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BASES PER A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DE SERVEI DE GESTIÓ DE PUNT 
DE VENDA DE LA LOTERIA SUPERTOC 
  
Informació general 

 
Aquest procediment per adjudicar un contracte mercantil de servei de gestió de punts de 
venda de la loteria Supertoc es realitza de conformitat amb el punt 3.1 de les Instruccions 
Internes de Contractació (IIC) de Loteries de Catalunya, SAU (LC). 

 
LC ha de proporcionar a totes les persones interessades informació addicional sobre les bases 
i qualsevulla documentació complementària, sempre que aquestes la demanin amb 
l’adequada antelació.  
 
L’adreça electrònica que la persona interessada assenyali en la seva sol·licitud serà emprada 
per enviar i rebre per mitjans electrònics els avisos de notificacions i comunicacions del 
procediment, d’acord amb l’article 2.15 IIC.  

 
Sol·licitud  
 
La persona interessada en comercialitzar el joc de loteria Supertoc haurà de presentar la 
documentació que conformi la seva sol·licitud de forma telemàtica mitjançant petició genèrica 
al següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica 
 
La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació incondicional per part de la persona 
interessada del contingut de les bases, del contracte, de l’acord de confidencialitat i de les 
instruccions i directrius que LC estableixi durant la vigència del contracte.  
 
Capacitat 
 
Estan facultades per participar en aquest procediment i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les societats mercantils que disposin de permís d’instal·lació de la sala de bingo 
concedit per la Direcció General de Tributs i Joc, el qual s’haurà d’acompanyar a la sol·licitud. 
  
Les circumstàncies relatives a la capacitat i absència de prohibicions de contractar han de 
concórrer en la data final de presentació de la sol·licitud i subsistir en el moment de perfecció 
del contracte. 
 
La documentació presentada amb la sol·licitud ha d’estar lliure de virus informàtics i de 
qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents 
afectats per un virus amb les eines corporatives de LC. Així, és obligació de la persona 
interessada passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents amb virus, 
serà responsabilitat seva que LC no pugui accedir al seu contingut.  
 
En cas que algun document presentat per la persona interessada estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, LC valorarà, en funció de quina sigui 
la documentació afectada, les conseqüències jurídiques que s’hagin de derivar de la 
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents. En cas de tractar-se de 
documents imprescindibles per valorar la sol·licitud, LC podrà acordar la desestimació de la 
sol·licitud de la persona interessada. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capDocument.pscp?reqCode=viewCapD&idCap=203533&idDoc=85919662
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capDocument.pscp?reqCode=viewCapD&idCap=203533&idDoc=85919662
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
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Adjudicació  
 
LC valorarà i qualificarà prèviament la documentació presentada per la persona interessada 
en la forma determinada en aquestes bases.  
 
LC podrà sol·licitar la informació que consideri necessària per verificar que la sol·licitud 
compleix amb les especificacions assenyalades en les bases. Així mateix, LC podrà sol·licitar 
a la persona interessada els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents 
presentats o requerir-la perquè en presenti de complementaris en el termini de cinc dies 
naturals. Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme mitjançant un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per la persona interessada en la seva 
sol·licitud. 
 
LC desestimarà mitjançant resolució motivada la sol·licitud que no acompleixi els requisits 
establerts en les bases, així com la sol·licitud no esmenada en el termini assenyalat en el 
paràgraf anterior.  
 
LC adjudicarà el contracte en el termini màxim dels quinze (15) dies naturals següents a la 
recepció de la sol·licitud, que podrà ser prorrogat en quinze (15) dies addicionals en cas de 
sol·licitar-se la informació prevista en aquest l’apartat.  
 
L’adjudicació del contracte es notificarà a la persona interessada.  
 
Formalització  
 
El contracte s’ha de formalitzar mitjançant document contractual i preferentment en format 
digital i signatura electrònica certificada, en el termini màxim dels quinze (15) dies naturals 
següents a l’adjudicació.  
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible 
per poder iniciar-ne l’execució. 
 
LC i la persona interessada, s’obliguen a custodiar i mantenir la confidencialitat de les dades 
que puguin conèixer durant la vigència del contracte. Per tot això, ambdues parts subscriuran 
un acord de confidencialitat per un termini de cinc anys des de la resolució del contracte, 
excepte que LC disposi un termini superior. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a la persona interessada de 
l'obligació de complir-les. 
 
Recurs 
 
De conformitat amb l’article 321.5 de la LCSP, les actuacions que adopti LC en l’adjudicació 
del contracte a què es refereix aquest article són impugnables en via administrativa de 
conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, davant del titular de la Secretaria d'Hisenda del 
Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
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Jurisdicció i competència 
 
Per a la resolució de les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació a l’adjudicació del 
contracte, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa de la ciutat de Barcelona, 
amb expressa renúncia de qualsevol altre fur que per raó de domicili o altra circumstància 
pugui correspondre. 
 
Protecció de dades 
 
La present relació no comporta cap tractament de dades personals entre la persona 
interessada i Loteries de Catalunya, ni es comunicaran dades personals per raó d’aquesta 
relació. 
 
