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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 5566
Decret 20/2012, de 16 de març, pel qual es regula l’estructura
dels òrgans competents per conèixer i resoldre les reclamacions
economicoadministratives que es produeixen en l’àmbit de la
gestió econòmica, financera i tributària de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
L’article 20.1 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA) (en la redacció de la Llei orgànica
3/2009, de 18 de desembre), estableix que el coneixement de les reclamacions
interposades contra els actes que dicten les comunitats autònomes i les ciutats
amb estatut d’autonomia en relació amb els seus tributs propis correspon als
seus propis òrgans economicoadministratius.
D’altra banda, aquesta modificació de la LOFCA estableix, per primera
vegada, en els apartats 2 i 3 de l’article 20, la possibilitat que les comunitats
autònomes i les ciutats amb estatut d’autonomia assumeixin la competència per
a la revisió dels actes que dictin en relació amb tributs estatals, sens perjudici de
la col·laboració que pugui establir-se amb l’Administració Tributària de l’Estat
i sens perjudici de la funció unificadora de criteri que aquesta es reserva, tot això
quan així ho prevegi la llei corresponent de l’Estat i en els termes que estableixi en fixar l’abast i el contingut de la cessió de tributs de l’Estat.
Per plasmar aquesta previsió general, es va aprovar la Llei 22/2009, de 18
de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats
autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen
determinades normes tributàries, l’article 59 de la qual fixa l’abast de la delegació de competències en relació amb la revisió per via administrativa dels tributs
estatals a què es refereix l’article 54.1 d’aquesta Llei (això és, els imposts sobre
el patrimoni, sobre successions i donacions, i sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats; els tributs sobre el joc; l’impost especial sobre
determinats mitjans de transport, i l’impost sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs).
Finalment, ha estat la Llei 28/2010, de 16 de juliol, reguladora del règim
de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de
fixació de l’abast i les condicions d’aquesta cessió, la que ha concretat, per a la
nostra Comunitat Autònoma, l’opció d’assumir la competència per resoldre les
reclamacions economicoadministratives en relació amb tributs estatals, en els
termes que estableix el segon paràgraf de la lletra c) de l’article 59.1 de la Llei
22/2009, i l’efectivitat de l’assumpció d’aquesta competència queda condicionada a la materialització dels traspassos dels serveis i les funcions que s’hi adscriuen.
En el nostre cas, s’ha optat per assumir la competència per resoldre les
reclamacions economicoadministratives en única instància —davant l’altra possibilitat consistent que l’òrgan economicoadministratiu autonòmic conegui en
primera instància de la revisió dels tributs estatals que se cedeixen, de manera
similar a la funció que compleixen els tribunals economicoadministratius regionals i locals de l’Estat respecte del Tribunal Economicoadministratiu Central—
, i hi són aplicables tant el procediment general en única instància com el procediment abreujat, ambdós regulats en la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, i en el Reglament general de revisió en via administrativa,
aprovat pel Reial decret 520/2005, de 13 de maig. Així mateix, s’assumeix la
competència per conèixer del recurs extraordinari de revisió contra els actes
ferms relatius a tributs estatals.
Per acabar, l’article 228.4 de la Llei 58/2003 estableix que correspon a
cada comunitat autònoma i ciutat amb estatut d’autonomia determinar la seva
estructura administrativa per exercir la funció revisora en l’àmbit de les reclamacions economicoadministratives. Aquesta funció s’ha atribuït a la Junta
Superior d’Hisenda de les Illes Balears amb relació als tributs estatals, com a
òrgan economicoadministratiu propi, mitjançant l’article 134 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer,
modificada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.
Efectivament, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 62 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, els actes dictats per l’Administració de la Comunitat Autònoma

22-03-2012

de les Illes Balears en matèria tributària són susceptibles de recurs potestatiu de
reposició i de reclamació economicoadministrativa davant la Junta Superior
d’Hisenda de les Illes Balears, de conformitat amb la normativa reguladora d’aquest òrgan, i l’apartat 2 d’aquest precepte legal afegeix que la revisió dels actes
en via administrativa en matèria tributària s’ha d’ajustar a la Llei general tributària i a les disposicions que la despleguen.
