
 
Circular nº 17/2014 
 

Barcelona, 11 de julio de 2014. 
 
Estimado socio/a y amigo/a: 
 
Hoy se han publicado en el DOG de Catalunya, las siguientes disposiciones, en relación al 
DECRETO 97/2014, de 8 de julio, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA 
LOTERIA BINJOCS Y DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 240/2004, DE 30 de marzo, DE 
APROBACIÓN DEL CATALOGO DE JUEGOS Y APUESTAS

 

 AUTORIZADOS EN 
CATALUNYA Y LOS CRITERIOS APLICABLES A SU PLANIFICACION, del que dimos 
cumplida información en nuestra anterior circular. 

- ORDEN ECO/207/2014, de 10 de julio, por la que se regulan los requisitos mínimos de 
compatibilidad de los terminales y dispositivos que se utilizan para la participación de la 
lotería Binjocs. 
 

- ORDEN ECO/208/2014, de 10 de julio, por la que se regulan los premios acumulados 
de las variantes de la lotería Binjocs. 
 

- ORDEN ECO/209/2014, de 10 de julio de comercialización de la lotería Binjocs de la 
EAJA 
 

Les adjuntamos las tres normas publicadas. 
 
Atentamente, 
 

 
Susana Murciano 
Directora 
 
 

 
 
 

 



DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

ORDRE ECO/207/2014, de 10 de juliol, per la qual es regulen els requisits mínims de compatibilitat dels
terminals i dispositius que s'utilitzen per a la participació en la loteria Binjocs.

El Decret 97/2014, de 8 de juliol aprova el Reglament de la loteria Binjocs. Aquesta loteria es caracteritza pel
fet que els jugadors hi poden participar a través de terminals de joc ubicats en establiments autoritzats i que
disposen de control d’accés, o de dispositius vinculats als establiments esmentats.

Els terminals i els dispositius de joc estan connectats als sistemes informàtics de l'Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat. Aquesta connexió permet que cada terminal o dispositiu disposi del programari
necessari per a la pràctica del joc, i no és possible el desenvolupament d'aquesta loteria sense aquesta
connexió.

El nou Reglament de Binjocs deroga l’anterior, aprovat pel Decret 99/2010, de 27 de juliol i, fonamentalment,
innova en el sentit d’incloure la possibilitat de jugar a aquesta loteria mitjançant dispositius electrònics
vinculats als establiments autoritzats, a més de fer-ho a través dels terminals de joc tradicionals.

En conseqüència, aquesta Ordre regula els requisits mínims de compatibilitat dels terminals i dispositius que
s’utilitzen per a la participació de la loteria Binjocs i desplega el Decret 97/2014, de 8 de juliol, per adaptar
aquesta regulació al nou Reglament i als nous mitjans de joc que preveu aquest.

Aquesta disposició, en tractar-se d’una reglamentació tècnica, s’ha sotmès al procediment d'informació en
matèria de normes i reglamentacions tècniques i de reglaments relatius als serveis de la societat d'informació,
previst en la Directiva 98/34/CE del Parlament i del Consell, de 22 de juny, sobre el procediment d’informació
en matèria de normes i reglamentacions tècniques i les regles relatives als serveis de la societat de la
informació, modificada per la Directiva 98/48 CE, de 20 de juliol, així com en el Reial decret 1337/1999, de 31
de juliol, que regula la remissió d’informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i reglaments
relatius als serveis de la societat de la informació.

