actualitzat a 02/08/2021

PROCEDIMENTS DE LA UDIT 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 de la
UDIT. 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 a les oficines
d’UDIT.

Carrer del Bastió d’en Sanoguera, 2 07002 Palma
Tel. 971 784 995
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TRÀMIT ELECTRICITAT (baixa i alta tensió)
001

Instal·lacions de
1
Tràmit general

baixa

tensió.

003

Instal·lacions de baixa
1
Enllumenat exterior

tensió.

- Instal·lació d’ús domèstic
- Instal·lació per a altres usos
- Instal·lació per a altres usos

012

Instal·lacions de baixa
1
Instal·lacions d'enllaç

tensió.

- Instal·lació per a altres usos

041

Comunicació de dades d'instal·lació
1
de baixa tensió existent

045

Instal·lació
de
baixa
tensió.
Recàrrega de vehicle elèctric
2

Xarxes
tensió

2

Instal·lacions d'alta tensió sense
1
expropiació

2

Instal·lacions
1
expropiació

2

Autorització de suspensió temporal
de subministre d’energia

TNI-102

TNI-118

TNI-121

TNI-133

de distribució en baixa

d'alta

tensió

amb

TRÀMIT HIDROCARBURS (petrolífers i gas)

DO.30_04/21

TAXES ATIB

006

Instal·lacions
1
petrolífers

de

productes

013

Instal·lacions receptores de gas

027

Instal·lacions de GLP en dipòsits
1
fixos

1

d’un
dipòsit
TNI-106 Substitució
1
d’emmagatzematge de GLP
TNI-108 Xarxes de gas canalitzat
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- Instal·lació l'única documentació tècnica de
les quals sigui el certificat d'instal·lador
- Instal·lació per a altres usos
- (Exempt de taxa)
- Instal·lació d’ús domèstic
- Amb expropiació forçosa de béns i
imposició de servituds de pas. A la taxa
anterior s'ha d'afegir una quantitat per
parcel·la.(Aquesta taxa no es pot pagar
via ATIB).
Segons pressupost:
- Fins a 12.000.00 €
- Des de 12.000.01 a 150.000.00 €, per cada
6.000.00 € o fracció (afegir a la quantitat de
l'apartat anterior)
- Des de 150.000.01 €, per cada 6.000.00 €
o fracció (afegir a la quantitat de l'apartat
anterior)
Segons pressupost:
- Fins a 12.000.00 €
- Des de 12.000.01 a 150.000.00 €, per cada
6.000.00 € o fracció (afegir a la quantitat de
l'apartat anterior)
- Des de 150.000.01 €, per cada 6.000.00 €
o fracció (afegir a la quantitat de l'apartat
anterior)
- Amb expropiació forçosa de béns i
imposició de servituds de pas. A la taxa
anterior s'ha d'afegir una quantitat per
parcel·la. (Aquesta taxa no es pot pagar
via ATIB).
- Per cada tall del servei de subministrament

TAXES ATIB
- Instal·lació d’ús domèstic
- Instal·lació per a altres usos
- Instal·lació d’ús domèstic
- Instal·lació per a altres usos
- Instal·lació d’ús domèstic
- Instal·lació per a altres usos
- Instal·lació d’ús domèstic
- Instal·lació per a altres usos
Segons pressupost:

2

TNI-110 Instal·lacions1
liberalitzades

petrolíferes

no

TRÀMIT APARELLS ELEVADORS
022

Inscripció d’un nou ascensor

047

Muntatges de grua torre

TAXES ATIB
1

- Instal·lació d’ús domèstic
- Instal·lació per a altres usos
- Instal·lació per a altres usos

TNI-113 Aparells elevadors. Ascensores
elevadors.
TNI-117 Aparells
1
autoporpulsades

1

Grues

TRÀMIT CONTRA INCENDIS
004

043

050
051

Instal·lacions
contra
incendis. Establiments
industrials
amb
llicencia
d'obres
anterior
a
1
12/12/2017
Instal·lacions
contra
incendis. Establiments no industrials amb
llicencia
d'obres
anterior
a
1
12/12/2017
Instal·lacions
contra
incendis. 1
Establiments industrials

