
Passos a seguir per al dipòsit de la fiança

Emplenau la fitxa de residus o document d’autoliquidació.
La persona responsable de la direcció de l’obra o projecte ha d’emplenar la 
fitxa o document d’autoliquidació ajustant-se a les característiques de 
l’obra o projecte, per obtenir l’import de la fiança que s’ha de depositar al 
Consell de Mallorca.  La fitxa s’ha d’adjuntar al projecte d’execució de 
l’obra, ha d’estar signada per la persona tècnica responsable i visada pel 
col·legi professional que correspongui.

El tràmit està disponible en la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, en 
l’apartat “Gestió tributària  i recaptació”, “Fiança ordinària” o “Fiança única 
dels residus de construcció-demolició per a obres majors”, segons el cas:

https://seu.conselldemallorca.net/

S’han de seguir els passos indicats en la Seu Electrònica per fer el tràmit.

Depositau una fiança al Consell de Mallorca
La persona responsable de la producció dels residus d'obra ha de depositar 
la fiança indicada en la fitxa de residus o document d'autoliquidació.

El tràmit està disponible en la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, en 
l’apartat “Gestió tributària  i recaptació”, “Fiança ordinària” o “Fiança única 
dels residus de construcció-demolició per a obres majors”, segons el cas:

https://seu.conselldemallorca.net/

S’han de seguir els passos indicats en la Seu Electrònica per fer el tràmit.

Tràmits per al dipòsit i devolució de fiança

1.

2.

En cas d'OBRA MAJOR, i segons el que s'estableix en el Pla Director Sectorial de 
residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de 
Mallorca, s'ha de dipositar una FIANÇA davant el Consell de Mallorca amb la finali-
tat de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i demolició generats en 
l'obra.



Passos a seguir per la devolució de la fiança

Una vegada acabada l’obra i quan es disposi del CERTIFICAT FINAL D’OBRA de 
l’ajuntament o de la CÒPIA VISADA DEL FINAL D’OBRA, s’ha de sol·licitar:

Un CERTIFICAT de MAC Insular que acredíti la gestió correcta dels 
residus de construcció-demolició, necessari per sol·licitar la devolució de 
la fiança al Consell de Mallorca. El tràmit està disponible a 
www.mac-insular.com, en l’apartat “Gestions usuaris”.

La DEVOLUCIÓ de la FIANÇA al Consell de Mallorca. 
El tràmit està disponible en la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, en 
l’apartat “Gestió tributària  i recaptació”, “Fiança ordinària” o “Fiança única 
dels residus de construcció-demolició per a obres majors”, segons el cas:

https://seu.conselldemallorca.net/

S’han de seguir els passos indicats en la Seu Electrònica per fer el tràmit.

1.

2.

Contactos y Enlaces

TESORERIA. CONSELL DE MALLORCA
[Per al dipòsit de la fiança]

jferrer@conselldemallorca.net
mmoliver@conselldemallorca.net
971 173 517 / 971 173 914

fiancesresidus@conselldemallorca.net
971 219 778  / 971 173 933

info@mac-insular.com
900 22 11 00

DIRECCIÓ INSULAR DE RESIDUS 
CONSELL DE MALLORCA
[Per la devolució de la fiança]

ATENCIÓ AL CLIENT MAC Insular