Raons comercials i de planificació en el temps, en funció dels paràmetres i dels criteris comercials i econòmics
aplicables, amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat de la comercialització de la loteria Binjocs, fan aconsellable
que l’entrada en vigor d’aquesta Ordre es produeixi el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Per tant, a proposta del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, i fent
ús de les facultats que m’atribueix la disposició final segona del Decret 97/2014, de 8 de juliol

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és regular els requisits mínims de compatibilitat dels terminals i dispositius que
s’utilitzen per a la pràctica de la loteria Binjocs, organitzada, gestionada i comercialitzada per l'Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

 

Article 2

Característiques dels terminals i dels dispositius

2.1 Els terminals i els dispositius per a la pràctica de la loteria Binjocs han de reunir els requisits següents:

2.1.1 Model de sobretaula i model amb moble compatible plataforma PC Windows:
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a) Maquinari compatible amb un ordinador personal.

b) Sistema operatiu Windows embedded.

c) Processador compatible amb sistema operatiu Windows embedded.

d) Memòria RAM com a mínim de 2 Gb.

e) Disc dur o equivalent amb una capacitat mínima de 32 Gb.

f) La resolució gràfica ha de ser, com a mínim, de 1.280 x 720.

g) Pantalla TFT o equivalent amb una resolució de 1.280 x 720 amb sensor tàctil.

h) Terminal proveït d’un dispositiu de connexió de xarxa Fast Ethernet o Gigabit compatible amb Windows.

i ) Targeta de so de 16 bits compatible amb Windows embedded.

j) Altaveus.

k) Targeta multiport 4-Port RS-232 PCI MOXA C104H o equivalent (només model amb moble).

l) Kit conversor DA1 d'Innovative Technology Ltd. o equivalent (només model amb moble).

m) Selector de bitllets NV10 d'Innovative Technology Ltd. o equivalent (només model amb moble).

n) Impressora de tiquets Epic430_ de TransAct Technologies, Inc. (opcional i només model amb moble).

2.1.2 Model amb moble compatible plataforma ETX:

a) Unitat de processament central (CPU) ETX_PM06c ref. 18008-0000-06-1 o equivalent.

b) Processador Intel. Celeron. 600 Mhz o equivalent.

c) Dissipador de calor (heatspreader) per ETX-PM 18008-000-99-0 model HSP-PM o equivalent.

d) Memòria RAM DDR-SDRAM SODIMM PC2700 com a mínim de 512 MB.

e) Panell base de connexions (back panel) model ETX-eval ref. 18010-0000-00-0 o equivalent.

f) Disc en un xip Low Profile d'1 Gb.

g) Adaptador del disc en un xip i el port USB.

h) Dues unitats de controladora LCD model CRT-to-LCD7.

i) Connector de port paral·lel habilitat per entrades de microinterruptors de clau de servei i de porta.

j) Pantalla TFT amb una resolució mínima de 1.024 x 768, amb sensor tàctil, no inferior a 17 polzades.

k) Pantalla TFT amb una resolució mínima 1.024 x 768, no inferior a 17 polzades.

l) Font d'alimentació ATX STD amb un mínim de 150 W.

m) Mòdul de sons de 16 bits.

n) Altaveus.

o) Selector de bitllets UBA-1x-SS de JMC. American Corporation o equivalent.

p) Impressora de tiquets Epic430_ de TransAct Technologies, Inc. o equivalent.

2.1.3. Model amb moble plataforma COM-Express:

a) Unitat de processament central (CPU) ref COM-Express Tipo 2 o equivalent.

b) Processador Intel Atom N270 1,6 GHz, Intel Celeron T3 100 1,9 GHz Dual core o equivalent.

c) Memòria mínima RAM 4GB DDR3.

d) Panell base de connexions (back panel) COM-Express Tipo 2 con passarel·la CAN.

e) Disc flash mínim 4 Gb.
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f) Targeta convertidora de bus CAN a entrades i sortides.

g) Pantalla TFT o compatible que suporti resolució de 1.366 x 768 amb sensor tàctil.

h) Pantalla TFT o compatible que suporti resolució de 1.366 x 768.

i) Font d’alimentació amb un mínim de 300 W, sortides de 12v.

j) Amplificador d’àudio de 2 + 1 (subwoofer) canal.

k) Selector de bitllets NV9 Innovative Technologies o equivalent.

l) Impressora de tiquets APS CP290 o equivalent.

m) Clau de seguretat USBox.