Les dades personals del representant de la persona interessada s’incardinen en el previst a 
l’article 19 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals per dades de contacte. En qualsevol cas i per informar, en 
compliment de la normativa de protecció de dades personals, LC actuarà sempre com 
responsable del tractament de les dades personals comunicades per la persona interessada, 
en cas de produir-se una comunicació de dades personals la finalitat del tractament és 
gestionar aquest formulari. La legitimació per aquest tractament es basa en el consentiment i 
en el corresponent acord. Les dades tractades s’incorporen a un Registre d’Activitats de 
Tractament amb les mesures de seguretat adequades. Aquestes dades no es cediran a 
tercers, excepte a autoritats públiques competents d’acord amb la normativa vigent, ni 
s’utilitzaran per a altres finalitats. El representant de la persona interessada pot exercir els 
seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir dades contactant amb el 
delegat de protecció de dades de LC (Carrer d’Enric Granados, 33 | 08007 Barcelona | 
dpdades@loteries.cat | Telèfon 935547456). Informació addicional sobre protecció de dades 
a: https://www.loteriesdecatalunya.cat/politica-privacitat/ 
 
Vigència 
 
Aquestes bases seran vigents des de la data d’aprovació i fins la publicació d’unes noves 
bases que les substitueixin. 
 
Normativa d’aplicació 
 

 Decret 339/2011, de 17 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de comercialització 
dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 
de la Generalitat. 

 

 Decret Llei 16/2021, de 13 de juliol, d'aprovació de mesures urgents d'ordenament 
del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya. 

 

 Instruccions de contractació aprovades el 21 de juliol de 2021. 
 

A la data de la signatura electrònica del director general de Loteries de Catalunya, SAU 
  

https://www.loteriesdecatalunya.cat/politica-privacitat/
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ANNEX 1 MODEL DE CONTRACTE DE GESTOR DE PUNT DE VENDA DE LA LOTERIA 
SUPERTOC 

D’una part, el senyor Jaume Torrabadella Monsant, en nom i representació de LOTERIES DE 
CATALUNYA, SAU (en endavant, LC), amb NIF núm. A06945323; inscrita en el Registre Mercantil de 
Barcelona, volum 47896, foli 65, full 565715; i domicili a Barcelona (08007), carrer d’Enric Granados, 
33, planta baixa, en la seva qualitat de director general, en virtut l’acord de Consell d’Administració de 
la citada mercantil, de data 18 de juny de 2021, elevat a públic mitjançant escriptura autoritzada per la 
notària de l’Il·lustre Col·legi de notaris de Catalunya Sra. Elisabeth García Cueto, en la mateixa data i 
amb núm. de protocol 776.  
 
D’altra part, el gestor de punt de venda de la loteria Supertoc (en endavant Gestor) 
 

Nom de l’establiment (lloc de venda)                                                                                                                       
 

Adreça de l’establiment                                                                  Població                                                   Codi Postal 
 

Correu electrònic (a efectes de notificacions)                                    Telèfon 1                                                       Telèfon 2 

 
 
 

Nom de la societat                                                                                                                                                    NIF 
 

Adreça (si és diferent a la de l’establiment)                                        Població                                                   Codi Postal 
 

Representant legal: Nom i Cognoms                                                Càrrec                                                           DNI 

 
 
 
MANIFESTEN 
 
 
I. LC, de conformitat amb l’Acord de Govern 84/2021, de 15 de juny, pel qual s'aprova la 

transformació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat en societat anònima de 
naturalesa unipersonal, la constitució de la societat Loteries de Catalunya, SAU i se n'aproven 
els Estatuts, i l’article 5.4 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, té al seu càrrec organitzar 
i gestionar, per compte de la Generalitat de Catalunya i mitjançant qualsevol forma admesa en 
dret, la comercialització dels jocs que les disposicions normatives reserven a la Generalitat de 
Catalunya, per obtenir ingressos per ser destinats al finançament d'inversions, programes i 
actuacions que promoguin la prosperitat i la cohesió social d'acord amb la normativa vigent, 
així com qualsevol altra funció relacionada amb aquestes anteriors que li pugui atribuir el 
Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
LC és una companyia mercantil constituïda per escriptura autoritzada per la notària de l’Il·lustre 
Col·legi de notaris de Catalunya Sra. Elisabeth García Cueto, de data 18 de juny de 2021, amb 
el número 775 de protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 47896, foli 65, 
full 565715, titular del NIF número A06945323. 
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II. De conformitat amb l’article 7 del Decret Llei 16/2021, de 13 de juliol, d'aprovació de mesures 

urgents d'ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya, LC realitza 
l'activitat de venda i distribució al públic del joc de loteria directament, a través de qualsevol 
canal o mitjà, o mitjançant els subjectes que en configuren la xarxa comercial. 

 
Les relacions entre LC i els subjectes de la seva xarxa comercial s'organitza mitjançant la 
subscripció de contractes privats, i la seva adjudicació s'ha d'ajustar a les regles que determina 
la legislació de contractes del sector públic per a l'adjudicació de contractes per a les entitats 
que no tenen el caràcter de poders adjudicadors, que garanteixin l'efectivitat dels principis de 
publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. Així mateix, 
han de contenir les condicions i els termes relatius a l'organització i comercialització del joc de 
loteria. 
 