En el mateix sentit s’expressa l’article 28 del Text refós de la Llei de
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat mitjançant el
Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel que fa als recursos procedents contra els actes i les resolucions en matèria economicoadministrativa dictats pels
òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma o de les entitats de dret
públic que en depenen.
D’altra banda, la gestió economicoadministrativa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears comporta el reconeixement i la liquidació d’obligacions del tresor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, operacions de
pagament i altres matèries sobre les quals es poden suscitar tant qüestions de fet
com de dret.
S’ha de tenir en compte, igualment, que el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, estableix en l’article 7.3 que l’exercici de les facultats delegades s’ha d’ajustar als procediments, els tràmits i les mesures en general, jurídiques o tècniques, relatives a la gestió tributària que estableix aquesta Llei i, supletòriament,
a les que preveu la Llei general tributària. En tot cas, els actes de gestió que es
duguin a terme en l’exercici de la delegació esmentada són impugnables d’acord
amb el procediment que correspongui a l’ens gestor, i, en darrer terme, davant
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Les modificacions normatives esmentades anteriorment justifiquen per si
mateixes l’adaptació de la norma reguladora de l’òrgan economicoadministratiu
propi de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per recollir de manera
expressa les noves atribucions de revisió en via economicoadministrativa assumides amb relació a tributs estatals, sens perjudici que, temporalment, quedin
subjectes a la mateixa condició d’eficàcia que recau sobre l’assumpció de la
competència mateixa, a la qual fa referència la disposició transitòria segona de
la Llei 28/2010. No obstant això, la modificació de la norma pretén tenir un
abast més ampli, per desplegar i aclarir aspectes organitzatius i de funcionament
de l’òrgan que es considera convenient plasmar expressament, de manera que
s’eviti, en el que sigui necessari i per raó de la seva supletorietat, l’aplicació de
la normativa estatal reguladora dels seus òrgans economicoadministratius per
resoldre moltes qüestions que sorgeixen en l’actuació d’aquest òrgan i dels
diversos membres que l’integren.
Evidentment, es mantenen les innovacions introduïdes en la norma reguladora de la Junta Superior d’Hisenda pel Decret 49/2006, de 2 de juny, mitjançant el qual es va produir, fonamentalment, la incorporació de la reforma del
procediment de les reclamacions economicoadministratives operada amb la Llei
general tributària de 2003 i el Reial decret 520/2005, de 13 de maig, que la desplega en matèria de revisió en via administrativa.
Finalment, i atès l’àmbit propi de les reclamacions economicoadministratives, que, en les qüestions no estrictament tributàries, només arriba als actes
dictats per l’Agència Tributària de les Illes Balears o per òrgans integrats en la
conselleria competent en matèria d’hisenda, s’aprofita la reforma per derogar
expressament determinats preceptes reglamentaris relatius als recursos procedents contra les resolucions de reconeixement o de denegació d’indemnitzacions en matèria de depuració d’aigües residuals, ja que es tracta d’una competència pròpia de la conselleria sectorial en matèria de medi ambient. D’aquesta
manera, després de la derogació d’aquests preceptes, el règim de recursos en
aquest cas haurà de ser, a partir d’ara, el que correspongui d’acord amb la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, això
és, el recurs potestatiu de reposició o el recurs d’alçada, segons si exhaureix o
no la via administrativa l’acte dictat per l’òrgan competent en cada cas.
En la tramitació del procediment d’aprovació d’aquest Decret s’han seguit
els tràmits legals corresponents als reglaments de naturalesa organitzativa, sens
perjudici de la consulta, amb caràcter facultatiu, al Consell Consultiu de les Illes
Balears.