2.2 En el supòsit que les empreses sol·licitin a l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat la
modificació d'algun dels requisits descrits en l’apartat 1 d’aquest article, l’Entitat emetrà l’informe favorable a
què fa referència l'article 3.1.b, sempre que s'asseguri la compatibilitat de les modificacions introduïdes amb el
sistema operatiu que s'empri en el desenvolupament dels jocs.

2.3 L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat ha de facilitar el programari necessari per al
desenvolupament de la loteria Binjocs a tots els agents venedors que comercialitzin aquesta loteria.

 

Article 3

Sol·licitud de compatibilitat dels terminals i dels dispositius

3.1 Les empreses que sol·licitin la compatibilitat de models dels terminals o dels dispositius de joc han de
presentar una sol·licitud davant la direcció general competent en matèria de joc, acompanyada de la
documentació següent:

a) Una descripció del model del terminal o del dispositiu que permeti la participació en la loteria Binjocs.

b) Un informe favorable emès per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat sobre el compliment
del model presentat dels requisits descrits a l'article 2 i sobre la seva capacitat d'enllaç amb el sistemes
informàtics de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

3.2 La direcció general competent en matèria de joc, un cop examinada la documentació presentada, si escau,
declararà compatible i autoritzarà el model del terminal o del dispositiu destinat a la pràctica de la loteria
Binjocs i li atorgarà un número d’identificació.

3.3 Les sol·licituds de compatibilitat i comunicacions a què fa referència aquesta Ordre es poden presentar
també davant la xarxa d’oficines de gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya (OGE), formalitzades en
impresos que es poden descarregar des de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya, o pel
canal telemàtic mitjançant la connexió telemàtica a Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya a la qual
s’accedeix des de l’adreça electrònica http://www.gencat.cat/canalempresa . En aquest últim supòsit, serà
necessari disposar d’un certificat reconegut de signatura electrònica, emès per un prestador de serveis de
certificació classificat per l'Agència Catalana de Certificació.

3.4 El termini màxim per dictar i notificar la resolució és d’un mes, a comptar segons el que preveu l’article 41
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya. Un cop transcorregut aquest termini màxim sense que s'hagi dictat i notificat la Resolució expressa,
la persona interessada pot entendre estimada la seva sol·licitud.

Article 4

Procediment per a l’ús dels terminals i dels dispositius pels agents venedors.

4.1 Les empreses titulars o de serveis d’establiments de joc que, de conformitat amb el que estableix el 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 i el Decret 97/2014, de 8 de juliol pel qual
s'aprova el Reglament de la loteria Binjocs i de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació
del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, sol·licitin
autorització per ser agents venedors han d'indicar en la sol·licitud el número de terminals de joc i/o dispositius
degudament identificats per a cada establiment i el nom de l'empresa, el nom del model, el número
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d’identificació del model autoritzat per la direcció general competent en matèria de joc i el número de sèrie.
Aquesta sol·licitud s’ha de presentar davant l’Entitat o la xarxa d’oficines de gestió empresarial de la
Generalitat de Catalunya (OGE) o pel canal telemàtic mitjançant la connexió telemàtica a Canal Empresa de la
Generalitat de Catalunya a la qual s’accedeix des de l’adreça electrònica http://www.gencat.cat/canalempresa,
segons les previsions dels articles 5, 9, 10 i 11 del Decret 339/2011, de 17 de maig.

4.2 Una vegada connectat als sistemes informàtics de l'Entitat, cada terminal o dispositiu de joc ha de tenir
assignat un número d’identificació.

4.3 Els terminals de jocs i/o dispositius autoritzats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat
només poden ser usats per a la pràctica de la loteria Binjocs.

