
 

 

 
 

CIRCULAR N.º 63/21 

 
Barcelona, 12 de julio de 2021  

 
 
 
 
ASUNTO: CORTE DE SERVICIO EN LA TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE MÁQUINAS 

RECREATIVAS Y DE AZAR. 

 

Estimado socio, 

Hemos sido informados por la Dirección General de Tributs i Joc de un próximo corte en el servicio 

de la tramitación telemática de máquinas recreativas y de azar, desde las 23.59 horas del miércoles 

14 de julio hasta las 23.59 horas del lunes 19 de julio. 

Transcribimos a continuación el texto íntegro del aviso recibido: 

“L’àrea TIC del Departament VEH ens informa que atesa la pujada a producció de nous mòduls 

dels programes de gestió de joc i apostes, des de les 23.59 hores del dimecres 14 de juliol fins 

a les 23.59 hores del dilluns 19 de juliol, quedarà interromput el servei de les aplicacions 

informàtiques actuals, raó per la que els Serveis Territorials no podran tramitar les vostres peticions. 

Aquest tall de servei també afecta a TMAQ per a la tramitació telemàtica de màquines recreatives i 

d’atzar. 

De la qual cosa us en informem als efectes oportuns” 

 
Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es 
donde estará actualizada toda la información de utilidad para su empresa y/o en Twitter 
@andemarcat 
 
Saludos cordiales,  

 

 
 

http://www.andemar.es/


 

 

 
 
 

CIRCULAR N.º 63/21  

 
Barcelona, 12 de juliol de 2021  

 
 
 

ASSUMPTE: TALL DE SERVEI EN LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE MÀQUINES RECREATIVES I 

D'ATZAR. 

Estimat soci, 

Hem estat informats per la Direcció General de Tributs i Joc d'un pròxim tall en el servei de la 

tramitació telemàtica de màquines recreatives i d'atzar, des de les 23.59 hores del dimecres 14 de juliol 

fins a les 23.59 hores del dilluns 19 de juliol. 

Transcrivim a continuació el text íntegre de l'avís rebut: 

“L’àrea TIC del Departament VEH ens informa que atesa la pujada a producció de nous mòduls 

dels programes de gestió de joc i apostes, des de les 23.59 hores del dimecres 14 de juliol fins 

a les 23.59 hores del dilluns 19 de juliol, quedarà interromput el servei de les aplicacions 

informàtiques actuals, raó per la que els Serveis Territorials no podran tramitar les vostres peticions. 

Aquest tall de servei també afecta a TMAQ per a la tramitació telemàtica de màquines recreatives i 

d’atzar. 

De la qual cosa us en informem als efectes oportuns” 

Li recordo la conveniència de consultar de forma periòdica la nostra pàgina web  www.andemar.es on 

estarà actualitzada tota la informació d’utilitat per a la seva empresa i/o a Twitter @andemarcat 

Salutacions cordials,  

 

http://www.andemar.es/