Per tot això, d’acord amb l’apartat 1 de la disposició final única del Text
refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, d’acord amb el
Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de
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Govern en la sessió de dia 16 de març de 2012,

DECRET
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Òrgan economicoadministratiu de la Comunitat Autònoma
1. La Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears, adscrita a la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, és el tribunal economicoadministratiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i,
en conseqüència, és l’òrgan competent per conèixer i resoldre les impugnacions
en via economicoadministrativa.
2. L’exercici d’aquesta funció s’ha de dur a terme d’acord amb el que disposen aquest Decret; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i les
disposicions dictades per desplegar i aplicar aquestes normes.
Capítol II
Matèries i actes impugnables. Competències de la Junta Superior
d’Hisenda de les Illes Balears
Article 2
Àmbit objectiu de les reclamacions economicoadministratives
1. Les reclamacions economicoadministratives, tant si se susciten qüestions de fet com de dret, s’atribueixen al coneixement i la resolució de la Junta
Superior d’Hisenda de les Illes Balears, quan es plantegen amb relació a les
matèries següents:
a) Els actes d’aplicació dels tributs i la imposició de sancions tributàries
que dicten l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les
entitats de dret públic dependents o vinculades, inclosa l’Agència Tributària de
les Illes Balears, en relació amb els tributs propis de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
b) Els actes d’aplicació dels tributs i la imposició de sancions tributàries
que dicta l’Agència Tributària de les Illes Balears en relació amb els tributs estatals a què es refereix l’article 54.1 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la
qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim
comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes
tributàries, com també dels recàrrecs que la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears pugui establir sobre aquests tributs.
c) Els actes de recaptació dels ingressos de dret públic no tributaris de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats de dret públic que en
depenen, sempre que la competència per a aquesta gestió recaptadora estigui
atribuïda a un òrgan propi de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació o de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
d) Els actes d’aplicació dels tributs i la imposició de sancions tributàries
que dicta l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en virtut de les delegacions efectuades per les entitats locals integrades en el seu territori respecte dels seus tributs propis.
e) Els actes de recaptació dels ingressos de dret públic no tributaris que
dicta l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en virtut de
les delegacions efectuades per les entitats locals integrades en el seu territori respecte d’aquests recursos públics.
f) El reconeixement o la liquidació pels òrgans competents en matèria
d’hisenda d’obligacions de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i les qüestions relacionades amb les operacions de pagament dels òrgans
esmentats amb càrrec a aquesta Tresoreria.
g) Qualsevol altra que estableixi un precepte legal exprés.
2. En qualsevol cas, el coneixement de les reclamacions economicoadministratives que es formulin amb relació a la matèria prevista en la lletra b) de l’apartat 1 anterior s’ha d’ajustar al que disposa el títol V de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària.
Així mateix, aquesta competència s’ha d’exercir sens perjudici de la tasca
unificadora de l’Estat, que exerceixen el Tribunal Economicoadministratiu
Central i la Sala Especial per a la Unificació de Doctrina.
3. Queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret els procediments
especials de revisió i el recurs de reposició que regulen els capítols II i III del
títol V de la Llei general tributària.
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Article 3
Actes susceptibles de reclamació economicoadministrativa
1. La reclamació economicoadministrativa és admissible, en relació amb
les matèries a què es refereix l’article anterior, contra els actes següents:
a) Els actes que reconeixen o deneguen provisionalment o definitivament
un dret o declaren una obligació o deure.
b) Els actes de tràmit que decideixen, directament o indirectament, el fons
de l’assumpte o posen fi al procediment.