4.4 La baixa d’un terminal o dispositiu de joc, entesa com la fi de l’ús per al qual estava autoritzat, ha de ser
autoritzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat seguint el procediment establert per a
l’atorgament de l’autorització, és a dir, s’ha de fer la sol·licitud expressa per escrit amb descripció dels
terminals o dispositius per als quals se sol·licita la baixa.

4.5 Un cop analitzada la sol·licitud a què es refereix l’apartat anterior, l'Entitat resoldrà, si escau, modificar les
condicions de l'autorització de l’agent venedor.

 

 

Disposició addicional

Les referències que la normativa vigent faci a l’Ordre IRP/417/2010, de 5 d’agost, per la qual es regulen els
requisits mínims de compatibilitat dels terminals necessaris per a la pràctica de la loteria denominada Binjocs,
s’han d’entendre fetes en aquesta Ordre.

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de juliol de 2014

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement

(14.190.023)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

ORDRE ECO/208/2014, de 10 de juliol, per la qual es regulen els premis acumulats de les variants de la
loteria Binjocs.

El Decret 97/2014, de 8 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria Binjocs i de modificació del
Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels
criteris aplicables a la seva planificació, en l'article 10.1 estableix dos tipus de premis possibles, el premi
d'estructura fixa i el premi acumulat, i en l’article 10.2, determina que les variants de joc poden presentar un
d’aquests premis o tots dos.

Amb aquesta Ordre es regulen dos premis acumulats, els denominats acumulat de sala i acumulat de xarxa. El
primer es nodreix d'un percentatge aplicat sobre l'aposta per bitllet de tots els sortejos de les variants de la
loteria Binjocs que es realitzen a través dels terminals de joc ubicats en un mateix establiment autoritzat o
dels dispositius electrònics vinculats a aquest; el segon es nodreix d'un percentatge aplicat sobre l'aposta per
bitllet de tots els sortejos de les variants esmentades que es realitzen a través dels terminals de joc ubicats en
tots i cadascun dels establiments autoritzats i dels dispositius electrònics vinculats a aquests establiments.
Aquests percentatges sobre l'aposta per bitllet són els que es determinin per a cada variant de loteria Binjocs,
en les ordres específiques corresponents que optin a aquests tipus de premis.

Aquests premis acumulats es preveuen comuns a les diferents variants de la loteria Binjocs que ho estableixin
així. D'aquesta manera, un jugador d'una variant de la loteria Binjocs pot optar a premis comuns amb la resta
de variants. Tant l'acumulat de sala com l'acumulat de xarxa integren premis que es configuren a partir de
l'aplicació d'un percentatge sobre l'import del seu pot principal. L'ordre reguladora de cada variant és la que
determina aquests percentatges en cada cas i les especificacions per poder accedir a aquest tipus de premis.

El nou Reglament de Binjocs deroga l’anterior aprovat pel Decret 99/2010, de 27 de juliol i, fonamentalment,
innova en el sentit d’incloure la possibilitat de jugar a aquesta loteria mitjançant dispositius electrònics
vinculats als establiments autoritzats, a més de fer-ho a través dels terminals de joc tradicionals.

En conseqüència, aquesta Ordre regula el premi acumulat i desplega el Decret 97/2014, de 8 de juliol i, per
tant, adapta aquesta regulació al nou Reglament i als nous mitjans de joc que preveu aquest.

Raons comercials i de planificació en el temps, en funció dels paràmetres i dels criteris comercials i econòmics
aplicables, amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat de la comercialització de la loteria Binjocs fan aconsellable
que l’entrada en vigor d’aquesta Ordre es produeixi el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Per tant, a proposta del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, i fent
ús de les facultats que m'atribueix la disposició final segona del Decret 97/2014, de 8 de juliol,

Ordeno:

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és la regulació dels premis acumulats de les variants de la loteria Binjocs que
expressament opten a aquests tipus de premis.

