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2. Que s’autoritza, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, que les dades de caràcter personal que voluntàriament es faciliten, s’incorporin a un fitxer automatitzat, propietat i responsabilitat del Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears amb la finalitat de gestionar les ajudes.
3. Que s’autoritza el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en el seu
procés de gestió de les línies d’ajudes, a cedir les seves dades a la Conselleria de
Presidència de les Illes Balears. Que es té coneixement del dret a accedir, rectificar,
oposar i cancel·lar aquestes dades gratuïtament, mitjançant un escrit al responsable del
fitxer, a: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears. C/ Foners 10. 07006
Palma de Mallorca. Illes Balears.
4. Que, si n’és el cas, i de conformitat amb el que estableix l’article 4.2 de l’Ordre de la
consellera d’Agricultura i Pesca, de 7 d’octubre de 2008, per la qual es regula la base de
dades documental creada pel Decret 53/2006, de 16 de juny, del registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears, s’autoritza el Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears per obtenir els documents necessaris existents a la base documental.
5. Que no s’incorr en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació vigent per rebre la
subvenció, ni en cap de les prohibicions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i a l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
6. Que s’autoritza el FOGAIBA per comprovar d’ofici davant la Conselleria de
Presidència el compliment dels requisits prevists a la convocatòria.
7. Que s’autoritza el FOGAIBA i/o la Conselleria de Presidència, per comprovar d’ofici
el compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i
amb la Seguretat Social, en cas de no presentar els certificats corresponents.
8. Que totes les dades contingudes en la sol·licitud, incloses totes les seves parts, són vertaderes.
9. Que, en el seu cas, es disposa de l’autorització de l’òrgan competent de l’entitat a la
qual es representa o que es té poder suficient per a sol·licitar l’ajuda.
10. Que, si n’és el cas, es tenen sol·licitades i/o concedides les següents ajudes i/o subvencions relacionades amb aquesta sol·licitud.
Entitat a qui s’ha sol·licitat_________________________i quantia _______________€
Compromís de:
-Retornar les quantitats indegudament rebudes per aquestes ajudes, si així ho sol·licita
l’autoritat competent, incrementades en el seu cas per l’interès legal aplicable.
-Facilitar la realització de controls, tant administratius com sobre el terreny, que l’autoritat consideri necessaris per a verificar que es compleixen les condicions reglamentàries
per a la concessió de les ajudes.
Relació de documentació que s’adjunta
Indicació de la que documentació està vigent i l’expedient on consta
Sol·licitud expressa de concessió de l’ajuda
Data i signatura

ANNEX II
Continguts mínims de la sol·licitud de pagament de les ajudes a les
Agrupacions de Defensa Vegetal i a les ATRIA, per al foment de l’associacionisme agrari amb finalitats de defensa vegetal
Dades identificadores del sol·licitant
Raó social
NIF
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI
Sol·licitud expressa de pagament de l’ajuda corresponent
Relació de la documentació que s’adjunta
Declaració responsable on es faci consta que:
1. El compte justificatiu abasta la realització completa de l’activitat subvencionada i conté
la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.
2. Totes les dades contingudes en el compte justificatiu són vertaderes i correctes.
3. Els justificants originals de les despeses i ingressos, cobraments i pagaments que s’hi
detallen estan custodiats sota responsabilitat seva.
4. Els justificants estan a la disposició dels òrgans de control intern o extern de
l’Administració.
Compromís a prestar tota la col·laboració en les actuacions de comprovació i verificació
que l’Administració o els seus òrgans de control considerin necessaris, per tal de comprovar la veracitat o correcció de les activitats subvencionades o de la justificació presentada.
Data i signatura
A)S’hi ha de consignar l’import del projecte presentat que ha estat acceptat per
l’Administració. Aquest import ha de coincidir amb el reflectit en la resolució de concessió de l’ajuda.
(B)S’hi ha de consignar el percentatge d’ajuda, d’acord amb allò establert en la resolució
de concessió de l’ajuda.
(C)L’import de l’ajuda concedida és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) a l’import del projecte aprovat (A). Aquest import ha de coincidir amb el reflectit en la resolució de concessió de l’ajuda.
(C1)Data límit que, d’acord amb la convocatòria, té el beneficiari per presentar la justifi-
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cació.
(D)És el resultat d’aplicar a l’import dels justificants el % d’imputació.
(I)L’import elegible serà determinat pel Servei Tècnic gestor de l’ajuda, després de
l’anàlisi dels justificants de despesa i de pagament, presentats pel beneficiari en el compte
justificatiu. Només es considerarà despesa subvencionada la pagada abans que finalitzi el
termini de justificació establert al punt (C1).
