CIRCULAR N.º 21/18
Barcelona, 10 de octubre 2018

ASUNTO: Ejecución de las sentencias que anulan el reglamento de los Binjocs.
Estimado socio,
En nuestra anterior circular n.º 14/18, del pasado 9 de julio, le informábamos de la anulación judicial
del Reglamento de los Binjocs, aprobado por Decreto 97/2014, de 8 de julio.
El DOGC del día de ayer, 9 de octubre, publica el Edicto de 2 de octubre de 2018, del Departamento
de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, mediante el que se hace público el fallo de una de las
dos sentencias anulatorias de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ
de Cataluña, en concreto la dictada el 15 de diciembre de 2017, en el recurso contencioso
administrativo n.º 362/2014, promovido por la ASOCIACIÓN EUROPER 2000.
En el mismo DOGC del día de ayer se publica la Resolución VEH/2261/2018, de 3 de octubre, de la
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat (EAJA), sobre las medidas para llevar a
cabo la ejecución de las sentencias que declaran la nulidad del Reglamento de los Binjocs.
En la Resolución de la EAJA se establece que los terminales de Binjocs se desconectarán de forma
definitiva el próximo 7 de enero de 2019, permitiéndose hasta esa fecha acceder al sistema de
Binjocs mediante los terminales instalados en la actualidad.
Todos los resguardos de validación de premios de Binjocs se pueden hacer efectivos hasta el 7 de
enero de 2019. Sin embargo, los resguardos emitidos ese día que no hayan podido ser pagados por
los agentes vendedores, se podrán cobrar en la Oficina de Pago de Premios de la EAJA o en la
entidad bancaria colaboradora hasta el día 31 de enero de 2019.
Le adjuntamos en ficheros aparte el Edicto y la Resolución citados y entre tanto, quedamos a su
disposición para cualquier aclaración que precise sobre este asunto y aprovechamos la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
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ASSUMPTE: Execució de les sentències que anulꞏlen el reglament dels Binjocs.
Benvolgut soci,
En la nostra anterior circular n.º 14/18, del passat 9 de juliol, li informàvem de l'anulꞏlació judicial del
Reglament dels Binjocs, aprovat per Decret 97/2014, de 8 de juliol.
El DOGC del dia d'ahir, 9 d'octubre, publica l'Edicte de 2 d'octubre de 2018, del Departament de
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, mitjançant el qual es fa pública la fallada d'una de les dues
sentències anulꞏlatòries de la Secció Cinquena de la Sala contenciosa administrativa del TSJ de
Catalunya, en concret la dictada el 15 de desembre de 2017, en el recurs contenciós administratiu
n.º 362/2014, promogut per l'ASSOCIACIÓ EUROPER 2000.
En el mateix DOGC del dia d'ahir es publica la Resolució VEH/2261/2018, de 3 d'octubre, de l'Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (EAJA), sobre les mesures per dur a terme l'execució
de les sentències que declaren la nulꞏlitat del Reglament dels Binjocs.
En la Resolució de l’EAJA s'estableix que els terminals de Binjocs es desconnectaran de forma
definitiva el proper 7 de gener de 2019, permetent-se fins a aquesta data accedir al sistema de
Binjocs mitjançant els terminals instalꞏlats en l'actualitat.
Tots els resguards de validació de premis de Binjocs es poden fer efectius fins al 7 de gener de
2019. No obstant això, els resguards emesos aquest dia que no hagin pogut ser pagats pels agents
venedors, es podran cobrar en l'Oficina de Pagament de Premis de l’EAJA o en l'entitat bancària
colꞏlaboradora fins al dia 31 de gener de 2019.
Li adjuntem en fitxers a part l'Edicte i la Resolució citats i mentre, quedem a la seva disposició per
a qualsevol aclariment que precisi sobre aquest assumpte i aprofitem l'ocasió per enviar-li una cordial
salutació.
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
EDICTE de 2 d’octubre de 2018, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 362/2014.
La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
data 15 de desembre de 2017, ha dictat sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 362/2014,
interposat per ASOCIACIÓN EUROPER 2000 contra el Decret 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.
La part dispositiva de la Sentència esmentada, textualment traduïda, estableix:
“1er.- ESTIMAR el recurs interposat per ASOCIACIÓN EUROPER 2000, contra 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, d'aprovació del
Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, el qual es
declara nul per raó de no ser conforme a dret.”
“2on.- Imposar les costes a les demandades amb el límit màxim de 2.000 euros por tots el conceptes.”
Atès el que disposen els articles 104.1 i 107.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, resolc donar publicitat a la part dispositiva de la sentència esmentada per a
coneixement general.