Article 2

Tipus de premis acumulats

2.1 S'estableixen dos tipus de premis acumulats, l'acumulat de sala (jackpot de sala) i l'acumulat de xarxa
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(jackpot de xarxa):

a) L'acumulat de sala es nodreix d'un percentatge sobre l'aposta dels bitllets que participen a tots els sortejos
de les variants de la loteria Binjocs que han optat per aquest tipus de premi a través dels terminals de joc d’un
mateix establiment i els dispositius electrònics vinculats a aquest.

b) L'acumulat de xarxa es nodreix d'un percentatge sobre l'aposta dels bitllets que participen a tots els sortejos
de les variants de la loteria Binjocs que han optat per aquest tipus de premi a través dels terminals de joc
ubicats a tots i cadascun dels establiments autoritzats i dels dispositius electrònics vinculats a aquests.

2.2 L'acumulat de sala i l'acumulat de xarxa integren premis que es configuren a partir de l'aplicació d'un
percentatge sobre la integritat del pot principal corresponent. En qualsevol cas, es garanteix un import mínim
del pot principal de 500 euros per a l'acumulat de sala i de 1.000 euros per a l'acumulat de xarxa.

2.3 Les variants de la loteria Binjocs que preveuen premis acumulats han d'especificar, mitjançant la
corresponent ordre, el percentatge que s'ha d'aplicar sobre l’aposta per bitllet i, si escau, per a opcions de joc
complementàries, per constituir el premi o premis acumulats, així com les condicions necessàries per poder
accedir a cadascun d'aquests premis. Així mateix, les ordres de les variants també han d'especificar sobre
quins percentatges del pot principal es constitueixen els premis de sala o de xarxa i el valor màxim que en cap
cas poden superar.

2.4 S'estableix un import màxim de 30.000 euros per als premis acumulats de sala i xarxa.

Article 3

Configuració dels premis acumulats

3.1 El premi acumulat de sala i l'acumulat de xarxa estan conformats per un pot principal i un pot de reserva.
El pot principal es destina íntegrament al pagament del premi acumulat corresponent. El pot de reserva té per
funció que l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat pugui cobrir la diferència entre l'import del
pot principal i l'import mínim garantit de l’article 2.2.

3.2 El 75% del percentatge d'aposta per bitllet i, si escau, per a opcions de joc complementàries, destinat a
aquests premis, establert a cada variant de la loteria Binjocs, constitueix el pot principal, i el 25% que resta, el
pot de reserva. El percentatge destinat al pot principal, quan aquest assoleixi l'import màxim establert per al
premi acumulat de sala o de xarxa, es destinarà al pot de reserva.

3.3 L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat destina el 75% del pot de reserva corresponent al
pot principal, just després que un jugador guanyi íntegrament el pot principal d'un premi acumulat. Aquesta
aportació en cap cas pot superar la xifra màxima establerta per als premis acumulats de sala o de xarxa per a
aquesta categoria.

3.4 En el supòsit que un jugador guanyi un percentatge inferior al 100% del pot principal d'un premi acumulat,
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat destina, just després, el 75% de l'import resultant
d'aquesta operació al pot principal, sense que aquest import en cap cas pugui superar el 75% del valor màxim
previst per a cadascun d'aquests premis.

3.5 En el supòsit que el pot de reserva excedeixi de 500 euros per al premi acumulat de sala, i de 1.000 euros
per al premi acumulat de xarxa, l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat pot resoldre destinar la
totalitat o part de la quantitat excedent a incrementar els respectius pots principals d’aquests premis.

3.6 L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat pot resoldre traspassar la totalitat o part de la
quantitat excedent del pot de reserva del premi acumulat de xarxa a pots de reserva de premis acumulats de
sala.

3.7 Quan un establiment finalitza la seva activitat de comercialització de la loteria Binjocs i el saldo del premi
acumulat és positiu, aquest saldo incrementa automàticament el pot de reserva del premi acumulat de xarxa.