2. En particular, són impugnables:
a) Les liquidacions provisionals o definitives.
b) Les resolucions expresses o presumptes derivades d’una sol·licitud de
rectificació d’una autoliquidació o d’una comunicació de dades.
c) Les comprovacions de valor de rendes, productes, béns, drets i despeses, com també els actes de fixació de valors, rendiments i bases, quan la normativa tributària així ho estableixi.
d) Els actes que deneguen o reconeixen exempcions, beneficis o incentius
fiscals.
e) Els actes que determinen el règim tributari aplicable a un obligat tributari, quan són determinants d’obligacions futures, fins i tot formals, a càrrec seu.
f) Els actes dictats en el procediment de recaptació, inclosos els que disposen la compensació de deutes o el seu ajornament o fraccionament.
g) Els actes que imposen sancions tributàries.
h) Els que, diferents dels anteriors, es consideren expressament impugnables per disposicions dictades en matèria tributària.
3. Igualment, són impugnables aquestes actuacions o omissions dels particulars en matèria tributària:
a) Les relatives a les obligacions de repercutir i suportar la repercussió
prevista legalment.
b) Les relatives a les obligacions de practicar i suportar retencions o
ingressos a compte.
c) Les derivades de les relacions entre el substitut i el contribuent.
4. No s’admeten reclamacions economicoadministratives respecte dels
actes següents:
a) Els actes que donen lloc a reclamació en via administrativa prèvia a la
judicial, civil o laboral o posen fi a aquesta via.
b) Els actes que es dicten en virtut d’una llei que els exclogui de la reclamació economicoadministrativa.
Article 4
Competències de la Junta Superior d’Hisenda
La Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears ha de conèixer:
a) En única instància, de les reclamacions economicoadministratives que
s’interposen contra els actes que dicten els òrgans de l’Administració de la
Comunitat Autònoma i de les entitats de dret públic dependents.
Amb caràcter previ a la reclamació pot interposar-se un recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que hagi dictat l’acte, que és el competent per
resoldre’l.
b) En única instància, de les reclamacions que s’interposen contra les
actuacions dels particulars en matèria tributària susceptibles de reclamació economicoadministrativa.
c) Del recurs extraordinari de revisió i del recurs d’anul·lació previst en
l’article 239.6 de la Llei general tributària, fins i tot amb relació als tributs estatals la revisió dels quals s’assumeixi.
d) De la rectificació dels errors en què incorren les seves pròpies resolucions, d’acord amb l’article 220 de la Llei general tributària.
Article 5
Recursos
1. Les resolucions que dicta la Junta Superior d’Hisenda de les Illes
Balears exhaureixen la via administrativa i poden ser impugnades davant l’òrgan competent de la jurisdicció contenciosa administrativa.
2. Sens perjudici d’això, les resolucions dictades amb relació a tributs
estatals són susceptibles d’impugnació mitjançant el recurs extraordinari d’al-
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çada per a la unificació de criteri que preveu l’article 242 de la Llei 58/2003, pel
director general competent en matèria d’hisenda, si n’hi ha, i pel director de
l’Agència Tributària de les Illes Balears, quan estimin greument danyoses i errònies aquestes resolucions, quan no s’adeqüin a la doctrina del Tribunal
Economicoadministratiu Central o quan apliquin criteris diferents dels que facin
servir els tribunals economicoadministratius regionals o locals de l’Estat o altres
òrgans economicoadministratius de comunitats autònomes i de ciutats amb estatut d’autonomia.
Capítol III
Organització, composició i funcionament de la Junta Superior d’Hisenda
de les Illes Balears
Article 6
Organització i composició
1. La Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears està integrada per un
president, un vicepresident, quatre vocals i un secretari, nomenats i separats del
càrrec per acord del Consell de Govern, a proposta del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació.
Necessàriament, dos dels vocals han de ser advocats de l’Advocacia de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els altres vocals i el secretari han de
ser nomenats entre funcionaris del grup A1 de competència reconeguda en
matèria tributària.
2. La preparació de les propostes de resolució correspon als vocals i,
facultativament, al president i al vicepresident, sens perjudici que es pugui adscriure a la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears, tant per a l’elaboració
de propostes com per al desenvolupament de tasques administratives i auxiliars,
el personal que es consideri necessari.
