
 
 
Circular nº 24/2015 
 

Barcelona, 25 de noviembre de 2015. 
 

 
Estimado socio/a y amigo/a: 
 

El Subdirector General de  Gestió i Control de Joc i Apostes, nos informa que una 
vez realizadas las pruebas y verificada la nueva versión de TMAQ, se desarrollará 
hoy miércoles 25-11-15 a partir de las 16h. En principio no estará disponible hasta 
las 20 horas. 

Nueva versión del sistema de tramitación electrónica para trámites de 
máquinas recreativas y de azar (TMAQ) 

Cambios destacables en la misma: 

Adjuntamos documento informativo de la nueva versión. 

• Amplía el número de comunicaciones en el trámite (de 4 a 10) 
• Añadir el NIF del titular del local en las autorizaciones  
• Correcciones: Revisión de las suspensiones temporales (no quedaba marcada 

como revisada); Servei Territorial para determinar (se ha reasignado a los 
que correspondan); Actualización de las tasas en el menú de administración 

• Simplificación de trámites y eliminación de la dependencia de l'Adobe para 
cumplimentar solicitudes. 

Un cordial saludo 

 

Susana Murciano 
Directora 
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1. INTRODUCCIÓ 

Es manté la forma d’accedir. Mateix enllaç i ús dels certificats de signatura electrònica. Tot i 
això, fem unes recomanacions: 

- Utilitzar Internet Explorer  com a navegador web. Actualitzant a versió nova (11). 
- Eliminar fitxers temporals de navegació (caché). 
- https://aplicacions.economia.gencat.cat/tmaq/  

 

Llista de tràmits actualitzada, simplificant la tramitació: 

 

 

- Comunicació d’emplaçament 
- Autorització d’emplaçament 

 
- Permís d’explotació amb autorització d’emplaçament 
- Permís d’explotació amb comunicació d’emplaçament 

 
- Alta de la suspensió temporal d’un permís d’explotació 
- Suspensió temporal d’un permís d’explotació 

 
- Rescissió d’emplaçament 
- Baixa de maquines B, B especial o C 
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2. Comunicació d'emplaçament 

1.- Seleccionar empresa i clicar en “Triar”: 

 

2.- Clicar en “Afegir” les diferents comunicacions d’emplaçament (fins a 10), omplint les dades 
de la finestra emergent: 

 

3.- Clicar a “Afegir” per tal d’enregistrar-ho: 
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4.- Es podrà “Guardar” o “Continuar” per a poder signar i tramitar directament. El personal 
“Administratiu” podrà “Guardar” el tràmit. El personal “Representant legal” el podrà signar. 
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3. Autorització d'emplaçament 

1.- Seleccionar empresa i clicar en “Triar”: 

 

2.- Indicar el permís d’explotació i clicar en “Triar”: 

 

3.- Indicar el número d’autorització d’instal·lació i NIF titular del local, i clicar a “Triar”: 
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4.- Adjuntar la documentació corresponent amb el botó “Examinar” 

5.- Es podrà “Guardar” o “Continuar” per a poder signar i tramitar directament. El personal 
“Administratiu” podrà “Guardar” el tràmit. El personal “Representant legal” el podrà signar. 
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4. Permís d'explotació amb autorització d’emplaçame nt 

1.- Seleccionar empresa i clicar en “Triar”: 

 

2.- Indicar el model de màquina i clicar en “Triar”: 

 

3.- Emplenar les seccions “Dades de la màquina”, “Dades del recanvi” (quan apliqui) i “Dades 
de l’emplaçament”. I Clicar a “Buscar” per a validar les dades introduïdes: 
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4.- Adjuntar la documentació corresponent amb el botó “Examinar”. 

5.- Es podrà “Guardar” o “Continuar” per a poder signar i tramitar directament. El personal 
“Administratiu” podrà “Guardar” el tràmit. El personal “Representant legal” el podrà signar. 
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5. Permís d'explotació amb comunicació d'emplaçamen t 

1.- Seleccionar empresa i clicar en “Triar”: 

 

2.- Indicar el model de màquina i clicar en “Triar”: 

 

3.- Emplenar les seccions “Dades de la màquina”, “Dades del recanvi” (quan apliqui) i “Dades 
de l’emplaçament”. I Clicar a “Buscar” per a validar les dades introduïdes: 
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Quan el local és de tipus “Bar o similar”, automàticament marca la casella de “Recanvi”: 

 

4.- Adjuntar la documentació corresponent amb el botó “Examinar”. 

5.- Es podrà “Guardar” o “Continuar” per a poder signar i tramitar directament. El personal 
“Administratiu” podrà “Guardar” el tràmit. El personal “Representant legal” el podrà signar. 
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6. Alta de la suspensió temporal d'un permís d'expl otació 

1.- Seleccionar empresa i clicar en “Triar”: 

 

2.- Indicar el permís d’explotació i clicar a “Triar”: 

 

3.- Es podrà “Guardar” o “Continuar” per a poder signar i tramitar directament. El personal 
“Administratiu” podrà “Guardar” el tràmit. El personal “Representant legal” el podrà signar. 
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7. Suspensió temporal d’un permís d’explotació 

1.- Seleccionar empresa i clicar en “Triar”: 

 

2.- Seleccionar el “Servei Territorial”: 
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Nota: Les suspensions sempre s’iniciaran en l’inici del següent trimestre. Mentres no s’iniciï, el 
tràmit quedarà en estat “Finalitzat en espera”. Al moment que arribi l’inici del següent trimestre, 
el tràmit llavors pesarà a l’estat “Finalitzat”, o “Finalitzat no aplicable”, que significarà que la 
màquina no es troba en situació correcta per suspendre-la, i per tant no es troba en situació de 
suspesa temporalment. 

