Taxes a SINGER per documents de la Direcció general de Residus i sòls
contaminats
El 14 de desembre de 2018, mitjançant la Llei 14/2018, el Parlament de les Illes
Balears aprovà una sèrie de taxes a aplicar a determinades gestions de la Direcció
General amb competències en matèria de Residus.
Aquestes taxes comprenen, entre d’altres:
Fet imposable
Notificacions Prèvies

(També coneguts com
Notificació de trasllats - NT)

Document
d’identificació
(També coneguts com
Documents de control i
seguiment - DI)

Taxa Ref.

Import (feb 2020)

8.95.3

2,02 €

8.95.4

0,30 €

Aquestes taxes es generen en el moment de fer la sol·licitud de la gestió, per a ser
suportada per la persona o entitat que la sol·licita, sens perjudici de què més
endavant la pugui traslladar a l’entitat o persona en nom de la qual realitza la
gestió a SINGER.
Si provau d’incorporar una notificació de trasllat a SINGER, us pot donar el
missatge d’avís de que no disposau de taxes pagades:
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«Per a poder crear Notificacions de Trasllat, cal haver abonat la taxa corresponent.
Comprovi les dades a la secció de pagament de taxes dins de l’apartat Les Meves
Dades»

Per tal de facilitar la gestió diària de Notificacions Prèvies i Documents
d’Identificació, les taxes es poden pagar directament a SINGER, mitjançant una
aplicació connectada a l’Agència Tributària de la Comunitat Autònoma.
La persona usuària pot elegir pagar una taxa cada vegada que hagi de fer una
d’aquestes gestions o deixar prepagades per avançat un nombre flexible de taxes
per a cada una de les gestions, de forma que a mesura que es vagin sol·licitant DI
o NT, es descomptarà una taxa del nombre de taxes prepagades. Aquest sistema
permet, també, treballar a les empreses via Web-Services particulars, per la qual
cosa s’ha considerat la fórmula més adient.
Per a poder fer el pagament de taxes cal entrar a SINGER amb el compte de
l’empresa de la qual es vol fer el pagament. Anau a «Les meves dades» i
«Pagament de taxes»:
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Apareix una pantalla resum similar a aquesta:

Es veu que a aquest exemple, prèviament s’han pagat 5 taxes de cada i s’ha
consumit una de cadascun dels tipus, per tant, queden 4 taxes (4/5). Es veu també
un pagament (de 3 taxes NT) que per alguna qüestió tècnica va fallar però es
mostra per si és necessari fer alguna reclamació. Les taxes pagades no caduquen.
Fent clic als enllaços de la columna «Taxa» Podrà veure un resum del pagament i
obtenir un imprès de justificació de pagament de les taxes.
Fent clic al botó «Nou/a» es poden pagar noves taxes, segueixi les instruccions
que li anirà donant el programa. Es connectarà amb la web de l’ATIB i podrà fer el
pagament amb targeta o les entitats bancàries amb conveni amb l’ATIB.
Una vegada disposeu de taxes pagades, podreu fer les gestions de sol·licitar NTs i
DIs a SINGER
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