Instal·lació per a altres usos

Instal·lacions
contra
incendis. 1
Establiments no industrials

Instal·lació l'única documentació tècnica
de les quals sigui el certificat d'instal·lador

Instal·lacions
1
2007)

tèrmiques

(RITE

Instal·lació per a altres usos

- Instal·lació d’ús domèstic
- Instal·lació per a altres usos
TAXES ATIB

Inscripció de noves instal·lacions 1
frigorífiques
frigorífiques TNI-101 Instal·lacions
(modificacions)
025

TRÀMIT EQUIPS A PRESSIÓ
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Instal·lació l'única documentació tècnica de
les quals sigui el certificat d'instal·lador

TAXES ATIB

TRÀMIT FRIGORÍFIQUES
DO.30_04/21

- Instal·lació d’ús domèstic
- Instal·lació per a altres usos
- Instal·lació per a altres usos

TAXES ATIB

TRÀMIT TÈRMIQUES
021

- Fins a 12.000.00 €
- Des de 12.000.01 a 150.000.00 €, per cada
6.000.00 € o fracció (afegir a la quantitat de
l'apartat anterior)
- Des de 150.000.01 €, per cada 6.000.00 €
o fracció (afegir a la quantitat de l'apartat
anterior)
Segons pressupost:
- Fins a 12.000.00 €
- Des de 12.000.01 a 150.000.00 €, per cada
6.000.00 € o fracció (afegir a la quantitat de
l'apartat anterior)
- Des de 150.000.01 €, per cada 6.000.00 €
o fracció (afegir a la quantitat de l'apartat
anterior)

Instal·lació per a altres usos
Instal·lació per a altres usos

TAXES ATIB

3

Instal·lacions d’equips a pressió no subjectes a ITC
Instal·lacions
d’equips
a
pressió
TNI-111
1
subjectes a ITC
026

TRÀMIT PRODUCTES QUÍMICS

Instal·lació d’ús domèstic
Instal·lació per a altres usos
Instal·lació d’ús domèstic
Instal·lació per a altres usos

TAXES ATIB

de - Instal·lació d’ús domèstic
TNI-112 Instal·lacions d’emmagatzematge
1
productes químics
- Instal·lació per a altres usos
TRÀMIT RAIG X

TAXES ATIB

TNI-004 Instal·lacions 1 de
mèdic: Raigs X

radiodiagnòstic 1
TNI-005 Instal·lacions nuclears i radioactives -

TRÀMIT ACREDITACIÓ PROFESSIONAL
037

Acreditació professional d’operador
1
de grua

038

Carnet d’operador de maquinària
1
mòbil

048

Certificat
de
consumidors
reconeguts com a experts d’artificis
pirotècnics (CRE)
Sol·licitud per al reconeixement de
1
l’acreditació professional (FP-CAIB)

TAXES ATIB
-

Primera obtenció
Renovació o modificació
Primera obtenció
Renovació o modificació
Primera obtenció
Renovació o modificació

-

Primera obtenció

TNI-079 Drets d’examen
1
TNI-141 Acreditacions professionals

-

Drets d’examen

-

Primera obtenció

TRÀMIT EMPRESES I REGISTRES

TAXES ATIB

052

Registre Integrat Industrial. Divisió A

- Primera autorització o inscripció
- Renovació o modificació
- Canvi de titularitat
- Tancament d’activitat (Exempt de taxa)
Declaració
responsable
d’empreses
- Primera autorització o inscripció
023
(nova inscripció / ampliació)
- Renovació o modificació
Registre especial de tallers de - Primera autorització o inscripció
042
reparacions de vehicles automòbils - Renovació o modificació
1
(RET)
- Canvi de titularitat
- Tancament d’activitat (Exempt de taxa)
(Exempt de taxa)
TNI-155 Cessament d’activitat de tallers
de reparació de vehicles
automòbils
Sol·licitud de certificat d’empresa - Primera autorització o inscripció
049
manipuladora de gasos fluorats
- Renovació o modificació
015

