
 
Tresoreria 
C/ Palau Reial, 1 
07001 Palma 

TAXA PER  A L’INSPECCIÓ I SUPERVISIÓ DELS CENTRES DE 
FORMACIÓ, DRETS D’EXAMEN, I EXPEDICIÓ, DUPLICAT O 

RENOVACIÓ DE LA TARGETA D’IDENTIFICACIÓ 
(Reglament regulador dels serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives en l’àmbit 
de l’illa de Mallorca, articles 12, 16 i 19, i Ordenança fiscal reguladora de la taxa corresponent a tràmits administratius. BOIB 171 de 

12 de desembre de 2013 i BOIB 173 de 21 de desembre de 2013) 

 
Els informem que a partir de dia 3 de març de 2014 el Consell de Mallorca posa 
en funcionament un nou programa de gestió tributària i del cobrament de taxes. 
 
Per al cobrament de les taxes el programa genera tres fulles de liquidació, de les 
quals, un exemplar és per a l'administració (Consell de Mallorca), una altra per a 
l'entitat bancària i una altra per al interessat. 
 
 
INSTRUCCIONS 
 
1) Enviar un correu electrònic amb les dades del titular (Nom, CIF/DNI/NIE i 

Domicili fiscal: carrer, núm. població i codi postal) a l’adreça electrònica: 

act_class@conselldemallorca.net 
 
 
2) Via mail rebran la fulla de liquidació amb tres còpies (administració, interessat i 

entitat bancària) per fer el pagament de la taxa en les entitats col·laboradores 
que en ella venen indicades. 

 
3) Una vegada realitzat el pagament a favor del Consell de Mallorca, el banc els ha 

de tornar degudament segellades o validades electrònicament, tant la còpia per a 
l’interessat com la còpia per l'administració que acrediten l'ingrés. 

 
4) Lliurar la fulla que posa exemplar per a l’administració segellada pel banc 

juntament amb la declaració responsable (segons l’annex corresponent) i la resta 
de documentació exigida, al Servei d’Activitats del Consell de Mallorca mitjançant 
registre d’entrada, preferiblement en el Registre del Consell de Mallorca al carrer 
de General Riera, 113 (Llar de la Infància), de Palma de Mallorca, o en la forma 
establerta en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999. 

 
5) L’interessat ha de conservar l’exemplar per l’usuari com a justificant del 

pagament i per a possibles reclamacions.  
 
 
Telèfon d’informació: 971-173722  
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