Barcelona, 2 d'octubre de 2018

P. d. (Resolució VEH/998/2017, de 9 de maig de 2017, DOGC núm. 7368, de 12.5.2017)
Josep Lluís García Ramírez
Director general de l'Assessoria Jurídica

(18.276.102)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES DE LA GENERALITAT
RESOLUCIÓ VEH/2261/2018, de 3 d'octubre, sobre les mesures a portar a terme en execució de les
sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declaren la nul·litat del Decret 97/2014, de 8
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria denominada Binjocs i de modificació del Decret
204/2004, de 30 de març, d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris
aplicables a la seva planificació.
La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 926/2017, dictada el 15 de desembre de 2017, en
el recurs contenciós administratiu número 362/2014, i declarada ferma el 31 de juliol de 2018, i la Sentència
del mateix Tribunal 101/2018, dictada el 7 de febrer de 2018 en el recurs contenciós administratiu número
354/2014, i declarada ferma el 26 de setembre de 2018, declaren la nul·litat del Decret 97/2014, de 8 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria denominada Binjocs i de modificació del Decret 204/2004, de
30 de març, d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva
planificació.
El compliment i execució de les sentències esmentades hauria de respectar els drets de les persones titulars
dels tiquets dels comptes dels quals són titulars, com a conseqüència d'haver participat a la loteria Binjocs, així
com les persones titulars dels rebuts de validació de premis.
La participació a la loteria Binjocs s'ha anat realitzant mitjançant una xarxa d'establiments autoritzats i amb
uns terminals connectats amb el sistema informàtic de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA).
Actualment, aquesta xarxa està formada per més de seixanta establiments i quatre-cents terminals de joc,
dispersos per tot el territori de Catalunya. Existeixen al voltant d'uns trenta mil comptes amb saldo a disposició
de les persones que han participat a la loteria Binjocs, de les quals no es disposa de cap informació personal de
contacte (la qual cosa és coherent amb el fet que fins al moment, l'únic contacte que té la persona titular del
tiquet del compte és amb l'establiment autoritzat i, en cas d'incidències, amb l'Oficina de Pagaments de Premis
de l'EAJA (amb una única seu a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 639).
L'eventual desconnexió immediata dels terminals de Binjocs i la seva retirada dels establiments autoritzats
suposaria un perjudici per a les persones titulars dels tiquets dels comptes (títols al portador), que només
disposen de l'operativa prevista tant al Decret 97/2014, de 8 de juliol, com en l'Ordre ECO/209/2014, de 10 de
juliol, per fer efectiu l'import dels saldos dels esmentats comptes, que no constitueixen un dipòsit a favor de
l'EAJA, sinó que és un import a disposició de la persona titular del tiquet del compte per participar en sortejos.
El cobrament de les imposicions que han anat fent els titulars dels tiquets dels comptes i el pagament de
premis que han anat obtenint, s'efectua automàticament i directament pels sistemes informàtics de l'EAJA
sobre el compte o comptes oberts per les persones usuàries. La pantalla del terminal de joc informa de l'import
exacte del saldo associat al compte en qüestió.
Existeixen, per tant, desenes de milers de tiquets dels comptes creats que consisteixen en uns codis numèrics,
uns codis de barres i la indicació del saldo inicial de creació de cadascun d'aquests comptes, els quals no
contenen ni emmagatzemen cap informació identificativa de la persona titular; i els esmentats tiquets dels
comptes són l'únic mitjà que té la persona usuària per participar a la loteria Binjocs i fer efectius els saldos
dels seus comptes.
El dret a cobrar un premi caduca als noranta dies naturals, comptats a partir de la data de celebració del
sorteig corresponent, tal com és pràctica habitual de les loteries i ben coneguda per les persones titulars dels
tiquets dels comptes. Actualment, durant els primers trenta dies naturals a partir de la data de creació, el
tiquet del compte registra els canvis en el saldo del compte del jugador o jugadora, ja sigui per l'ingrés en
euros o l'evolució dels guanys, els premis, o pèrdues degudes a la participació a la loteria Binjocs.
En aquest sentit, es fa necessari mantenir el període nominal de cobrament de premis de noranta dies per als
tiquets expedits fins a l'entrada en vigor d'aquesta Resolució, mantenint els terminals completament operatius,
atès que la validació del rebut del premi requereix un procés informàtic de connexió de les agències bancàries
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amb l'Oficina de Pagaments de Premis de l'EAJA i d'aquesta al seu torn amb el sistema de la loteria Binjocs.
Només després de l'esmentada validació informàtica entre ambdós sistemes, el bancari i el de l'EAJA pot
realitzar-se el pagament dels esmentats saldos.
D'altra banda, tal com consta en la proposta tecnològica i operativa del “Procediment de realització de la
desconnexió de la loteria Binjocs”, presentat el dia 26 de setembre (Registre d'entrada 108/2018 12:46), no és
possible discriminar les persones titulars dels tiquets dels comptes amb saldo (i permetre'ls liquidar els seus
comptes de Binjocs mitjançant l'operativa dels terminals o la retirada del saldo d'aquests) respecte als altres
usuaris de Binjocs. Dit d'una altra manera, el sistema no està preparat per impedir noves imposicions en els
comptes virtuals. Si s'impedeix l'operativa d'aquests comptes, queda també inutilitzada la d'aquells. Així
mateix, la necessitat que els terminals romanguin operatius deriva de la necessària notificació a les persones
titulars dels tiquets dels comptes, i dels resguards de validació de premis, de les mesures contingudes en
aquesta Resolució, atès que els esmentats terminals de joc són l'únic mitjà de què es disposa per realitzar
aquestes notificacions de manera personal i inequívoca.
Fent ús de les funcions que tinc atribuïdes per l'article 8 del Decret 108/2012, de 2 d'octubre, d'organització,
estructura i funcionament de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat,

