D. VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

Generalitat de Catalunya
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

RE G I S T RE DE R E S O L UCI O N S
Núm. 57 - 2019

CV 1/2019

RESOLUCIÓ/EAJA/sobre l’anunci pel qual s’obre el termini per l’adjudicació d’una
prova pilot, amb concurrència competitiva que tingui per objecte implementar un
procediment de lliure adhesió per la comercialització dels productes de l’entitat
autònoma de jocs i apostes de la Generalitat de Catalunya
Vist l’acord del Consell d’Administració de data 16 d’octubre de 2019 (punt 4.a).
Fent ús de les atribucions que m’assigna el Decret 108/2012, de 2 d'octubre, d'organització,
estructura i funcionament de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat,
RESOLC
Primer.- Aprovar l’anunci pel qual s’obre el termini per l’adjudicació d’una prova pilot, amb
concurrència competitiva que tingui per objecte implementar un procediment de lliure
adhesió per la comercialització dels productes de l’entitat autònoma de jocs i apostes de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Determinar que aquest anunci es publiquin en el web www.loteriesdecatalunya.cat,
dins l’apartat de contractació pública.
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ANUNCI PEL QUAL S’OBRE EL TERMINI PER L’ADJUDICACIÓ D’UNA PROVA
PILOT, AMB CONCURRÈNCIA COMPETITIVA QUE TINGUI PER OBJECTE
IMPLEMENTAR
UN
PROCEDIMENT
DE
LLIURE
ADHESIÓ
PER
LA
COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES DE L’ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS
I APOSTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de Catalunya, en endavant Loteries de
Catalunya, està interessada en incrementar la cadena de comercialització dels seus
productes i, en concret, en relació a les grans superfícies, aprofitant tant la seva
implementació al territori com els seus terminals de venda, permetent que, a través
dels mateixos, puguin ser també comercialitzats els seus productes, i això sens
perjudici d’altres actuacions que siguin complementàries de la referida
comercialització. És per això, que s’ha considerat adient la realització d’una prova
pilot que permeti en un futur, establir el procediment pel qual les entitats que
compleixin els requisits mínims es puguin adherir al mateix, garantint d’aquesta
manera la lliure concurrència,

Els criteris els quals se sotmet el present procediment són:

I) Requisits de participació:


Ser cadena de supermercats i/o hipermercats que formin part de la xarxa
comercial de Loteries de Catalunya, com agents venedors o operadores
comercials de conformitat amb els articles 5, 6 i 7 del Reglament de
comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, aprovat per Decret 339/2011,
de 17 de maig.



Tenir un mínim de 150 punts de venda a Catalunya.



Tenir presencia en un mínim de 30 comarques.

II) Data límit de presentació d'ofertes:
Fins a les 14:00 hores del dia 6 de novembre de 2019.

III) Forma de presentació:
Mitjançant petició genèrica de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya
per a qualsevol comunicació amb aquesta Entitat:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
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IV. Aportació econòmica.
1) l’EAJA aportarà fins a un màxim de 100.000 euros per al desenvolupament del
programa pilot.
2) L’adjudicatària haurà d’efectuar unes aportacions referides respectivament al
desenvolupament informàtic, a la col·laboració amb el disseny i producció dels
expositors dels elements de joc, al disseny i producció del suport informàtic de la
xifra del pot i a la publicitat.
V. Criteris de valoració: El projecte de desenvolupament “InLane s’adjudicarà a
l’empresa que en el seu conjunt faci la proposició més avantatjosa econòmicament.
A tal efecte, s’entendrà que la proposta més avantatjosa econòmica és aquella que,
en relació amb l’apartat 2 del punt anterior, en el seu conjunt sigui superior.
VI. Adjudicació: Correspon efectuar-la al/la conseller/a delegat/da de l’EAJA previ
proposta del director/a de l’entitat.
VII. Formalització: l’adjudicació es formalitzarà en un conveni a signar en el termini
màxim de 10 dies següents a la notificació de l’adjudicació, per part del conseller/a
delegat/da de l’entitat i el/la representant de l’empresa. Aquest conveni haurà de
contenir com a mínim el seu objecte, requisits tècnics i en especial els requeriments
informàtics, les aportacions econòmiques a efectuar per cadascuna de les parts, la
seva durada, causes de resolució i comissions a percebre.
VIII. Vigència: La prova pilot tindrà una vigència màxima d’un any. No obstant això, si
l’EAJA, transcorregut sis mesos des de la seva implementació, valora favorablement
el resultat de la mateixa, podrà prèvia notificació a l’adjudicatari amb un mes
d’antelació, deixar sense efecte la prova pilot i obrir un procediment de lliure adhesió.

IX. Les comissions a percebre pel que sigui adjudicatari són les aprovades pel
Consell d’Administració de l’EAJA, en sessió de data 16 d’octubre de 2019.
Vendes anuals
Fins a 1 milions d'euros
Entre 1 i 3 milions d'euros
Més de 3 milions d'euros

% comissió
8,50%
9,00%
9,50%

---
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