PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PEL SERVEI D’ANÀLISI DEL COMPORTAMENT DE
JOC.
1.

Introducció

Loteries de Catalunya, SAU, (en endavant Loteries) de conformitat amb 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.
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, Loteries 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.
En aquest sentit, Loteries disposa d’un web oficial en el qual a més de facilitar informació sobre
l’organització, les seves actuacions i els jocs que comercialitza, ofereix als ciutadans la
possibilitat d’adquirir bitllets i formular apostes de diversos jocs que en ella s’ofereixen.
Per tal de poder jugar en aquest web es preceptiu el registre individualitzat de cada jugador,
facilitant un conjunt de dades a nivell identificatiu i operatiu. Aquestes dades inclouen les que
permeten comprovar la identitat del jugador, l’edat del mateix a efectes de no permetre jugar a
menors d’edat i el compte bancari on s’ingressaran els imports que Loteries hagi d’abonar al
jugador - bàsicament el pagament de premis i la devolució de l’import dipositat a efectes de
comprar apostes.
2. Objecte del contracte
Aquest plec té per objecte la contractació d’un servei d’anàlisi del comportament dels jugadors
de forma individualitzada, que permeti aplicar els protocols interns previstos per a la detecció i
prevenció de conductes de risc en els jugadors que conformen el pla de mesures de joc
responsable.
3. Característiques tècniques
El web de Loteries possibilita l’adquisició de bitllets dels diversos jocs de loteria que comercialitza
als jugadors que prèviament s’han registrat.
D’acord amb aquest procediment, les operacions que cada jugador realitza, tant pel que fa a la
compra d’apostes com en el cobrament dels premis que d’aquestes els hi puguin correspondre,
queden enregistrats en el seu compte personal.
En conseqüència, és factible procedir a l’extracció d’aquestes dades del sistema de joc vinculantles a un codi identificatiu de tal forma que permetin un anàlisi dels hàbits de joc i el comportament
d’un jugador sense que per l’analista d’aquestes dades tingui accés a les dades de caràcter
personal del jugador.
En aquest sentit, també es viable procedir a la detecció de perfils i monitorització de
comportaments de forma anònima, els quals poden ser contrastats de forma automatitzada per
mitjà d’algoritmes que vinculin aquests amb possibles perfils que han desencadenat problemes
potencials i que, de mantenir-se i seguir els paràmetres que es preveuen, puguin abocar a
problemes de joc patològic.
De l’anàlisi i tractament d’aquesta informació requereix de programes desenvolupats
específicament per aquesta matèria i que permetin la monitorització i contrast amb models

i perfils prèviament definits per especialistes en aquest àmbit, permeten preveure
possibles comportaments futurs de risc amb suficient antelació.
L'empresa adjudicatària proveirà els recursos humans i tècnics necessaris per a donar
compliment a les necessitats objecte de la present contractació. Així mateix, el servei a
desenvolupar per l’adjudicatària també ha de donar compliment en línies generals als següents
aspectes:


Servei d’anàlisi de risc de jugadors i grups de jugadors basat en la intel·ligència artificial
i en avaluacions de neurociència i psicologia que permeten la predicció de patrons de
comportament



Servei de segmentació dels jugadors en funció del tipus de joc i del risc.



Classificació de cada jugador segons risc de desenvolupar un joc problemàtic.



Possibilitat d’anàlisi personalitzat del comportament de cada jugador mitjançant
modelatge cognitiu avançat.



Elaboració de perfils de jugadors automatitzats i monitoritzats.



Detecció de patrons contra el blanqueig de capitals (AML).



Gestió de qualsevol nombre de dades o jugadors futures, no només de la gestió de les
dades actuals.



Servei de comunicació i assessorament als jugadors respecte el seu joc amb missatges
personalitzats.



Servei de personalització de les notes i comunicacions de cada jugador i possibilitat de
carregar documents amb altra tipus d’informació que es vulgui enviar al jugador.



Possibilitat d’evolutius i millores.



Formació del personal de Loteries de Catalunya respecte la implementació d’aquesta
nova eina d’anàlisis.

