PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE
REGULAR
LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I INSERCIÓ DE PUBLICITAT EN ELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE LES ACCIONS
PUBLICITÀRIES DE LOTERIES DE CATALUNYA DE JUNY A SETEMBRE DEL
2022, expedient LC-2022-00113 (V0951-MKJ-22-0022)

Primera. Objecte
Aquest plec té per objecte la contractació del servei de gestió i inserció de publicitat en
els mitjans de comunicació per a la difusió de les accions publicitàries de Loteries de
Catalunya, SAU de juny a setembre del 2022.
Segona. Objectius de la contractació
L’objectiu és aconseguir les millors condicions de gestió i inserció en la difusió dels
mitjans de comunicació per tal de fer arribar el missatge de la forma més efectiva, que
permeti optimitzar al màxim el pressupost disponible.
Tercera. Característiques tècniques
1. Consideracions prèvies / antecedents
El 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, en el seu article 1, estableix que el
joc de loteria, en les seves diverses modalitats, és organitzat i gestionat, per compte de la
Generalitat de Catalunya, per Loteries de Catalunya, SAU, i també la recaptació per
compte de la Generalitat dels ingressos públics derivats d’aquesta activitat i el pagament
dels premis que s’estableixen.
El Decret 240/2004, de 30 de març, pel qual s’aprova el catàleg de jocs i apostes
autoritzats a Catalunya i els criteris aplicables a la seva planificació, estableix en l’article
5.1 que la loteria, en qualsevol de les modalitats previstes en aquest precepte, serà
organitzada per Loteries de Catalunya, SAU.
Loteries de Catalunya fa més de trenta-cinc anys que està al costat de les persones que
més ho necessiten. Els beneficis es destinen de manera íntegra al suport de projectes
socials que es canalitzen a través del fons de loteries per la prosperitat i cohesió social.
En aquest sentit, Loteries de Catalunya és l’encarregada d’emprendre les accions de
comunicació que calgui per tal de difondre a la població de Catalunya, les activitats
realitza en exercici de la competència exclusiva que, en matèria de joc, l’Estatut
d’Autonomia atorga a la Generalitat de Catalunya en el territori geogràfic de Catalunya,
així com, d’aquelles accions que es porten a terme com a conseqüència de la destinació
dels fons generats.

1

2. Objectius de comunicació
Les actuacions que desenvolupa Loteries de Catalunya necessiten de difusió en el seu
àmbit d’actuació per tal de mantenir un grau de notorietat entre el públic objectiu i en
relació a la resta de loteries que operen en el territori català.
Les principals accions de comunicació de Loteries de Catalunya se centraran en la
consolidació de la loteria La Grossa.
3. Accions publicitàries
3.1 Acció publicitària La Grossa
3.1.a Acció publicitària La Grossa de La Diada
Està previst que la campanya específica d’aquest producte comenci l’1 de juliol i finalitzi
el 10 de setembre.
Mitjans i disponibilitat de material que previsiblement composaran l’acció publicitària:
Televisió:
 Espot de 30”
 Espot de 30”
 Espot de 10”
 Acció especial al programa de TVC “Tot es mou”: concurs d’una setmana de
durada (5 emissions)
Ràdio:
 Falca de 20”
Mitjà imprès:
 Pàgina a color
Exteriors:
 Opis - Mobiliari urbà
 Tramvies
Internet:
 Branday
 Doble Robapàgines
 Pre-roll o roba-vídeo dels espots
 Native Ads + formats estàndards
 Criteo formats estàndards
 Page Post video Stories
 Page Post Link / Stories
3.1.b Acció publicitària La Grossa del divendres
3.1.b.1 Acció publicitària La Grossa del divendres Especial Revetlla
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Està previst que la campanya específica d’aquest producte comenci el 10 de juny i
finalitzi el dia 24 de juny.
Mitjans i disponibilitat de material que previsiblement composaran l’acció publicitària:
Ràdio:
 Falca de 20”
Internet:
 Vídeo de 30”
 Doble Robapàgines
 Facebook + Instagram Page post link
 Instagram Stories amb link
 Oath Native Ads
 OutBrain Native Ads
4. Objectius de mitjans
Cobertura: fer que la campanya impacti al major percentatge de població arreu de
Catalunya de manera que en cadascun dels mitjans de campanya s’assoleixin les
pressions periòdiques recomanables.
Maximitzar la notorietat dels espais per tal de poder assolir els mínims de top of mind
en el públic objectiu.
Cal buscar la màxima afinitat en els mitjans planificats amb el públic objectiu de la
campanya
5. Públic objectiu
Les accions publicitàries van adreçades a tota la població de Catalunya major de 18 anys.
Pel que fa a internet s’haurà de tenir en compte la segmentació per dispositiu
(Desktop/Mòbil) i per individus Catalunya de 25 - 55 anys.
6. Període de les accions
El període de cadascuna de les accions descrites es preveu que sigui el següent:


Acció La Grossa
o 3.1.a: de l’1 de juliol al 10 de setembre
o 3.1.b.1: del 10 de juny al 24 de juny.

7. Pressupost
Total inversió: 811.000 € sense IVA.


Inversió acció La Grossa de La Diada: 711.000 € (sense IVA) (3.1.a.- televisió,
acció especial al programa de TVC “Tot es mou”, ràdio, premsa, exterior i
internet).
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Inversió acció La Grossa del divendres Especial Revetlla: 100.000 € (sense IVA)
(3.1.b.- ràdio i internet).

Aquest pressupost s’exhaurirà o no en funció de les contractacions que finalment hagi
dut a terme Loteries de Catalunya tenint en compte els preus unitaris/ descomptes oferts
per l’adjudicatari.
8. Costos addicionals
Les empreses licitadores en la seva oferta econòmica han d’incloure, a banda dels costos
d’inserció, els següents costos relacionats:


La planificació del mitjà internet ha de contemplar el cost tecnològic (de pes i de
seguiment) en funció de les impressions planificades.



La planificació del mitjà exterior ha de contemplar el cost de la producció.

A la data de la signatura electrònica de la directora de Màrqueting i Jocs de Loteries de
Catalunya, SAU
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