III. Que el Gestor ha resultat adjudicatari del present contracte de Gestor de punt de venda de la 
loteria Supertoc, per reunir els requisits establerts en les Bases de la contractació publicades 
en la data de presentació de la sol·licitud, i haver manifestat el seu interès a subscriure amb 
LC aquest contracte. 

 
IV. En conseqüència, ambdues parts es reconeixen la qualitat en què intervenen, la capacitat 

necessària per obligar-se en dret i en especial per a l'atorgament d'aquest contracte que 
formalitzen en base a les següents: 

 
 
CLÀUSULES 
 

 
1. OBJECTE.  
 
1.1 LC adjudica al Gestor aquest contracte de servei de gestió de punt de venda de la loteria Supertoc 

en l'establiment identificat en l’encapçalament d’aquest contracte (en endavant anomenat 
l'establiment). 

 
1.2 Ambdues parts, reconeixen i accepten que, a conseqüència de la naturalesa de l’objecte de relació 

contractual, la comercialització de la loteria Supertoc pot estar sotmesa a variants a petició de LC 
per motius comercials o normatius durant la vigència del contracte, constituint un element essencial 
de l’atorgament del present contracte, i sense que aquestes variants puguin menystenir els drets 
reconeguts en aquest contracte. 

 
2. VIGÈNCIA 
 
2.1 La vigència d’aquest contracte s’estableix per a un període d’un (1) any, que es computarà des de 

la data d’efecte que consta en el present contracte.  
 
2.2 La seva renovació és automàtica i per períodes anuals successius, fins que LC o el Gestor 

comuniqui formalment a l’altra part la seva voluntat expressa de no renovar-lo, amb una antelació 
mínima d’un (1) mes a la data de venciment de la durada inicial del contracte o de qualsevol de les 
pròrrogues.  

 
3. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL GESTOR 
 
3.1 El present contracte no es pot, subcontractar, baldament sia de forma parcial, puntual, temporal o 

sense contraprestació - i per desenvolupar l’activitat només a l'establiment comercial consignat. 
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Excepcionalment, aquest contracte es podrà cedir a una persona jurídica que reuneixi els requisits 
previstos a les bases d’adjudicació del contracte de gestió de punt de venda de Supertoc, prèvia 
acceptació de la cessió per part de LC.  
 
El Gestor resta obligat a la comercialització del joc objecte d’aquest contracte i a l’acompliment de 
totes les disposicions legals i, en especial, als reglaments generals i específics del joc de loteria 
Supertoc. Així mateix el Gestor resta obligat a l’acompliment de les instruccions i directrius que li 
comuniqui LC.  

 
3.2 El Gestor indemnitzarà  i mantindrà indemne a LC en tot moment de qualsevol dany, perjudici i 

responsabilitat com a conseqüència de l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions 
del present contracte. 

 
3.3 El Gestor s’obliga a tenir, en cada moment, una instal·lació elèctrica adequada i compatible amb 

les exigències tècniques de l’equipament i material punt de venda subministrat per LC, i a 
col·laborar i fer tot el possible per facilitar la tasca dels tècnics designats per LC per a la instal·lació, 
el manteniment i la retirada de l'equipament i el material punt de venda esmentats. 

 
3.4 El Gestor autoritza la instal·lació de la infraestructura de telecomunicacions necessària a l’immoble 

on s’emplaça el seu establiment per part de les persones acreditades de LC, obligant-se a garantir 
l’accés d’aquestes a tal efecte, i essent el Gestor l’únic responsable d’haver obtingut, si escau, les 
autoritzacions necessàries per a l’esmentada instal·lació, amb total indemnitat de LC per qualsevol 
reclamació derivada d’aquesta qüestió. 

 
3.5 El Gestor es compromet a fer-se càrrec del cost i despeses que es puguin derivar de connectar 

novament les línies telefòniques per causa provocada pel propi Gestor. 
 
3.6 El Gestor ha de satisfer a LC els ingressos obtinguts per la venda dels cartrons de la loteria 

Supertoc, descomptats els premis que ha pagat i les comissions a què té dret per la 
comercialització. El Gestor és l’únic responsable del pagament de premis de cartrons invalidats de 
conformitat amb el que estableix l’article 11 del Decret 241/1986, de 4 d’agost, que aprova el 
Reglament general dels jocs de loteria i per l'article 6 del Decret 285/1994, de 4 de novembre, 
d'aprovació del Reglament de la loteria Supertoc, o normativa que les substitueixi.  

 
3.7 El Gestor es compromet a l’acompliment d’allò que determini en cada moment LC en matèria de 

sistemes de cobrament de cartrons, i del sistema de devolució i abonament dels cartrons anul·lats 
o pagats per haver resultat premiats, procedint al pagament en les dates i condicions establertes 
per LC. Així mateix, el Gestor resta obligat a retornar a LC els cartrons que anul·li, i a invalidar 
aquells que hagi pagat per haver estat premiats. 
 

