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La Loteria de Nadal, en xifres:
repartirà gairebé 2.400 milions
d'euros aquest dissabte
El premi principal, el "Gordo", dotarà de 400.000 euros cada dècim premiat, amb
un total de 680 milions d'euros a repartir entre els afortunats

Treballadors preparant les boles de la Loteria de Nadal, en una imatge d'arxiu. | ACN

El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal 2018 repartirà el pròxim 22 de desembre un total de
2.380 milions d'euros en premis, la qual cosa suposa la mateixa quantitat que l'any passat, i els
agraciats amb el Gordo rebran 400.000 euros per cada dècim que tinguin, amb 680 milions
d'euros a repartir en total amb aquest premi principal.
El segon premi pujarà fins al 1,25 milions d'euros per sèrie (125.000 euros el dècim) i el tercer serà
de 500.000 euros la sèrie (50.000 euros el dècim). A més, com l'any anterior, hi haurà dos quarts
premis de 200.000 euros (20.000 euros el dècim) i vuit cinquens de 60.000 euros (6.000 euros el
dècim). També hi haurà 1.794 premis de 100 euros el dècim.
Dit d'una altra manera, per cada euro jugat, els guanyadors del primer premi s'enduran 20.000
euros; els del segon, 6.250 euros; els del tercer, 2.500 euros; els de les habitacions, 1.000 euros;
i els dels cinquens, 300 euros.
A part, hi haurà dues aproximacions premiades amb 20.000 euros cadascuna per als números
anterior i posterior a aquell que obtingui el primer premi, altres dues aproximacions de 12.500
euros per als números anterior i posterior al segon premi i dues aproximacions més premiades
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amb 9.600 euros per als números anterior i posterior al premiat amb la tercera dotació més
valuosa.
Aquest 2018 s'han posat en circulació 170 milions de dècims i l'emissió consta ja de 170 sèries de
100.000 bitllets cadascuna. Així, l'emissió creix fins als 3.400 milions d'euros, un 70% del qual es
destina a premis.
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