3.- Indicar el permís d’explotació i clicar a “Triar”: 

 

4.- Es podrà “Guardar” o “Continuar” per a poder signar i tramitar directament. El personal 
“Administratiu” podrà “Guardar” el tràmit. El personal “Representant legal” el podrà signar. 
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8. Rescissió d’emplaçament 

1.- Seleccionar empresa i clicar en “Triar”: 

 

2.- Indicar el número d’autorització d’emplaçament i clicar a “Triar”: 

 

4.- Adjuntar la documentació corresponent amb el botó “Examinar”. 

Abans de 1 mes 
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5.- Es podrà “Guardar” o “Continuar” per a poder signar i tramitar directament. El personal 
“Administratiu” podrà “Guardar” el tràmit. El personal “Representant legal” el podrà signar. 
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9. Baixa de màquines B, B especial o C 

1.- Seleccionar empresa i clicar en “Triar”: 

 

2.- Indicar el permís d’explotació i clicar a “Triar”: 
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2.- Seleccionar el tipus de destí de la màquina: 

 

Dipòsit: 

S’introdueix la data de dipòsit i s’adjunta el certificat de dipòsit. S’introdueix el numero 
d’inscripció en el registre d’empreses de l’empresa dipositaria, i es prem el boto “Buscar”. 
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Es selecciona el Magatzem: 

 

Exportació 

S’introdueix la data d’exportació i la Localització. 
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3.- Es podrà “Guardar” o “Continuar” per a poder signar i tramitar directament. El personal 
“Administratiu” podrà “Guardar” el tràmit. El personal “Representant legal” el podrà signar. 
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10. Signatura de les sol·licituds 

1.- És el següent pas de la tramitació, un cop emplenats tots els camps del formulari de la 
sol·licitud, clicant a “Continuar”. 

 

També podem accedir a la pantalla de signar la sol·licitud, des d’un tràmit guardat prèviament, 
fent una cerca dels tràmits pendents “Pendents de signar”: 

 

2.- Es carrega la pàgina del “PAS 2. Signar”: 
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3.- Clicant en la icona del pdf, podem revisar el document abans de signar-lo. S’obrirà el PDF 
en una finestra nova, o el podem descarregar al propi ordinador: 

    

 

4.- Clicant a “Signar” es carrega una aplicació específica per a la signatura de documents. El 
primer cop que executem aquesta funcionalitat apareixen unes pantalles de seguretat que hem 
d’acceptar marcant que no torni a preguntar. 



  
 

Desat 24 November, 2015 © 2013 Hewlett-Packard Company   Pàgina 22 de 24 
 © 2013 Vass Group 
 

La informació continguda en aquest document està subjecta a canvis sense previ avís. 

           

 

5.- Finalment, ens demana seleccionar quin certificat fem servir per a signar el document: 

 

I redirigeix a la pantalla de pagament del tràmit com es feia fins ara. 
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11. Configuració Internet Explorer 8 

Per a ordinadors amb el sistema operatiu antic (per exemple Windows XP) amb el navegador 
també antic com el Microsoft Internet Explorer 8, es poden produir situacions en que no funcioni 
l’eina signatura. Això és degut a les polítiques de seguretat de Java. A continuació es detalla 
com solucionar-ho, tot i que no té perquè afectar a tothom donat que hi ha empreses on ja 
tenen la configuració correcta. 

1.- Des del “Panel de Control” de Windows, accedir a la configuració de Java: 

  

2.- En la pestanya “Seguretat” accedir a “Editar lista de sitios...”: 
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3.- Clicar a “Agregar” per a afegir la URL de l’aplicació i acceptar: 

https://aplicacions.economia.gencat.cat/ 
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Circular nº 24/2015


Barcelona, 25 de noviembre de 2015.


Estimado socio/a y amigo/a:


Nueva versión del sistema de tramitación electrónica para trámites de máquinas recreativas y de azar (TMAQ)

El Subdirector General de  Gestió i Control de Joc i Apostes, nos informa que una vez realizadas las pruebas y verificada la nueva versión de TMAQ, se desarrollará hoy miércoles 25-11-15 a partir de las 16h. En principio no estará disponible hasta las 20 horas.


Adjuntamos documento informativo de la nueva versión.

Cambios destacables en la misma:

· Amplía el número de comunicaciones en el trámite (de 4 a 10)


· Añadir el NIF del titular del local en las autorizaciones 


· Correcciones: Revisión de las suspensiones temporales (no quedaba marcada como revisada); Servei Territorial para determinar (se ha reasignado a los que correspondan); Actualización de las tasas en el menú de administración


· Simplificación de trámites y eliminación de la dependencia de l'Adobe para cumplimentar solicitudes.


Un cordial saludo




Susana Murciano


Directora


