
 
 
 

 
 
 
Extracte de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (art. 133 i disposició transitòria onzena), en la seva 
redacció per Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer.  
 
 
[…] 
 
Article 133 
Agència Tributària 
 
1. L’Agència Tributària de les Illes Balears es crearà per llei del Parlament. 
 
2. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com, per 
delegació de l’Estat, dels tributs estatals cedits totalment a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponen a l’Agència Tributària 
de les Illes Balears. 
 
3. En el marc de la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda entre l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’acordaran l’abast i les 
condicions de la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels tributs que correspondran a l’Agència Tributària de les Illes Balears. 
 
4. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de la resta d’imposts de l’Estat recaptats a les Illes Balears correspondran a 
l’Administració Tributària de l’Estat, sense perjudici de la delegació que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pugui rebre d’aquest, i 
de la col·laboració que pugui establir-se especialment, quan així ho exigeixi la naturalesa del tribut. 
 
Per desenvolupar el que es preveu al paràgraf anterior, l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i l’Agència Tributària de les Illes 
Balears podran establir els convenis de col·laboració que estimin pertinents. 
 
5. Ambdues administracions tributàries establiran els mecanismes necessaris que permetin la presentació i la recepció a les respectives 
oficines de declaracions i altra documentació amb transcendència tributària que hagin de causar efecte davant l’altra administració, la qual 
cosa facilitarà el compliment de les obligacions tributàries dels contribuents. 
 
6. L’Agència Tributària de les Illes Balears pot exercir les funcions de recaptació i, si s’escau, de gestió, inspecció i liquidació dels recursos 
titularitat d’altres administracions públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de competències o encàrrec de gestió, siguin atribuïdes a 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
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Disposició transitòria onzena 
Agència Tributària 
 
L’Agència Tributària de les Illes Balears, a la qual es refereix l’article 133, s’ha de crear per llei del Parlament en el termini d’un any a partir 
de l’entrada en vigor del present Estatut. 
 
Les funcions que en aplicació d’aquest Estatut corresponguin a l’Agència Tributària de les Illes Balears seran exercides, fins a la data en 
què es constitueixi, pels òrgans que les desenvolupin fins aleshores. 
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