4. Equip del projecte
Les empreses licitadores han de comprometre’s a dedicar o subscriure a l’execució del contracte
els mitjans personals i/o materials necessaris i suficients per a la realització de les tasques
objectes del contracte.
En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de tenir un mínim de personal amb
experiència acreditada en les tasques objecte del servei, amb especificació dels requisits
mínims establerts en l’apartat G.3 del Quadre de Característiques del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
L’equip mínim dedicat a l’execució de les tasques objecte del present contracte haurà de
reunir coneixements i experiència en els següents àmbits:



Coneixements i experiència en l’àmbit de la programació basada en la intel·ligència
artificial i la neurociència.



Coneixements i experiència en l’àmbit de l’anàlisi científic i àmbit acadèmic sobre el joc.



Coneixements i experiència en programació informàtica.



Coneixements i experiència en estudi d’usuaris en la indústria de les loteries i operadors
del joc i en l’àmbit del joc responsable.



Alt nivell de coneixement de l’idioma anglès en l’àmbit professional.

5. Obligacions en la prestació del servei
En el marc de la prestació del servei l’adjudicatària ha de complir amb les següents obligacions:


Garantir el normal funcionament del servei d’acord amb el que s’estableix en aquest plec,
comunicant qualsevol incidència que es produeixi.



Disposar d’una organització adequada per executar, amb eficàcia i eficiència, les
funcions objecte del contracte.



Fer-se càrrec de facilitar els materials i serveis necessaris per a la correcta prestació del
servei.



Assumir les despeses que generin els desplaçaments que resultin necessaris per a la
correcta execució del servei.



Comunicar qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar o entorpir el funcionament
del servei.



Tenir confidencialitat de les dades mitjançant la signatura del corresponent contracte de
tractament de dades amb Loteries.

6. Suport tècnic i interrupció del servei
El contractista informarà a Loteries de les novetats en el programari que sorgeixin durant
l’execució del contracte.
El contractista haurà de proporcionar el suport tècnic necessari pel servei contractat, així mateix,
haurà de garantir la prestació del servei, proveint als seus recursos de l'equipament necessari
sense que incidències en el mateix suposin perjudici per a Loteries.
En el supòsit que la interrupció del servei es mantingui per un període superior a una setmana,
i sigui causa imputable al contractista, Loteries podrà resoldre anticipadament el contracte, sense
dret a indemnització per la contractista.
7. Model de relació
Loteries designarà un responsable dels treballs, la funció del qual serà amb caràcter general la
supervisió de la correcta realització dels mateixos, l’aprovació de la planificació dels treballs i el
seu seguiment.
Així mateix, el licitador designarà una persona que actuï com representant davant de Loteries
per a resoldre qualsevol consulta o incidència que pogués sortir en el desenvolupament dels
treballs a realitzar.
Com a mínim, però, caldrà que s’estableixi els següents nivells d’interlocució:



Reunions de responsables del contracte amb les següents característiques:
o

Interlocutors: cap de projecte i/o responsable del servei per part del licitador. I
persona designada per Loteries de Catalunya.

o

Periodicitat: 1 mes.



o

Objectiu: fer el seguiment del contracte, analitzant diversos aspectes:
productivitat, temes de facturació, seguiment de fites (a alt nivell), etc.

o

Documents a redactar per l’adjudicatari: actes de les reunions, informes
executius, etc.

Reunions de seguiment amb les següents característiques:
o

Interlocutors: les persones designades en el moment de l’execució del contracte
per l’adjudicatari i per Loteries de Catalunya.

o

Periodicitat: 15 dies.

o

Objectiu: estimació de la dedicació de l’equip de treball durant el pròxim període,
rendiment del servei i incidències més destacables.

o

Documents a redactar per l’adjudicatari:


Planificació de les actuacions a realitzar.



Informe de les incidències obertes, resoltes, temps de resolució, etc.

A la data de la signatura electrònica de la directora de Responsabilitat Social Corporativa i
Projectes de Loteries de Catalunya, SAU.