3. Tots els membres de la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears
exerceixen les funcions que tenen atribuïdes i les que els pugui encomanar el
president amb total independència i sota la seva responsabilitat.
4. La Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears funciona en ple, en sala
de resolució de suspensions i de manera unipersonal.
5. El Ple està format pel president, el vicepresident i els vocals. La Sala de
Resolució de Suspensions està presidida pel vicepresident i en formen part dos
vocals designats per acord del Ple de la Junta.
En els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal, el
president és substituït pel vicepresident o, si escau, pel vocal de més antiguitat.
El vicepresident és substituït pel vocal de més antiguitat o, si escau, pel vocal
de més edat. El secretari és substituït, en aquests casos, per qualsevol persona
funcionària del grup A1 que sigui llicenciada en dret, al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la designació prèvia per acord del Ple de la Junta Superior d’Hisenda de les Illes
Balears.
6. La Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears pot actuar de manera
unipersonal per mitjà del president, del vicepresident, dels vocals o del secretari, en tots els casos que preveu la Llei general tributària.
L’atribució dels diferents supòsits d’actuació unipersonal als òrgans unipersonals i la distribució d’assumptes en el procediment abreujat s’efectua mitjançant un acord del Ple de la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears.
Article 7
Funcionament dels òrgans i formació de la seva voluntat
1. Per constituir vàlidament la sessió del Ple de la Junta es requereix la
presència del president o del vicepresident, del secretari i almenys dos vocals.
Els acords s’adopten per majoria de vots dels membres presents, amb exclusió
del secretari, que té veu però no vot. En cas d’empat, el president té vot de qualitat. Cap dels assistents no pot abstenir-se de votar i el que dissenteixi de la
majoria pot formular un vot particular en el termini de 48 hores. Aquest vot s’ha
d’incorporar a l’expedient i s’ha d’esmentar en la resolució de la reclamació.
2. Les sessions de la Sala de Resolució de Suspensions queden vàlidament
constituïdes amb l’assistència del vicepresident, que la presideix, del secretari i
almenys un vocal. Els acords s’adopten per majoria dels membres presents, a
proposta del vocal ponent, i el vicepresident dirimeix els empats amb el seu vot.
3. De cada sessió que facin els òrgans col·legiats, se n’ha d’estendre una
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acta, que ha d’incloure la indicació dels assistents, el lloc i la durada de la sessió, la menció dels expedients vists, el resultat de les votacions i el sentit dels
acords, i a més, en les actes de les sessions del Ple, la distribució d’assumptes
als vocals i, facultativament, al president i al vicepresident.
4. Les actes s’han d’aprovar en la mateixa sessió o en la posterior, les ha
de signar el secretari amb el vistiplau del president o del vicepresident, en cada
cas, i s’han de conservar correlativament a la Secretaria de la Junta Superior
d’Hisenda.
Article 8
Funcions del president
Sens perjudici de les altres funcions que les lleis i aquest Decret li atribueixen, corresponen al president de la Junta Superior d’Hisenda de les Illes
Balears les funcions següents:
a) Exercir la representació de la Junta Superior d’Hisenda de les Illes
Balears.
b) Convocar la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears quan hagi
d’actuar en ple i fixar l’ordre del dia de les sessions.
c) Presidir les sessions del Ple, moderar el desenvolupament dels debats i
deliberacions i suspendre’ls per causes justificades.
d) Exercir les competències que li puguin correspondre com a òrgan unipersonal.
Article 9
Funcions del vicepresident
Sens perjudici de les altres funcions que les lleis i aquest Decret li atribueixen, corresponen al vicepresident de la Junta Superior d’Hisenda de les Illes
Balears les funcions següents:
a) Convocar la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears quan hagi
d’actuar en sala de resolució de suspensions i fixar l’ordre del dia de les sessions.
b) Presidir les sessions de la Sala de Resolució de Suspensions, moderar
el desenvolupament dels debats i deliberacions i suspendre’ls per causes justificades.
c) Exercir les competències que li puguin correspondre com a òrgan unipersonal.