3.8 El Gestor resta obligat al pagament de premis en els termes i pels imports que determini LC, així 
com a assegurar-se de la validesa i legitimitat dels cartrons premiats, i també de la quantia del 
premi, essent l’únic responsable dels pagaments de premis que realitzi contra la presentac ió de 
cartrons no vàlids o il·legítims. 
 

3.9 El Gestor no pot realitzar cap tipus d’activitat ni publicitat de la loteria que no hagi estat autoritzada 
prèviament per LC, i s’obliga a complir amb la normativa vigent que li sigui d’aplicació, en especial 
les normes de protecció de dades de caràcter personal. 

 
3.10 El Gestor renuncia a l’acció a que pugui tenir dret a formular reclamacions contra LC per pèrdues, 

danys o perjudicis, el lucre cessant, inclosa la manca de beneficis que es produeixi com a 
conseqüència de la no celebració de sortejos, i per la no obtenció de beneficis causada per 
defectes o avaries que afectin l‘equipament de LC dipositat en el punt de venda. 

 
3.11 Les despeses fetes pel Gestor amb motiu de la subscripció, modificació o extinció del present 

contracte no seran reclamables a LC. 
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3.12 El Gestor resta obligat a l’acompliment de les obligacions comercials següents: 
 

a. Acceptar la instal·lació en l’establiment dels suports d’identificació exterior i interior definits 
actualment o en un futur per LC com a material punt de venda per tal de facilitar-ne la correcta 
identificació. 

 
b. Exposar en un lloc visible al públic a l’establiment, sempre i en tot moment, el material 

promocional, publicitari i informatiu de les accions comercials que LC dugui a terme en cada 
moment. 

 
c. Assistir als cursos de formació que LC imparteixi amb l’objectiu de conèixer els protocols i les 

actuacions a realitzar per a la comercialització correcta del joc.  
 
3.13 El Gestor resta obligat a facilitar l’accés al seu establiment -en horari comercial i sempre que no 

interfereixin el desenvolupament normal de l’activitat - a les persones acreditades de LC, o de 
l’entitat col·laboradora d’aquesta, en totes les visites de control i inspecció que, amb una 
periodicitat raonable i adequada a les circumstàncies, duguin a terme, així com a proporcionar tota 
la informació que, raonablement, li pugui ser requerida relacionada amb l’activitat autoritzada. 
 

3.14 El Gestor és responsable de garantir en tot moment la seguretat de la informació al seu abast i la 
integritat de l’operativa del joc d’acord amb les instruccions proporcionades per LC. 

 
3.15 El Gestor es compromet a l’acompliment de les directrius que estableixi LC en matèria de joc 

responsable. En concret: 
 

a) El Gestor participarà a totes les accions formatives sobre joc responsable que imparteixi LC, i 
en traslladarà el contingut a tots els empleats del Gestor amb tasques d’atenció al públic. 

 
b) El Gestor disposarà en el seu establiment, i en sol·licitarà a LC en cas que es malmetin o es 

quedi sense estoc, de: 
o Adhesiu de joc responsable fàcilment visible des de l’exterior de l’establiment. 
o Fulletons sobre joc responsable en una ubicació accessible pels jugadors. 

 
c) El Gestor en cap cas incitarà al joc de manera excessiva. En cas de sospita de joc excessiu i 

sempre que sigui possible, facilitarà al jugador un fulletó de joc responsable. També facilitarà 
el fulletó a qualsevol jugador que demani ajut sobre joc excessiu. 

 
d) El Gestor en cap cas vendrà cartrons de loteria a crèdit; l’import corresponent als cartrons de 

loteria es cobraran en efectiu o mitjançant targeta bancària, a poder ser amb targeta de dèbit. 
 
3.16 A l'exercici de la seva activitat, el Gestor actuarà en el seu propi nom i pel seu compte i risc, i sota 

responsabilitat pròpia, sense que, ni el Gestor ni cap dels seus socis, associats, afiliats i 
simpatitzants tingui el caràcter d’empleat o treballador, distribuïdor, agent, representant, soci (ni, 
en general, cap altra figura jurídica) de LC. 
 

3.17 El Gestor és responsable dels accidents, fets danyosos o il·lícits ocorreguts en l’establiment o com 
a conseqüència de l'activitat que en ell s’hi realitza, amb total indemnitat per a LC. 

 
4. ALTRES OBLIGACIONS DEL GESTOR 
 
4.1 El Gestor és el responsable de tots els danys que es puguin causar a l’equipament i al material 

dipositat en l’establiment, per culpa, negligència o inhabilitat del Gestor o dels seus empleats, o 
per qualsevol acció o omissió provinent de qualsevol persona que hi accedeixi del Gestor, llevat 
d’aquells supòsits en què el dany s’hagués produït per causes tècniques no imputables a el Gestor. 
En cas que es produeixin danys i no concorri cap causa d’exoneració de responsabilitat, el Gestor 
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haurà d'abonar a LC el cost de les reparacions necessàries i, en cas de destrucció o desaparició 
de l’equipament, el cost de la seva substitució. 
 