(F)L’import de l’ajuda justificat és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) a l’import elegible (I). Aquest és l’import màxim d’ajuda a pagar i, per tant, de l’obligació
reconeguda.
Relació de justificants imputats en la qual es faran constar les següents dades:
Núm. Expedient
Beneficiari
NIF/CIF
Import inversió aprovada (A)
Data concessió
Import ajuda concedida (C)
Data límit justificació (C1)
Exercici pressupostari
Identificació justificants
Costs justificats
Cost elegible
Núm.
Núm. Fra.
Data
Proveïdor
Concepte
Import
Data pagament
Import
Import elegible
% ajuda
Ajuda
Observacions
Total
Total (D) (I) (B) (F)
Import d’altres ajudes rebudes i/o forma de finançament de l’activitat subvencionada
[Article 72.2 Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21
de juliol)]
Entitat / Procedència dels fons
Quantia (€)
Inversió aprovada (A)_______€
Import ajuda concedida (C) _______€
Inversió justificada (D)________€
Import elegible (I)_______€
Import d’ajuda final auxiliable (F) = (I) x (B)______€
Import no justificat______€

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 11836
Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 20 de maig de 2011
per la qual es creen, modifiquen i suprimeixen fitxers que contenen dades de caràcter personal de l’Agència Tributària de les
Illes Balears
El capítol I del títol IV de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, estableix els aspectes formals i materials que han de complir els fitxers de titularitat pública. Concretament, l’article
20 disposa que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques només es pot fer mitjançant una disposició general publicada en
el Butlletí Oficial de l’Estat o en el diari oficial corresponent, en aquest cas, el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
L’article 31.14 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix que,
en el marc de la legislació bàsica de l’Estat, corresponen a la Comunitat
Autònoma el desplegament legislatiu i l’execució en la matèria relativa a la protecció de dades de caràcter personal, respecte dels fitxers de titularitat de les
administracions públiques de la Comunitat Autònoma i de la resta d’ens que hi
estan vinculats o que en depenen.
D’altra banda, el Decret 90/2006, de 20 d’octubre, sobre la creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.
153, de 31 d’octubre), estableix, en l’àmbit de l’Administració autonòmica, que
les disposicions generals de creació, modificació i supressió dels fitxers que
contenen dades de caràcter personal han d’adoptar la forma d’ordre, que ha de
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dictar el conseller o consellera corresponent.
Concretament, a la Conselleria d’Economia i Hisenda, la creació i la regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) mitjançant la Llei
3/2008, de 14 d’abril, desplegada reglamentàriament per 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
(BOIB núm. 157, de 6 de novembre), ha provocat canvis substancials en la seva
estructura organitzativa, que motiven la necessitat de crear nous fitxers, modificar i actualitzar els existents, tant, d’una part, els adscrits a l’ens públic per
l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 31 d’octubre de 2008
per la qual es creen diversos fitxers que contenen dades de caràcter personal de
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, i se’n modifica un de preexistent de l’antiga Direcció General d’Hisenda, ara Direcció General de Tributs i
Recaptació (BOIB núm. 160, de 13 de novembre); com, de l’altra, i en virtut de
l’adscripció legal de la recaptació de zona a l’ATIB, els que crea i regula l’Ordre
del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 21 de desembre de 2006 per
la qual es creen i regulen els fitxers de tractament automatitzat de dades de
caràcter personal relatius als obligats al pagament de deutes de naturalesa pública la gestió recaptatòria dels quals correspongui a la Recaptació de Tributs de
les Illes Balears (BOIB núm. 187, de 28 de desembre).
La Llei orgànica 15/1999 exigeix, a més, que s’adoptin les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.
El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, estableix tres nivells
de protecció (bàsic, mitjà i alt) segons el tipus de dada emmagatzemada o la
finalitat del fitxer, i fixa les diferents mesures de seguretat que s’han d’adoptar
en funció del nivell de protecció assignat. A més, també estableix el contingut
que ha de tenir la disposició general de creació, modificació o supressió de fitxers.
Així mateix, pel que fa a la regulació dels fitxers que contenen dades procedents dels sistemes de videovigilància, s’ha de tenir en compte la Instrucció
1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre
el tractament de les dades personals amb finalitat de vigilància per mitjà de sistemes de càmeres o videocàmeres.
