PROCEDIMENTS DEL SERVEI DE MINES AMB L’ENLLAÇ DE LA TAXA A LA
PÀGINA WEB DE L’ATIB
Només es poden pagar mitjançant les taxes publicades a la pàgina de l’ATIB els
expedients d’UDIT que es presentin amb el Registre Electrònic Comú (REC) de
l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es).
Els tràmits que tenen un tràmit telemàtic específic a la seu electrònica del Govern de les
Illes Balears s’han de pagar durant el procés de la seva tramitació telemàtica.
En el moment de tramitar el Registre Electrònic Comú s’ha d’aportar com a documentació
adjunta el certificat de pagament de la taxa. En cas de no presentar el justificant, no es
tindrà per pagada la taxa.
En aquest document es troben els accessos directes a les taxes de cada un dels tràmits del
Servei de Mines.
S’ha de fer clic damunt l'import de la taxa de cada procediment per accedir-hi a la pàgina
corresponent de l’ATIB.
En cas de dubtes sobre la taxa a pagar, es recomana fer la consulta prèviament al Servei
de Mines: mines@dgindust.caib.es

INSTRUCCIONS PAGAMENT TAXES MODELS ATIB
Per a imprimir el model i després efectuar el pagament en les entitats bancàries
col·laboradores, o per a realitzar el pagament telemàtic i imprimir el model, heu
d'emplenar les dades del model del tribut o ingrés autonòmic corresponent.
Una vegada finalitzat el procés, podeu imprimir els exemplars corresponents al model
(format pdf). En el cas d'haver efectuat el pagament telemàtic, els exemplars del model
incorporaran el justificant acreditatiu del pagament.
En el cas d'interrompre el procés de generació del model tributari, el podreu reprendre en
un moment posterior. Per això heu de guardar el model tributari i anotar la referència de
recuperació i, quan torneu a accedir novament a aquesta pàgina, introduir-la en el quadre
corresponent. Automàticament tornarà a començar el procés en el tràmit en què es va
interrompre. La Referència de Recuperació caduca als 15 dies.
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Sol·licitud

REC

Devolució Aval explotació minera

Taxa

Sol·licitud

REC

Mostres de pols: reducció o pròrroga

Taxa

Comunicació

TNI-145

Direcció Facultativa: nomenament

Taxa

Comunicació

TNI-145

Direcció Facultativa: renúncia

Comunicació

TNI-146

Tècnic/a de restauració: nomenament

Comunicació

TNI-146

Tècnic/a de restauració: renúncia

Comunicació

TNI-148

Inici de treballs d'aprofitament miner

Taxa

Comunicació

TNI-150

Accident o malaltia professional

Taxa

Autorització

REC

Paralització Temporal de Labors

Taxa

0,00 €
Taxa
0,00 €

Projecte de restauració
Autorització o ampliació d'activitat extractiva
Posada en servei de Maquinaria Minera fixa o mòbil

TNI-030

Autorització

hasta 6000 euros

Taxa

para cada 6000 o frac.

Taxa

Comunicació

TNI-031

Pla de labors amb visita d’inspecció d'ECA

Taxa

Autorització

TNI-032

Canvi de titularitat de drets miners

Taxa

Permís d'exploració, investigació o concessió
per 1ª quadrícula taxa fixa

Taxa

per 1ª y 2ª quadrícula taxa fixa

Taxa

per 1ª, 2ª y 3ª quadrícula taxa fixa

Taxa

per 1ª, 2ª, 3ª y 4ª quadrícula taxa fixa

Taxa

TNI-033

Autorització

Projecte de voladures per a activitat no minera
TNI-134

Autorització

TNI-151

Autorització

Servei de Mines

·

NIF: S0711001H

·
·

Taxa

des de 60001 a 150000 per a cada 6000 euros o
frac.

Taxa

des de 150001 per a cada 6000 euros o frac.

Taxa

Projecte de geotèrmia de baixa entalpia

Taxa
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TAXA
ATIB

Operador de maquinària minera mòbil
038

Certificat

TNI-078
TNI-078
040

_

NIF: S0711001H

Informes i Resolucions
Recerca de dades o antecedents de sol·licitud del
subjecte passiu
Aportació de documentació addicional a un
expedient
Rectificació d’errades d’expedients presencials o
telemàtics imputables al titular o a la persona que
ha tramitat l’expedient

Taxa
Taxa
0,00 €

TNI-153

Reclamació de devolució d'ingressos indeguts

0,00 €

Expedient
informatiu
en
matèria
de
política industrial
Còpia en dispositius d'emmagatzematge electrònic
proporcionats per l'Administració (import per
dispositiu)

0,00 €
Taxa

Direcció General de Política Industrial
·

·

Taxa

0,00 €
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Renovació

Denúncia de fets i d'activitats relacionades amb
matèries competència d'indústria

-

·

Taxa

TNI-152

TNI-154

Servei de Mines

Primera tramitació

·
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