4.2 L’agent venedor ha de comunicar a LC les irregularitats que detecti en el funcionament dels equips 
dipositats i facilitar l’accés al personal tècnic de LC a fi que els equips puguin ésser revisats amb 
la major brevetat possible.  

 
4.3 La finalització de la vigència d’aquest contracte i la declaració de la seva ineficàcia obliga a aquest 

a retornar, si és el cas, tots els materials i l’equipament cedits en concepte de dipòsit per LC. En el 
supòsit que els materials i equipaments cedits en concepte de dipòsit no siguin retornats, LC podrà 
exercir les potestats concedides per les lleis per a la recuperació possessòria d’aquests béns. 

 
4.4 El Gestor ha de conservar a disposició del públic la normativa de la loteria Supertoc. 
 
4.5 El Gestor no actua per compte i en nom de LC a efectes de la transacció de venda del joc objecte 

d’aquest contracte (validació, registre en el sistema, etc...) ni en el seu cas, per a l'abonament dels 
premis que resultin procedents. 

 
4.6 El Gestor, com a part contractant independent de LC, organitzarà les seves activitats professionals 

i els seus recursos tècnics i humans lliurement conforme als seus propis criteris empresarials. 
 
4.7 LC no tindrà cap responsabilitat derivada de les reclamacions i demandes que es presentin contra 

el Gestor a causa de la seva gestió de l’establiment i la prestació objecte d’aquest contracte.  
 
4.8 En cas que el Gestor disposi d’empleats, aquests prestaran els seus serveis exclusivament dins 

de l'àmbit de direcció i organització del Gestor, sense que LC doni instruccions o ordres ni 
intervingui en la seva selecció. En cap cas existeix relació laboral o contractual entre LC i els 
empleats del Gestor. LC no tindrà responsabilitat de caràcter laboral de cap tipus, ni amb la 
Seguretat Social, derivada de les relacions laborals entre el Gestor i qualssevol altres empleats o 
col·laboradors d’aquest, ni de resultes de la seva subcontractació. En tot cas, el Gestor 
compensarà a LC per qualsevol reclamació que aquesta hagi hagut d'atendre en contra del previst 
en la present clàusula. 

 
5. OBLIGACIONS DE LC 

 
Són obligacions expresses de LC: 
 
5.1 Abonar al Gestor la contraprestació o comissió fixada pel joc de loteria Supertoc.  

 
5.2 Subministrar el material i la documentació necessària per a l’exercici de l’activitat, sense costos 

per al Gestor. Així mateix, li proporcionarà la formació establerta per a la prestació correcta de 
l’activitat. 

 
5.3 Instal·lar en l'establiment del Gestor l’equipament de comunicació necessari per al 

desenvolupament de l’activitat i deixarà constància d’aquest fet a través del document de dipòsit 
corresponent que a tal efecte se subscriurà en el mateix moment en què es realitzi la instal·lació.  

 
5.4 Posar a disposició del Gestor els mitjans tècnics, materials i humans necessaris per tal de realitzar 

la instal·lació del terminal i l’equipament, i el seu manteniment. El Gestor resta subjecte a les 
obligacions i responsabilitats de custòdia i restitució pròpies d’un dipositari en relació amb el 
terminal i els aparells subministrats per LC. 

 
5.5 Posar a disposició del Gestor un servei d’assistència i informació per a la resolució d’incidències 

vinculades a l’objecte d’aquest contracte, així com a mantenir una comunicació fluïda per al bon 
funcionament del servei.  
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6. ALTRES DISPOSICIONS  
 
6.1 El Gestor haurà de restituir a LC els equips dipositats de manera simultània a la resolució o extinció 

d’aquest contracte, amb independència de la causa. Qualsevol deteriorament produït per l'ús 
inadequat, culpa o negligència del Gestor seran abonats per aquest. Així mateix, en cas de 
destrucció o desaparició dels equips dipositats, el Gestor haurà d'abonar el cost de la seva 
reposició. 

 
6.2 Tota comunicació entre LC i el Gestor relativa a aquest contracte podrà fer-se per correu electrònic 

enviats a les adreces que consten a l’encapçalament. En cas de que qualsevol de les parts realitzi 
un canvi d’adreça, ho comunicarà a l’altra part en un termini no superior de set (7) dies naturals a 
la realització del canvi.  

 
6.3 El retard en el pagament de qualsevol obligació econòmica establerta en aquest contracte per a 

qualsevol de les parts, meritarà l’interès legal en concepte d'indemnització de danys i perjudicis. 
Així mateix, si el retard és provocat pel Gestor, a més LC podrà procedir a la reclamació del deute 
pel procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs i sancions del 
període executiu, els interessos de demora i, si s’escau, les costes. 

 
6.4 La declaració de qualsevol disposició d’aquest contracte (o d’una part d’una disposició) de ser 

invàlida, nul·la, il·legal, ineficaç o no aplicable, no afectarà la resta de disposicions d'aquest 
contracte (o la resta de la disposició) que no s’hi vegin afectades i que continuaran sent vàlides i 
plenament aplicables.  