Article 4

Visualització dels premis acumulats

En qualsevol cas, els jugadors de les variants de la loteria Binjocs que han optat pel premi acumulat de sala i/o
pel premi acumulat de xarxa han de poder visualitzar a la pantalla de joc l'import del pot principal
corresponent a un i/o altre premi.
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Disposició addicional

Les referències que la normativa vigent fa a l’Ordre IRP/415/2010, de 5 d’agost, per la qual es concreten els
premis acumulats de les variants de la loteria denominada Binjocs, s’han d’entendre fetes a la present Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de juliol de 2014

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement

(14.190.022)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

ORDRE ECO/209/2014, de 10 de juliol, de comercialització de la loteria Binjocs de l'Entitat Autònoma de
Jocs i Apostes de la Generalitat.

El Decret 97/2014, de 8 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria Binjocs i de modificació del
Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels
criteris aplicables a la seva planificació, regula una modalitat de joc de loteria de números que es caracteritza
per la utilització d’un sistema de joc desenvolupat a través de terminals de joc ubicats en establiments
autoritzats que disposen de control d’accés, i d’altres dispositius electrònics vinculats als establiments
esmentats. Aquests terminals de joc o dispositius vinculats estan connectats als sistemes informàtics de
l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Les característiques de comercialització d'aquesta loteria la diferencien de les loteries tradicionals en el fet que
el jugador és qui adquireix directament el bitllet o bitllets que s'emeten electrònicament a través del terminal
de joc o del dispositiu electrònic. El jugador és qui tria el moment que es fa el sorteig i té coneixement
immediat del resultat. L’agent venedor posa a disposició dels jugadors els terminals de joc esmentats, ofereix
un sistema de compte als participants i, si escau, els satisfà el saldo resultant de la participació en aquests
jocs.

La utilització de sistemes informàtics en la loteria Binjocs fa necessari concretar la seva comercialització tenint
en compte, entre d'altres, el contingut del seu reglament i d’altra banda la regulació del 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.

El nou Reglament de Binjocs deroga l’anterior aprovat pel Decret 99/2010, de 27 de juliol i, fonamentalment,
innova en el sentit d’incloure la possibilitat de jugar a aquesta loteria mitjançant dispositius electrònics
vinculats als establiments autoritzats, a més de fer-ho a través dels terminals de joc tradicionals.

En conseqüència, aquesta Ordre concreta la comercialització d’aquesta loteria i desplega el Decret 97/2014, de
8 de juliol, per tant, adapta aquesta regulació al nou Reglament i als nous mitjans de joc que preveu aquest.

Raons comercials i de planificació en el temps, en funció dels paràmetres i dels criteris comercials i econòmics
aplicables, amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat de la comercialització de la loteria Binjocs, fan aconsellable
que l’entrada en vigor d’aquesta Ordre es produeixi el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Per tant, a proposta del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, i fent
ús de les facultats que m'atribueix la disposició final segona del Decret 97/2014, de 8 de juliol

Ordeno:

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és la concreció de la comercialització de la loteria Binjocs que es desenvolupa a
partir d'una multiplicitat de variants i que es comercialitza mitjançant terminals i altres dispositius electrònics
vinculats als establiments autoritzats i, en ambdós supòsits, connectats als sistemes informàtics de l'Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Article 2

Sistema de prepagament
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2.1 Els jugadors per poder-hi participar han de procedir prèviament de la forma següent:

a) Sol·licitar de l’agent venedor autoritzat, a canvi d’un import abonat en efectiu de com a màxim 200,00
euros, la creació d’un compte en els sistemes informàtics de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat. Aquest compte també el pot crear directament el jugador, inserint en el terminal de joc bitllets de
5 euros, 10 euros, 20 euros o 50 euros. Amb la creació del compte, el jugador obté un comprovant en suport
paper o en una targeta magnètica o electrònica en què consta l'import abonat i el número del compte facilitat
pels sistemes informàtics de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

b) Introduir el número de compte en el terminal de joc o en el dispositiu en cas que el jugador ja disposi d’un
compte vigent.