DO.30_04/21

Inscripció o modificació RX
Baixa (Exempt de taxa)
Autorització o modificació de la posada en
funcionament d’instal·lacions radioactives
de 2a i 3a categoria
Clausura d’instal·lacions radioactives
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TNI-008 Altres registres (tallers tacògrafs, limitadors velocitat, registre de 1
control metrològic i altres)
Declaració
responsable
d’empresa
TNI-099
de serveis relatius a l’activitat industrial
-

Primera autorització o inscripció
Renovació o modificació
Canvi de titularitat
Baixa (Exempt de taxa)
Renovació o modificació
Canvi de titularitat
Canvis no imputables al titular (Exempt de
taxa)
- Tancament d’activitat (Exempt de taxa)

TRÀMIT AGENTS AUTORITZATS

TAXES ATIB

DO.30_04/21

d’organismes TNI-012 Autorització
1
verificadors de metrologia
d’organisme TNI-013 Declaració responsable
1
de control (OCA)
-

Primera autorització o inscripció
Renovació o modificació
Baixa (Exempt de taxa)
Primera autorització o inscripció
Renovació o modificació
Baixa (Exempt de taxa)

TRÀMIT REVISIONS I INSPECCIONS

TAXES ATIB

TNI-075 Inspeccions o informes en matèria
energètica a instancia de part

-

o
revisions
TNI-077 Inspeccions
d’organismes de control o altres
empreses

-

TRÀMIT METROLOGIA

TAXES ATIB

TNI-130 Comprovació d’equips de mesura de
funcionament

Verificacions i mesures de comprovació
individualitzada (per nombre d’equips):
- Comptador d’aigua
- Altres equips de mesura

TRÀMIT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

TAXES ATIB

033

2

Distintiu vehicle elèctric

039

2

Certificat d’eficiència energètica

1

TRÀMIT ALTRES PROCEDIMENTS
TNI-019 Canvi de titularitat d’instal·lació

TNI-078 Certificats, còpies i informes
Carrer del Bastió d’en Sanoguera, 2
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Instal·lacions d’ús domèstic i particular
Altes
instal·lacions
(ús
comercial,
industrial, públic)
Presentació de certificats o proves
reglamentàries

Legalització i segellament de llibres, i
expedició distintius, plaques i targetes
RFID identificatives
- Primera inscripció d'habitatge unifamiliar o
terciari de superfície inferior o igual a 100
m2 i actualització d'un registre existent.
- Primera inscripció. Edifici d'habitatges
complet i terciari de superfície superior a
100 m2.
TAXES ATIB

1

- Comunicacions
(canvi
de
titularitat
d’instal·lació, canvi de domicili social, alta
de conservador...)
- Expedició de certificats, fotocòpies i còpies
compulsades de documents administratius

5

-

-

industrial
amb
TNI-125 Activitat
d'accidents greus
TNI-152 Denúncia de fets i d'activitats
relacionades amb matèries
competència d'indústria

risc

-

- Per cada recerca d’antecedents
- Per cada pàgina
Informes i resolucions
Legalització i segellament de llibres,
expedició distintius, plaques i targetes
RFID identificatives
Comunicació de dades no confidencials
Altres serveis a petició de part
A més, per còpia en dispositius
d’emmagatzematge electrònic proporcionat
per l’Administració (afegir a la quantia
corresponent anterior):
- Per dispositiu
Informes i resolucions

(Exempt de taxa)

TNI-153 Reclamació de devolució d'ingressos
indeguts

(Exempt de taxa)

TNI-154 Expedient informatiu en matèria
de política industrial

(Exempt de taxa)

TNI-157 Accés a informació i documentació a
disposició de la UDIT (només per a
tràmits competència d’Indústria)

040

Rectificació d’errors d’expedients
presencials
o
telemàtiques
imputables al titular o a la persona
que ha de tramitar l’expedient

- En cas de no facilitar número d’expedient
o número d’instal·lació, per expedició de
fotocòpies i còpies compulsades de
documents administratius:
- Per cada recerca d’antecedents
- Per còpia en dispositius d’emmagatzematge
electrònic proporcionat per l’Administració
(afegir a la quantia corresponent anterior):
- Per dispositiu
- 50% de la taxa del tràmit que es rectifica

DO.30_04/21

1 Bonificable per a inici d'activitat empresarial o professional
2 Aquest tràmit és competència de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.
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