 
En cas que una disposició (o part d’aquesta) sigui declarada invàlida, nul·la, il·legal, ineficaç o no 
aplicable, s’entendrà substituïda per d’altres de vàlides i eficaces que permetin arribar de la forma 
més aproximada possible els objectius d’aquest contracte. LC i el Gestor negociaran de bona fe 
els termes de les disposicions substituïdes. A falta d'acord, dins dels trenta (30) dies següents a 
l'inici de les converses i en cas que la integració fora essencial per al compliment del contracte, 
cada una de les parts tindrà el dret a demandar judicialment la fixació de la disposició que ha de 
substituir a la nul·la o ineficaç. 

 
6.5 L'omissió per qualsevol de les parts d'exigir l'estricte compliment de qualsevol dels termes d'aquest 

contracte en una o més ocasions, no podrà ser considerada en cap cas com una renúncia, ni 
privarà aquesta part del dret a exigir l'estricte compliment de les obligacions que d'ell es deriven a 
posteriori. 
 

6.6 El gestor és l’únic responsable del pagament de premis de cartrons considerats invalidats de 
conformitat amb el que estableix l’article 11 del Decret 241/1986, de 4 d’agost, que aprova el 
Reglament general dels jocs de loteria organitzats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat i per l'article 6 del Decret 285/1994, de 4 de novembre, d'aprovació del Reglament de 
la loteria Supertoc, o disposicions que els substitueixin. 

 
7. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
7.1 La comissió que té dret a percebre el Gestor és la que fixi el consell d’administració de LC, el qual 

tindrà la facultat de modificar els elements que serveixin per calcular el seu l’import.  
 
7.2 En el moment de la signatura d’aquest contracte, la comissió que correspon percebre Gestor és la 

que consta en Annex 1 d’aquest contracte.  
 
La modificació de les contraprestacions o comissions es comunicaran al Gestor de punt de venda, 
i aquest tindrà un termini de seixanta (60) dies naturals des de la notificació mitjançant el terminal 
per manifestar a LC la seva voluntat expressa de no acceptar-les, la qual cosa implicarà la 
simultània extinció del contracte, sense dret del Gestor a reclamar a LC cap mena d’indemnització, 
compensació, contraprestació o penalització. En cas que transcorri el dit termini sense que el 
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Gestor hagi manifestat a LC la no acceptació de les modificacions contractuals referides, 
s’entendrà que les accepta.      

 
A l'import de la contraprestació o comissió s'hi afegirà l'Impost sobre el Valor Afegit (o aquell tribut 
que el substitueixi) que correspongui d'acord amb les disposicions vigents en tot moment. 
    

7.3 Es realitzaran diverses liquidacions mensuals, que inclouran l’import de les vendes, premis pagats, 
comissions meritades i els impostos corresponents des de la darrera liquidació. 
 
LC carregarà l’import de la liquidació al compte bancari que el gestor hagi facilitat, mitjançant un 
rebut SEPA.  

 
En cas d’impossibilitat de cobrament per part de LC, i sens perjudici de les responsabilitats que 
correspongui al Gestor com a conseqüència de l'apropiació de la recaptació efectuada per compte 
de LC, aquesta podrà emprar els mitjans legals pertinents per poder fer efectiva la quantitat deixada 
d'ingressar. 
 
LC emetrà  mensualment, per compte de  el Gestor, la factura per la comissió total computada, 
més l'IVA corresponent, de la qual s’entregarà al Gestor l’oportuna copia, sense perjudici de les 
comissions addicionals. 

 
7.4 En cas d’extinció o resolució del present contracte, es practicarà la liquidació final corresponent a 

l'últim dia de celebració de sortejos. 
 
8. CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
8.1 Resolució unilateral per part de LC: 

 
Sens perjudici de les restants causes d'extinció legalment previstes, LC podrà resoldre 
unilateralment el present contracte i reclamar, si escau, la corresponent indemnització per danys i 
perjudicis, en qualsevol dels següents casos: 

  
a) Que el contracte fos objecte d'incompliment de les obligacions essencials per part del Gestor. 

 
b) Per l’incompliment per part del Gestor de les obligacions, instruccions o directrius fixades per 

LC. 
 

c) Per trobar-se sotmès a alguna o algunes de les prohibicions per contractar establertes per la 
legislació de contractes del sector públic. 
 

d) Per la cancel·lació del permís d’obertura de la sala de bingo. 
 
8.2 Resolució per part del Gestor: 

 
Sens perjudici de les restants causes d'extinció legalment previstes, el Gestor podrà resoldre 
unilateralment el present contracte i reclamar, si escau, la corresponent indemnització per danys i 
perjudicis, en cas d’incompliment per part de LC de les obligacions essencials del contracte, en 
especial, el pagament de la comissió convinguda. 
 
La no acceptació de la modificació de les condicions econòmiques del contracte per part el Gestor 
comporta la simultània resolució del contracte, sense dret del Gestor a reclamar a LC cap mena 
d’indemnització, compensació, comissió, contraprestació o penalització. 
 