Article 10
Funcions del secretari
Sens perjudici de les altres funcions que les lleis i aquest Decret li atribueixen, corresponen al secretari de la Junta Superior d’Hisenda de les Illes
Balears les funcions següents:
a) Dirigir i impulsar la tramitació dels expedients i participar en les deliberacions del Ple.
b) Exercir les competències sobre representació apud acta, pròrroga de
terminis, expedició de certificats sobre els acords dels òrgans, desglossament i
validació de poders, i compulsa de documents.
c) Rebre els escrits d’iniciació de les reclamacions i altres procediments i
recursos que conegui la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears, i exigir
l’acreditació de la representació de les persones interessades i l’esmena dels
defectes dels escrits que aquestes formulin.
d) Completar i posar de manifest els expedients, quan sigui procedent,
perquè les persones interessades formulin al·legacions i aportin i proposin
prova.
e) Concedir o denegar la pràctica de proves sol·licitades per les persones
interessades i aprovar-les d’ofici, a proposta del vocal ponent.
f) Practicar tots els actes de comunicació que siguin necessaris per tramitar els procediments, i cursar les comunicacions, les ordres i les intimacions que
acordin la Junta Superior d’Hisenda, el president, el vicepresident o els vocals.
g) Efectuar la convocatòria de les sessions del Ple i de la Sala de
Resolució de Suspensions, per ordre del president o el vicepresident, en cada
cas, i fer arribar a tots els membres les propostes de resolució dels assumptes
que hagin d’examinar-se en cada sessió.
h) Portar, custodiar i conservar els registres que siguin necessaris per al
seguiment adequat de les reclamacions i els procediments que conegui la Junta
Superior d’Hisenda, com també classificar, arxivar i custodiar la documentació
relativa a aquestes reclamacions i procediments i, de manera separada, una
còpia de les resolucions i altres acords que posen fi als procediments. Portar una
relació de les actes de les sessions dels òrgans col·legiats i dels vots particulars,
si n’hi ha.
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i) Notificar les resolucions i altres acords que posen fi als procediments a
les persones interessades, i comunicar-los als òrgans que hagin d’executar-los o
que n’hagin de tenir coneixement.
j) Exercir les competències que li puguin correspondre com a òrgan unipersonal.
Article 11
Funcions dels vocals
Sens perjudici de les altres funcions que les lleis i aquest Decret els atribueixen, corresponen als vocals de la Junta Superior d’Hisenda de les Illes
Balears les funcions següents:
a) Redactar les propostes de resolució i els altres acords d’acabament de
les reclamacions i altres procediments que conegui la Junta Superior d’Hisenda,
com també redactar les resolucions definitives una vegada aprovades.
b) Proposar l’admissió o la inadmissió dels mitjans de prova que sol·licitin les persones interessades i la pràctica de prova d’ofici.
c) Proposar sobre l’admissió a tràmit i sobre la concessió de la suspensió
de l’execució dels actes que hagi de conèixer la Junta Superior d’Hisenda en la
Sala de Resolució de Suspensions.
d) Exercir les competències que els puguin correspondre com a òrgans
unipersonals.
Disposició addicional primera
Delegacions insulars i territorials
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buts de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i les condicions de la cessió, en els termes que es fixin en el reial decret
corresponent de traspàs de serveis i funcions.
Disposició final primera
Facultats de desplegament
S’autoritza el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar aquest
Decret.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 16 de març de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster

—o—
Les delegacions insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears a
Menorca, Eivissa i Formentera, i les delegacions territorials a Mallorca han
d’auxiliar la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears, a petició d’aquesta,
en la realització dels tràmits i les diligències del procediment de reclamació que
siguin necessaris quan les persones interessades en el procediment tenguin el
seu domicili en alguna de les illes esmentades. En particular, han de prestar la
seva col·laboració per dur a terme el tràmit de posada de manifest de l’expedient
i la pràctica de proves, amb les notificacions o citacions prèvies que siguin
necessàries, com també per a l’acreditació de l’atorgament de la representació
mitjançant compareixença personal de la persona interessada davant l’òrgan
competent.