2.2 El saldo del compte no constitueix un dipòsit a favor de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat, sinó que és un import a disposició del jugador per participar en sortejos de les diferents variants
de la loteria Binjocs.

2.3 Els jugadors són els únics que coneixen el número de compte creat i els responsables de no perdre el
comprovant corresponent, la presentació del qual és necessària per cobrar el saldo, atesa la seva naturalesa de
títol al portador.

Article 3

Sistema de joc

3.1 Els jugadors poden participar a la loteria Binjocs durant els 30 dies naturals següents al de la creació d’un
compte, en diverses sessions de joc, en moments diferents i en terminals de joc o altres dispositius vinculats
als establiments autoritzats. S’entén per sessió de joc la compresa dins l’horari d’una mateixa jornada dels
establiments autoritzats per a la seva venda, de conformitat amb el que estableix la normativa sobre horaris
que sigui d’aplicació als casinos, als salons de joc i a les sales de bingo.

3.2 Es participa a la loteria Binjocs quan prèviament s’ha seleccionat la variant a què s’opta i s’ha adquirit un o
més bitllets d’aquesta loteria. Aquestes accions es realitzen quan es prem en el terminal o dispositiu l’opció
que permet jugar.

3.3 Cada variant de la loteria Binjocs està regulada per una ordre concreta, de conformitat amb el que
estableix l'article 7 del Reglament d'aquesta loteria. En qualsevol cas, els jugadors han de tenir accés a
aquesta regulació en els establiments on es comercialitza aquesta loteria i, específicament, en cadascun dels
terminals de joc i en els dispositius de joc vinculats, mitjançant pantalles creades amb aquesta finalitat.

3.4 El cobrament de l'import apostat i el pagament de premis s'efectua automàticament i directament pels
sistemes informàtics de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat sobre el compte obert pel
jugador. La pantalla del terminal de joc o dispositiu vinculat informa en tot moment els jugadors sobre l'import
exacte del saldo associat al compte creat.

Article 4

Liquidació del saldo

4.1 La participació en la loteria Binjocs s’interromp en acabar la sessió de joc i finalitza en els supòsits
següents:

a) Per voluntat pròpia del jugador.

b) Per haver transcorregut més de 30 dies naturals, a comptar des del següent al dia en què s’ha creat un
compte.

c) Per haver-se exhaurit l’import contingut en el compte creat amb aquesta finalitat.

4.2 En els supòsits a) i b) de l'apartat anterior, el jugador ha de liquidar el compte davant l’agent venedor.
Aquest només pot emetre el rebut de liquidació del compte i procedir a l'abonament del saldo que resta, si el
jugador presenta el comprovant que s’esmenta a l'article 2.1.a), fins a un import màxim de 1.000 euros. Per a
saldos superiors, es lliura un rebut de validació al jugador amb què s’ha d’adreçar, a fi que se li aboni l’import
que resta, a l’entitat financera concertada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat o a
aquesta última, quan l’import no superi els 30.000 euros i, a l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat, quan superi aquesta quantitat. No obstant, l’agent venedor pot procedir a l’abonament de saldos
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per imports superiors a 1.000 euros, en cas que ho sol·liciti expressament a l’Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat i que s’autoritzi a tal efecte mitjançant resolució del conseller delegat o consellera
delegada d’aquesta Entitat i en la qual es determinaran el procediment i condicions de l’abonament. El
procediment i condicions per a aquests supòsits s’establirà per acord del Consell d’Administració de l’Entitat,
que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.3 En el supòsit que el jugador no efectuï la liquidació del saldo en els termes especificats en els apartats
anteriors i dins del termini de caducitat dels premis de 90 dies naturals, comptats a partir de la data de
celebració del sorteig, l’import corresponent a aquest saldo passarà a disposició de l’Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat.