8.3 Les parts compliran, malgrat l’extinció del contracte, totes les obligacions meritades en aquella data 
i aquelles la meritació de les quals estigui subjecte a terme es consideraran automàticament 
vençudes. 
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9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 
 
9.1 Corresponen exclusivament a LC tots els drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial en 

relació amb el joc objecte d’aquest contracte. Així mateix, el Gestor no obté pel present contracte 
cap patent, dret d'autor, marca ni cap altre dret de propietat industrial, sobre el software,  productes, 
tecnologia, know-how o secrets tècnics, industrials o comercials de LC. 
 

9.2 El Gestor notificarà a LC, de forma immediata i mitjançant correu electrònic a l’adreça assenyalada 
per a notificacions, qualsevol notícia d'intent o realitat d'infracció per part de tercers dels esmentats 
drets. 

 
10. DRET APLICABLE I JURISDICCIÓ 
 
10.1 Les obligacions establertes en el present contracte es regiran per les disposicions contingudes en 

el mateix i, en el seu defecte, pel Dret vigent a Catalunya en cada moment. 
 

10.2 Per a la resolució de les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació a aquest contracte, les 
parts se sotmetran a l’arbitratge del Cort Arbitral de Catalunya, sempre que es tracti de matèries 
de lliure disposició conforme a dret i, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de 
desembre, d’arbitratge o normativa que la substitueixi. En defecte d’arbitratge, serà competent la 
jurisdicció civil de la ciutat de Barcelona, amb expressa renúncia de qualsevol altre fur que per raó 
de domicili o altra circumstància pugui correspondre. 

 
11. PROTECCIÓ DE DADES 
 
11.1 Les dades personals del representant de la persona interessada s’incardinen en el previst a l’article 

19 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals per dades de contacte. En qualsevol cas i per informar, en compliment de la normativa 
de protecció de dades personals, LC actuarà sempre com responsable del tractament de les dades 
personals comunicades per la persona interessada, en cas de produir-se una comunicació de 
dades personals la finalitat del tractament és gestionar aquest contracte. La legitimació per aquest 
tractament es basa en el consentiment i en el corresponent acord. Les dades tractades 
s’incorporen a un Registre d’Activitats de Tractament amb les mesures de seguretat adequades. 
Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte a autoritats públiques competents d’acord amb 
la normativa vigent, ni s’utilitzaran per a altres finalitats. El representant de la persona interessada 
pot exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir dades contactant 
amb el delegat de protecció de dades de LC (Carrer d’Enric Granados, 33 | 08007 Barcelona | 
dpdades@loteries.cat | Telèfon 935547456). Informació addicional sobre protecció de dades a: 
https://www.loteriesdecatalunya.cat/politica-privacitat/ 
 

11.2 En el cas de dades de caràcter personal a què el Gestor pugui tenir accés, sigui de manera 
expressament permesa o sigui de manera accidental, el Gestor, en compliment del Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals, únicament pot tractar les dades segons les instruccions de LC i no les pot aplicar 
ni utilitzar amb una finalitat diferent de la d’aquest acord, ni les pot comunicar, ni tan sols amb vista 
a conservar-les, a altres persones o entitats. A més, el Gestor ha de complir les mesures tècniques 
i organitzatives que estableix la citada regulació, per a dades de caràcter personal. En el cas que 
el Gestor, o qualsevol de les persones vinculades destini les dades a qualsevol altra finalitat, les 
comuniqui o les utilitzi incomplint els pactes d’aquest acord, és responsable de les infraccions 
comeses. 

 
12. CONFIDENCIALITAT 
 

https://www.loteriesdecatalunya.cat/politica-privacitat/
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Les parts es sotmeten a les obligacions establertes en l’Acord de confidencialitat incorporat com Annex 
2 del contracte, del qual en forma part inseparable. 
 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte i del seus annexos, les parts el signen. 
 
A la data de la signatura del director general de Loteries de Catalunya, SAU. 
 
 
 
 
Pel Gestor.                                                        
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ANNEX 2 ACORD DE CONFIDENCIALITAT  

1. Que amb motiu de l’execució d’aquest contracte les parts signants poden facilitar-se mútuament 
certes dades, informació i/o documents relatius als seus productes, tecnologies, saber fer (know-how), 
secrets comercials, activitats de màrqueting, desenvolupament de productes, de serveis o de negoci, i 
altres de naturalesa similar, que tenen caràcter de privades, secretes o confidencials per a una o 
ambdues parts signants d’aquest acord o bé constitueixen dades de caràcter personal expressament 
protegides per la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de secrets empresarials. 
 
2. Que en aquest acord, la paraula EMISSOR significa la part que facilita informació confidencial. 
 
3. Que en aquest acord, la paraula RECEPTOR significa la part a qui es facilita o qui rep informació 
confidencial. 
 
Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest acord, que es regeix per les següents: 

 
 

ESTIPULACIONS 

 
 
PRIMERA.- Qualsevol informació, sigui quina sigui la seva naturalesa (tècnica, comercial, financera, 
operacional o de qualsevol altre tipus), en qualsevol format o suport (ja sigui verbal, escrita, gravada o 
de qualsevol altre tipus), que l’EMISSOR pugui facilitar al RECEPTOR en relació amb aquest contracte, 
es considera informació confidencial, incloent en aquesta categoria la informació que es generi a partir 
de la informació confidencial. 
 