Disposició addicional segona
Dret estatal supletori
En totes les qüestions que se suscitin arran de la interpretació i l’aplicació
del que estableix aquest Decret, s’ha d’aplicar el que reguli en cada moment la
legislació de l’Estat en aquesta matèria, que té el caràcter de dret supletori.
Disposició addicional tercera
Denominacions
Totes les denominacions d’òrgans i càrrecs que en aquest Decret apareixen en gènere masculí s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí i al femení.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les disposicions que s’oposin al que estableix
aquest Decret i, en particular, les següents:
a) El Decret 49/2006, de 2 de juny, pel qual es regula l’estructura dels
òrgans competents per al coneixement i resolució de les reclamacions economicoadministratives que es produeixin en l’àmbit de la gestió econòmica, financera i tributària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
b) L’apartat 2 de l’article 20 del Decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre
indemnitzacions i compensacions per obres i instal·lacions de depuració d’aigües residuals.
c) L’apartat 3 de l’article 5 del Decret 25/1992, de 12 de març, sobre
indemnitzacions a ajuntaments i altres entitats públiques pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d’aigües residuals.
Disposició transitòria única
Competències respecte de tributs estatals
L’atribució efectiva de la competència per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives i del recurs extraordinari de revisió en relació
amb tributs estatals es produirà quan es compleixi el que estableix la disposició
transitòria segona de la Llei 28/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tri-

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 5574
Decret 22/2012, de 16 de març, pel qual es regula la Comissió
Interdepartamental d’Acció Exterior
L’acció exterior té una dimensió transversal que es projecta sobre tot un
seguit de matèries, la qual cosa reclama la formalització d’instruments de coordinació i cooperació adequats entre les diferents conselleries de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El Govern de les Illes Balears, mitjançant l’aprovació del Decret 33/2000,
de 3 de març, va crear la Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior com a
òrgan de coordinació política i tècnica de les actuacions amb rellevància internacional que duen a terme els departaments del Govern de les Illes Balears i la
seva administració institucional i especialitzada.
Mitjançant el Decret 142/2007, de 7 de desembre, la Comissió esmentada
es va adaptar a la nova estructura del Govern que, en aquell moment, va establir
el Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, i es va modificar, d’una banda, la composició de l’òrgan col·legiat de què es tracta i, de l’altra, es va preveure que la constitució de ponències tècniques per preparar els
assumptes que formen l’ordre del dia fos facultativa i no preceptiva.
L’experiència acumulada des de l’entrada en vigor de la disposició reglamentària en qüestió, com també la necessitat d’adaptar aquesta Comissió a l’estructura orgànica bàsica que avui determina el Decret 12/2011, de 18 de juny,
del president de les Illes Balears, modificat pel Decret 23/2011, de 5 d’agost,
aconsellen establir una nova regulació de l’òrgan col·legiat esmentat, en la qual
se’n redefineixin les funcions i se’n concretin tant l’estructura com el règim de
funcionament.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 38.1 de la Llei 4/2001, de 14
de març, del Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller de Presidència,
i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 16 de març de
2012,
DECRET
Article 1
Objecte i finalitat
Aquest Decret té per objecte regular la Comissió Interdepartamental
d’Acció Exterior (d’ara en endavant la Comissió), que, adscrita a la Conselleria
de Presidència, es configura com a òrgan col·legiat de coordinació política i tècnica de les actuacions que en matèria d’acció exterior afectin les conselleries en
què s’estructura l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
tot respectant les atribucions de cadascuna d’acord amb les seves respectives
competències orgàniques.