4.4 Transcorregut el termini esmentat en l’apartat anterior sense que el jugador hagi sol·licitat la devolució de
l’import corresponent al saldo, aquest rebrà la consideració d’ingrés públic en els termes especificats a l’article
9 de la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Article 5

Enregistrament de dades

Les operacions de joc efectuades pels jugadors són enregistrades pels sistemes informàtics de l'Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. Aquestes dades són les úniques que donen fe davant qualsevol
reclamació. S'entén per operacions de jocs les operacions d'adquisició de bitllets, realització d'apostes,
celebració de sortejos, pagament de premis i liquidació de comptes.

Article 6

Defectes de comunicacions

6.1 L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat ha de prendre totes les mesures raonables per tal
d'assegurar que qualsevol interrupció en les comunicacions sigui restablerta al més aviat possible.

6.2 En els sortejos en què no sigui possible la connexió de terminals i/o dispositius electrònics vinculats a un
establiment autoritzat amb els sistemes informàtics de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat i,
per tant, amb els terminals de joc connectats amb els esmentats sistemes informàtics, fet que implica que
aquests no tinguin accés a la informació del premi acumulat de xarxa, el percentatge del preu del bitllet
destinat a aquest premi acumulat s'ha de sumar al percentatge del premi acumulat de sala, d'acord amb les
característiques de les variants de la loteria Binjocs i amb el que estableixi l'Ordre per la qual es regulin els
premis acumulats de les variants de la loteria denominada Binjocs.

Article 7

Defectes del sistema

En cas que es produeixi una fallada en el sistema de joc per causes de força major, l'Entitat Autònoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat pot considerar finalitzats els sortejos que s'estiguin realitzant en aquell moment i
s'han de reemborsar als jugadors els imports apostats pels bitllets adquirits o els premis obtinguts fins just
abans de la interrupció.

Article 8

Reclamacions

Les reclamacions que efectuïn els jugadors s'han de formular davant l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat, d'acord amb el que estableix el Reglament general dels jocs de loteria organitzats per l'Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat i la resta de normativa aplicable.

Article 9

Protecció de dades
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L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat ha de complir en tot moment amb les previsions
establertes per la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol cas, és
d'aplicació la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva
normativa de desenvolupament i, en especial, en tots aquells aspectes relatius a l'obtenció de les dades de
caràcter personal, la informació a les persones interessades i la creació i manteniment de fitxers amb dades de
caràcter personal.

Disposició addicional

Les referències que la normativa vigent fa a l’Ordre IRP/416/2010, de 5 d’agost, de concreció de la
comercialització de la loteria Binjocs mitjançant l’ús d’un sistema informàtic s’han d’entendre fetes en aquesta
Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de juliol de 2014

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement

(14.190.021)
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Circular nº 17/2014


Barcelona, 11 de julio de 2014.


Estimado socio/a y amigo/a:


Hoy se han publicado en el DOG de Catalunya, las siguientes disposiciones, en relación al DECRETO 97/2014, de 8 de julio, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LOTERIA BINJOCS Y DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 240/2004, DE 30 de marzo, DE APROBACIÓN DEL CATALOGO DE JUEGOS Y APUESTAS AUTORIZADOS EN CATALUNYA Y LOS CRITERIOS APLICABLES A SU PLANIFICACION, del que dimos cumplida información en nuestra anterior circular.


· ORDEN ECO/207/2014, de 10 de julio, por la que se regulan los requisitos mínimos de compatibilidad de los terminales y dispositivos que se utilizan para la participación de la lotería Binjocs.


· ORDEN ECO/208/2014, de 10 de julio, por la que se regulan los premios acumulados de las variantes de la lotería Binjocs.


· ORDEN ECO/209/2014, de 10 de julio de comercialización de la lotería Binjocs de la EAJA


Les adjuntamos las tres normas publicadas.


Atentamente,




Susana Murciano


Directora



