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Num. 160

Sistema de tractament utilitzat:
Automatitzat.
Cessió de dades:
A altres òrgans o administracions: no se’n preveuen.
A persones físiques o jurídiques privades: no se’n preveuen.
Transferències internacionals: no se’n preveuen.
Òrgan administratiu responsable del fitxer:
Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació: Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació.
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Balears.
La disposició final cinquena de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, estableix, en
l’apartat 2, que correspon al conseller competent en matèria d’hisenda determinar, mitjançant una ordre, la data d’inici de les activitats de l’Agència Tributària,
una vegada que s’hagin dictat les disposicions necessàries de desenvolupament
de la Llei esmentada. En aquest darrer sentit, en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears de 6 de novembre de 2008 s’ha publicat l’Ordre del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació de 24 d’octubre de 2008, per la qual es regula l’estructura organitzativa i funcional de l’Agència Tributària de les Illes
Balears.
D’acord amb tot això, dict la següent
ORDRE

Edifici Naorte, bloc A, tercer pis (Parc Bit) carretera de Valldemossa, km
7.4 07121 Palma.

Article únic
Les activitats de l’Agència Tributària de les Illes Balears s’han d’iniciar el
dia 1 de gener de 2009.

Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
ANNEX 2

Disposició final única

Fitxer de l’antiga Direcció General d’Hisenda (ara Direcció General de
Tributs i Recaptació) que es modifica

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Denominació del fitxer: Gestió i control de tributs

Palma, 6 de novembre de 2008

Finalitat i usos prevists:
Gestionar, liquidar, inspeccionar, recaptar en període voluntari i exercir la
potestat sancionadora en relació amb els tributs propis de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i en relació amb els tributs estatals cedits totalment.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:
Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, d’acord amb la
normativa general aplicable en matèria de tributs.
Procediment d’arreplegada de dades:
Declaracions i liquidacions tributàries, i informació recollida mitjançant
els requeriments d’informació realitzats d’acord amb la normativa general aplicable en matèria de recaptació.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
Dades de caràcter identificador: NIF de les persones físiques involucrades
en cada expedient.
Altres dades: dades de la tramitació dels expedients derivats de la gestió
dels tributs i dades referents als béns que constitueixen els fets imposables.
Sistema de tractament utilitzat:
Automatitzat.
Cessió de dades:
A altres òrgans o administracions: tramesa trimestral a l’Agència Estatal
de l’Administració Tributària amb la informació de les declaracions tramitades
(impost sobre transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats
i imposts sobre successions i donacions). Transmissió per via telemàtica sobre
canal de comunicacions privat.
A persones físiques o jurídiques privades: no se’n preveuen.
Transferències internacionals: no se’n preveuen.
Òrgan administratiu responsable del fitxer:
Direcció General de Tributs i Recaptació.
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació: Direcció General de Tributs i Recaptació.
Carrer de Ca’n Troncoso, 1 07001 Palma.
Mesures de seguretat:
Nivell mitjà.
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Num. 21560
Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 6 de
novembre de 2008, per la qual es determina la data d’inici de les
activitats de l’Agència Tributària de les Illes Balears
De conformitat amb el que preveu l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, en la seva redacció per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, i mitjançant la Llei 3/2008, de 14 d’abril, s’ha creat l’Agència Tributària de les Illes

El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Carles Manera Erbina

—o—
Num. 21354
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació per
revocar la cessió d’ús gratuïta i temporal dels vehicles amb
matrícula 8044-BCK i 9213-BLL a la Fundació Institut
Socioeducatiu s’Estel i autoritzar la posterior cessió gratuïta d’aquests dos vehicles i del vehicle amb matrícula IB-6364-CT a
l’esmentada Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel
Antecedents
1. El conveni de cessió d’ús gratuïta i temporal entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel de 28
de febrer de 2002, en què es va acordar la cessió dels vehicles titularitat de la
Comunitat Autònoma descrits tot seguit per un termini de cinc anys prorrogables automàticament, fins a un màxim de deu anys.
– Peugeot Expert Combi amb número de bastidor vf3bdwjza12734462 i
número de matrícula 8044-BCK
– Peugeot Boxer CB amb número de bastidor vf3232v5216126678 i
número de matrícula 9213-BLL
2. L’escrit de la secretària general de la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració de 26 de juny de 2008 (amb número de registre d’entrada 10340 i amb data 1 de juliol de 2008), al qual s’adjunten els documents
que es descriuen tot seguit:
– La resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
que insta el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació a iniciar l’expedient per
autoritzar la cessió gratuïta dels vehicles amb matrícula 8044-BCK, 9213-BLL
i IB-6364-CT a la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel
– La memòria justificativa de la secretària general d’Afers Socials,
Promoció i Immigració, sobre la necessitat i conveniència d’atorgar la cessió
gratuïta dels vehicles esmentats
– Una còpia acarada del codi d’identificació fiscal de la Fundació Institut
Socioeducatiu s’Estel
– Una còpia acarada dels estatuts de la fundació esmentada
– Una còpia acarada del document nacional d’identitat i de l’apoderament
del representant legal d’aquesta fundació
– Una còpia acarada del certificat d’inscripció en el Registre
d’Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la fundació
esmentada
3. L’escrit de la directora general de Patrimoni de 8 de juliol de 2008 (amb
número de registre de sortida 8865 i amb data 8 de juliol de 2008), en què es
comunica a la Secretaria General de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, que els vehicles amb matrícula 8044-BCK i 9213-BLL ja havien
estat objecte d’una cessió d’ús gratuïta i temporal fins al 28 de febrer de 2012
en virtut del conveni de 28 de febrer de 2002 descrit en el punt 1 dels antecedents.
4. L’escrit de la secretària general de la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració de 14 de juliol de 2008 (amb número de registre d’en-