Per tot això, fent ús de les facultats atribuïdes pels articles 33.3 i 38.2 de
la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i per l’article 1
del Decret 90/2006, d’acord amb l’informe de l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades i d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, dict la següent
ORDRE
Article 1
Creació, modificació i supressió de fitxers
1. En virtut d’aquesta Ordre es creen, modifiquen i suprimeixen els fitxers
de dades de caràcter personal de l’Agència Tributària de les Illes Balears que
s’indiquen en els annexos 1, 2 i 3.
2. Aquests fitxers estan subjectes a tots els efectes al que disposen la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999; el Decret 90/2006, de
20 d’octubre, sobre la creació, modificació i supressió de fitxers que contenen
dades de caràcter personal en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i la resta de normativa que pugui ser-hi aplicable.
3. D’acord amb l’article 54 del Reial decret 1720/2007 i l’article 2 del
Decret 90/2006, els fitxers s’estructuren, tal com consta en els annexos 1, 2 i 3
d’aquesta Ordre, en els conceptes següents: nom, finalitat i usos prevists, persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar dades, procediment de recollida de dades, estructura bàsica, descripció del tipus de dades i del sistema de
tractament utilitzat, cessions de dades previstes, òrgan administratiu responsable del fitxer, òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, i mesures de seguretat.
Article 2
Cessió de dades
Les dades que figuren en els arxius no es poden cedir a tercers, excepte en
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els supòsits que estableixen la Llei orgànica 15/1999 i la resta de l’ordenament
jurídic. No obstant això, aquestes dades poden ser utilitzades per a estudis estadístics en els termes que estableix la normativa autonòmica sobre estadística,
sempre que es garanteixi que l’ús es farà de manera dissociada.
Article 3
Òrgan responsable
L’Agència Tributària de les Illes Balears ha d’adoptar, amb la supervisió
directiva de la Secretaria General, les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat, la integritat i la confidencialitat de les dades de
caràcter personal, i per garantir l’honor, la intimitat personal i familiar de les
persones físiques i l’exercici ple dels seus drets reconeguts per la Llei orgànica
15/1999.
Article 4
Secret professional i document de seguretat
1. Les persones que participin en qualsevol fase del tractament de les
dades de caràcter personal a què fa referència aquesta Ordre resten obligades a
mantenir-ne el secret professional, obligació que es manté després d’haver finalitzat les relacions amb l’òrgan responsable del fitxer o fitxers.
2. A aquest efecte, l’òrgan responsable ha d’establir un document de seguretat que contengui les regles relatives a l’assignació de funcions, obligacions i
responsabilitats del personal que intervengui en el tractament de les dades, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1720/2007.
Article 5
Exercici de drets
L’exercici dels drets que la Llei orgànica 15/1999 reconeix a les persones
físiques s’ha de dur a terme d’acord amb el que s’hi estableix i amb el que disposa la normativa que la desplega.
Disposició addicional única
Notificació a l’Agència Espanyola de Protecció de dades
La creació, la modificació i la supressió dels fitxers continguts en els
annexos s’han de notificar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè
els inscrigui en el Registre General de Protecció de Dades, en compliment del
que disposa l’article 39.2 de la Llei orgànica 15/1999.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de maig de 2011
El conseller d’Economia i Hisenda
Carles Manera Erbina
ANNEX 1
Fitxers de nova creació
1. Proveïdors
1.1 Identificació del fitxer
a) Nom del fitxer: ‘Proveïdors’.
b) Finalitat del fitxer i usos prevists: la gestió de la contractació administrativa i de la despesa de l’Agència Tributària de les Illes Balears, sens perjudici de les anotacions que s’hagin de fer en el fitxer de tercers a què es refereix
l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 31 d’octubre de 2008
per la qual es creen diversos fitxers que contenen dades de caràcter personal de
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, i se’n modifica un de preexistent de l’antiga Direcció General d’Hisenda, ara Direcció General de Tributs i
Recaptació (BOIB núm. 160, de 13 de novembre).
1.2 Origen de les dades
a) Col·lectiu de persones: proveïdors i representants legals.
b) Procediment de recollida: de la persona interessada, a través de la documentació aportada en els processos de contractació i de les factures.
c) Procedència de les dades: de la persona interessada o de qui la representa.
1.3 Estructura bàsica del fitxer
a) Estructura: nom i llinatges, DNI/NIF, adreça, telèfon, fax, adreça electrònica, adreça web, signatura, nacionalitat, llicències, permisos i autoritzacions,
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titulació i pertinença a col·legis o associacions professionals, activitats i negocis, informes de solvència, avals, dades bancàries i assegurances, i béns i serveis
subministrats per la persona afectada.
b) Sistema de tractament: mixt.
1.4 Comunicacions previstes: amb bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals,
amb altres òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, amb l’Administració tributària estatal i amb la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears.