SEGONA.- El RECEPTOR es compromet a acceptar la informació confidencial en un marc de confiança 
i a no facilitar-la a cap tercer ni a utilitzar-la per al seu propi benefici sense obtenir el consentiment previ 
de l’EMISSOR per escrit. 
 
TERCERA.- El RECEPTOR s'obliga així mateix a: 
 

a. Tractar la informació confidencial com a estrictament confidencial. 

 
b. Guardar la informació confidencial, bé sigui escrita, gravada o en qualsevol altre suport, 

separada de qualsevol altra informació de què pugui disposar. 
 

c. Utilitzar i transmetre la informació confidencial exclusivament per a les finalitats del projecte. 

 
d. Utilitzar procediments de control de l’ús o transmissió de la informació confidencial. 

 
e. No fer cap còpia de la informació confidencial sense el consentiment previ per escrit de 

l’EMISSOR, excepte les còpies que requereixi per fer un estudi intern. 

 
f. Restringir l'accés a la informació confidencial únicament a aquells empleats seus que necessitin 

conèixer-la per a les finalitats del projecte i assegurar-se que coneixen les obligacions que els 
són aplicables en virtut del que estableix el present acord. 

 
g. No facilitar informació confidencial a tercers, incloent-hi altres organitzacions que puguin formar 

part del seu mateix grup comercial o empresarial sense el consentiment previ per escrit de 
l’EMISSOR, i a assegurar-se que, en el cas que s’hagi obtingut l'autorització esmentada, aquest 
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tercer signa un compromís de confidencialitat amb l’EMISSOR en termes, com a mínim, 
equivalents als d’aquest acord. 

 
QUARTA.- L’EMISSOR és en tot moment el titular exclusiu de la informació confidencial, que està 
protegida legalment. En el cas que aquesta informació confidencial sigui millorada, revisada o 
modificada de la manera que sigui, continua sent de propietat exclusiva de l’EMISSOR. 
 
CINQUENA.- En cap cas el fet que l'EMISSOR faciliti informació confidencial al RECEPTOR significa 
que l'EMISSOR li concedeixi sobre l'esmentada informació llicència o cessió de dret de patent, marca, 
model d'utilitat, disseny o copyright o dret de propietat industrial o intel·lectual. 
 
SISENA.- Cap de les parts pot utilitzar el nom, la marca, el nom comercial ni cap altre dret de propietat 
industrial o intel·lectual de l'altra part sense el consentiment previ per escrit. 
 
SETENA.- Les restriccions relatives a l'ús, reproducció, transmissió o accés a la informació confidencial 
a què es refereix aquest acord no són aplicables en els següents casos: 
 

a. Quan la informació confidencial facilitada esdevingui accessible públicament en publicació 
impresa o en publicacions de circulació general, sense que en aquesta circumstància hi hagi 
intervingut cap incompliment d’aquest acord. 

 
b. Quan la informació confidencial facilitada ja es trobés legalment en possessió del RECEPTOR 

en el moment en què l’EMISSOR l’hi facilités, o el RECEPTOR l’hagués obtingut 
independentment de l’EMISSOR abans que aquest l’hi facilités i sense haver utilitzat de cap 
manera la informació confidencial rebuda de l’EMISSOR. 

 
c. Quan el RECEPTOR demostri haver obtingut legalment la informació, i de manera no 

restringida, de qualsevol tercer que no estigui subjecte a obligacions de confidencialitat similars 
amb l’EMISSOR. 

 
d. Quan la informació confidencial facilitada s’hagi d’entregar obligatòriament en virtut d’una 

disposició legal o per resolució vàlida emesa per qualsevol autoritat, tribunal o òrgan 
jurisdiccional competent, sempre que, en tot cas, el RECEPTOR requerit ho notifiqui 
immediatament a l’EMISSOR que ha rebut aquest requeriment, per tal que l’EMISSOR pugui 
avaluar si hi ha cap possibilitat de formular oposició o pugui prestar al RECEPTOR qualsevol 
suport per a complimentar el requeriment (a càrrec del RECEPTOR). 

 
VUITENA.- La informació confidencial es facilita de bona fe, però sense cap compromís ni garantia de 
cap mena, expressa o implícita, relativa a la seva utilitat, validesa, exactitud o integritat. 
 
NOVENA.- Cadascuna de les parts ha de respondre davant de l'altra part de qualsevol dany directe a 
causa de frau derivat de l'incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquest acord, excloent-hi 
expressament qualsevol tipus de responsabilitat per danys indirectes o eventuals. Atès que el simple 
incompliment d’aquest acord pot causar a l'altra part danys irreparables, LC té dret a reclamar les 
indemnitzacions previstes legalment, a més de qualsevol altra acció legal que li pugui correspondre. 
 
DESENA.- El RECEPTOR queda obligat pels pactes que conté aquest acord de manera indefinida, 
amb independència que el servei o projecte finalitzi, a partir de la data en què rebi qualsevol informació 
confidencial relativa al projecte, fins i tot la que s’hagi facilitat abans de signar aquest acord. 

 


