipus d’inversions (per exemple, per les 
inversions amb criteris ètics) o n’exclous d’altres 
(per exemple, no vols invertir a la borsa).

Gairebé totes les inversions impliquen 
l’assumpció de riscos. En general, però, en  
les inversions com menys risc assumeixes menor 
és la quantitat que hi pots guanyar.



Resum de 
recomanacions
Loteries de Catalunya no valorarà cap de les possibilitats  
existents, aquesta qüestió és també estrictament personal.  
Tot i això, en aquesta fase 3 et serà d’utilitat plantejar-te  
les qüestions següents:

El teu assessor financer t’ajudarà a entendre els conceptes  
i les pràctiques relacionades amb les inversions perquè  
les puguis portar a terme amb seguretat.

On s’invertiran els meus diners? 
(dipòsits bancaris, comptes 
corrents remunerats, productes 
financers de renda fixa, propietats 
immobiliàries, accions, fons 
d’inversió, compra d’un negoci, 
compra d’una franquícia,
creació d’una empresa, etc.).

• Quins són els riscos 
que implica cadascuna 
d’aquestes opcions?

• Aquests productes són 
adequats per a la meva 
situació personal?

• Puc recuperar els diners  
que he invertit en qualsevol 
moment o no? Quins costos  
té recuperar els diners?

• Quins impostos hauré  
de pagar en relació  
amb aquestes inversions?



Si mors sense 
testament podries 
crear problemes  
a les persones 
que t’envolten.

Et recomanem que et 
posis en contacte amb 
un notari i que deixis 
fet un testament.

Una altra acció important que cal fer  
al cap d’un temps d’haver guanyat el premi  
de loteria és confeccionar un testament  
o modificar, si és el cas, el que ja tens fet. 
Pots plantejar-te aquesta qüestió després 
d’haver realitzat les principals inversions  
del premi, entre sis mesos i un any des que  
el vas guanyar.

Si mors sense testament podries crear problemes 
a les persones que t’envolten. A més, si això 
succeís entraries en un procés de successió  
ab intestato, que consisteix a suplir la falta  
de manifestació de la voluntat del difunt 
mitjançant l’aplicació d’unes regles successòries 
que estableix la llei i que potser no coincideixen 
amb la teva voluntat.

Per tant, et recomanem que et posis en contacte 
amb un notari i que deixis fet un testament  
ara que el teu patrimoni és sensiblement superior 
al que tenies abans de guanyar el premi.

Fase 4
Modificar o elaborar
un testament









Loteries de Catalunya destina tots  
els beneficis a accions socials

loteriesdecatalunya.cat