1.5 Transferències internacionals: no se’n preveuen.
1.6 Responsable del fitxer: l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb
domicili al carrer de Can Troncoso, 1, 07001 Palma, NIF Q-0700546-E, telèfon
971 78 43 66 i fax 971 17 67 03.
1.7 Servei o unitat davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: l’Agència Tributària de les Illes Balears (carrer
de Can Troncoso, 1, 07001 Palma).
1.8 Nivell de seguretat exigible: bàsic.
2. Relació amb els contribuents
2.1 Identificació del fitxer
a) Nom del fitxer: ‘Relació amb els contribuents’.
b) Finalitat i usos prevists: gestió de queixes, iniciatives, sol·licituds i consultes dels contribuents.
2.2 Origen de les dades
a) Col·lectiu de persones: contribuents i subjectes passius, i representants
legals.
b) Procediment de recollida: dels impresos dels documents aportats i dels
formularis existents al web de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
c) Procedència de les dades: de la persona interessada o de qui la representa.
2.3 Estructura bàsica del fitxer
a) Estructura: nom i llinatges, DNI/NIF, adreça, telèfon, fax, adreça electrònica, signatura i assumpte.
b) Sistema de tractament: mixt.
2.4 Comunicacions previstes: amb altres òrgans de la Comunitat
Autònoma per a finalitats estadístiques.
2.5 Transferències internacionals: no se’n preveuen.
2.6 Responsable del fitxer: l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb
domicili al carrer de Can Troncoso, 1, 07001 Palma, NIF Q-0700546-E, telèfon
971 78 43 66 i fax 971 17 67 03.
2.7 Servei o unitat davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: l’Agència Tributària de les Illes Balears (carrer
de Can Troncoso, 1, 07001 Palma).
2.8 Nivell de seguretat exigible: bàsic.
3. Personal
3.1 Identificació del fitxer
a) Nom del fitxer: ‘Personal’.
b) Finalitat i usos prevists: gestió del personal de l’Agència Tributària de
les Illes Balears.
3.2 Origen de les dades
a) Col·lectiu de persones: personal funcionari i laboral de l’Agència
Tributària de les Illes Balears.
b) Procediment de recollida: de les resolucions de presa de possessió, els
currículums i els documents aportats.
c) Procedència de les dades: de la persona interessada.
3.3 Estructura bàsica del fitxer
a) Estructura: afiliació sindical (retenció de quota sindical), salut (grau de
discapacitat), responsabilitat disciplinària, nom i llinatges, DNI/NIF, núm. de la
Seguretat Social, núm. de registre personal, adreça, telèfon, adreça electrònica,
imatge, signatura, data i lloc de naixement, sexe, nacionalitat, estat civil, dades
de família, formació, experiència professional, cos/escala, categoria/grau, lloc
de treball, permisos i llicències, nòmines, dades bancàries, dades tributàries i
d’assegurances, i mesures judicials sobre la nòmina.
b) Sistema de tractament: mixt.
3.4 Comunicacions previstes: amb la Seguretat Social, MUFACE,
l’Administració tributària, altres òrgans de la Comunitat Autònoma, sindicats i
juntes de personal en els casos prevists legalment, bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, i entitats asseguradores i sanitàries.
3.5 Transferències internacionals: no se’n preveuen.
3.6 Responsable del fitxer: l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb
domicili al carrer de Can Troncoso, 1, 07001 Palma, NIF Q-0700546-E, telèfon
971 78 43 66 i fax 971 17 67 03.
3.7 Servei o unitat davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: l’Agència Tributària de les Illes Balears (carrer
de Can Troncoso, 1, 07001 Palma).
3.8 Nivell de seguretat exigible: bàsic.
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4. Seguretat
4.1 Identificació del fitxer
a) Nom del fitxer: ‘Seguretat’.
b) Finalitat i usos prevists: videovigilància i control d’accés a edificis.
4.2 Origen de les dades
a) Col·lectiu de persones: personal, proveïdors i visitants.
b) Procediment de recollida: de les càmeres de seguretat i del control del
personal de seguretat quan s’accedeix als edificis de l’Agència Tributària de les
Illes Balears.
c) Procedència de les dades: de la persona interessada.
4.3 Estructura bàsica del fitxer
a) Estructura: nom i llinatges, DNI/NIF, imatge i signatura.
b) Sistema de tractament: mixt.