Resolc:

1. Desconnectar de manera definitiva tots els terminals de la loteria Binjocs al finalitzar la sessió del dia 7 de
gener de 2019.

2. Fins a la sessió del dia 7 de gener de 2019, inclosa aquesta, es permet a les persones usuàries dels
establiments autoritzats accedir al sistema de Binjocs, mitjançant els terminals actualment operatius.

3. Les persones titulars dels tiquets dels comptes de Binjocs poden utilitzar l'operativa dels terminals per fer
efectiu el saldo dels esmentats comptes, amb caràcter transitori, en els termes previstos pel Decret 97/2014,
de 8 de juliol i disposicions que l'han desenvolupat, amb dues particularitats:
3.1 Tots els resguards de validació de premis de Binjocs creats en aplicació d'aquesta Resolució, es poden fer
efectius, com a màxim, fins al dia 7 de gener de 2019. Tanmateix, els resguards de validació de premis emesos
pels agents venedors el dia 7 de gener de 2019 que no hagin pogut ser pagats per aquests, es podran cobrar a
l'Oficina de Pagament de Premis de l'EAJA o a l'entitat bancària col·laboradora fins al dia 31 de gener de 2019.
En el supòsit que les persones titulars dels tiquets dels comptes o resguards de validació no efectuïn el
cobrament dins d'aquests termini, els imports corresponents al saldos dels comptes passaran a disposició de
l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.
3.2 Les persones titulars dels tiquets dels comptes poden realitzar operacions amb càrrec als comptes virtuals
existents en els establiments autoritzats, dins els trenta dies següents a la data de la seva creació. Pel que fa
als tiquets dels comptes creats el dia 9 de desembre de 2018 i següents, es podran realitzar les esmentades
operacions, en tots els casos, fins al dia 7 de gener de 2019.

4. Notificar aquesta Resolució de la següent manera:
4.1 Els termes indicats en l'apartat 1 d'aquesta Resolució mitjançant un avís en la pantalla dels terminals de
Binjocs. El text de l'avís és el següent:
“Els terminals de Binjocs deixaran de funcionar quan finalitzi la sessió del dia 7/1/2019.”
4.2 Els termes indicats en l'apartat 3.1 d'aquesta Resolució mitjançant el resguard de validació de premis. El
text del resguard és el següent:
“Vàlid fins el dia 7/1/2019”.

5. Aquesta Resolució és vigent a partir del dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
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Barcelona, 3 d'octubre de 2018

Natàlia Caba i Serra
Consellera delegada

(18.277.049)
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