4.4 Comunicacions previstes: no s’hi preveuen cessions de dades, llevat
de les que pugin derivar del que estableixen els articles 11 i 21 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i
la resta de normativa aplicable. No obstant això, les dades de caràcter personal
contingudes al fitxer podran ser cedides a les forces i cossos de seguretat per a
la investigació de possibles infraccions penals, de conformitat amb l’article 22.2
de la Llei orgànica 15/1999.
4.5 Transferències internacionals: no se’n preveuen.
4.6 Responsable del fitxer: l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb
domicili al carrer de Can Troncoso, 1, 07001 Palma, NIF Q-0700546-E, telèfon
971 78 43 66 i fax 971 17 67 03.
4.7 Servei o unitat davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: l’Agència Tributària de les Illes Balears (carrer
de Can Troncoso, 1, 07001 Palma).
4.8 Nivell de seguretat exigible: bàsic.
5. Persones usuàries registrades en el Portal de l’Agència Tributària de les
Illes Balears (http://www.atib.es)
5.1 Identificació del fitxer
a) Nom del fitxer: ‘Persones usuàries registrades en el Portal de l’Agència
Tributària de les Illes Balears’.
b) Finalitat i usos prevists: registre de persones usuàries de les aplicacions
del Portal de l’Agència Tributària de les Illes Balears (http://www.atib.es) per a
la realització de gestions per via telemàtica.
5.2 Origen de les dades:
a) Col·lectiu de persones: contribuents i subjectes passius, i representants
legals.
b) Procediment de recollida: a través del Portal de l’Agència Tributària de
les Illes Balears amb un certificat digital vàlid admès per l’Agència Tributària
de les Illes Balears.
c) Procedència de les dades: de la persona interessada o representat degudament acreditat.
5.3 Estructura bàsica del fitxer
a) Estructura: identificació de la persona usuària registrada (nom i llinatges o raó social, DNI/NIF, sexe, adreça, telèfon, adreça electrònica, contrasenya) i de les característiques del registre.
b) Sistema de tractament: mixt.
5.4 Comunicacions previstes: no se’n preveuen.
5.5 Transferències internacionals: no se’n preveuen.
5.6 Responsable del fitxer: l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb
domicili al carrer de Can Troncoso, 1, 07001 Palma, NIF Q-0700546-E, telèfon
971 78 43 66 i fax 971 17 67 03.
5.7 Servei o unitat davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: l’Agència Tributària de les Illes Balears (carrer
de Can Troncoso, 1, 07001 Palma).
5.8 Nivell de seguretat exigible: mitjà.
ANNEX 2
Fitxers modificats
1. Gestió i control d’ingressos de dret públic
Nom del fitxer: ‘Gestió i control de tributs’.
Codi d’inscripció: 1942348364
Apartats modificats:
1. Identificació del fitxer
a) Nom del fitxer: ‘Gestió i control d’ingressos de dret públic’.
b) Finalitat i usos prevists: la gestió i el control, propi o delegat, d’ingressos de dret públic.
2. Origen de les dades
a) Col·lectiu de persones: contribuents i subjectes obligats, representants
legals, persones inscrites en padrons municipals i en el cens electoral de les Illes
Balears.
b) Procediment de recollida: de les declaracions o autoliquidacions de la
persona interessada, dels documents aportats i de les comunicacions d’altres
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entitats.
c) Procedència de les dades: de la persona interessada o de qui la representa, d’altres persones físiques, de registres públics, d’entitats privades, de
l’Institut Nacional d’Estadística i d’altres administracions públiques.
3. Estructura bàsica del fitxer
a) Estructura: salut (grau de discapacitat per aplicar la reducció en la base
imposable de l’impost de successions i donacions), dades relatives a infraccions
administratives, nom i llinatges, DNI/NIF, adreça, sexe i data de naixement,
telèfon, signatura, característiques personals, circumstàncies socials, informació
comercial, econòmica, financera i d’assegurances, i transaccions de béns i serveis.
b) Sistema de tractament: mixt.
4. Comunicacions previstes: amb la hisenda pública i l’Administració tributària, altres òrgans de l’Administració pública, òrgans judicials, tribunals economicoadministratius, el Butlletí Oficial de les Illes Balears, bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals. En tot cas, únicament en els casos i en els termes que preveu expressament la Llei general tributària.
5. Responsable del fitxer: l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb
domicili al carrer de Can Troncoso, 1, 07001 Palma, NIF Q-0700546-E, telèfon
971 78 43 66 i fax 971 17 67 03.
6. Servei o unitat davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: l’Agència Tributària de les Illes Balears (carrer
de Can Troncoso, 1, 07001 Palma).
7. Nivell de seguretat exigible: mitjà.
2. Registre d’entrada i sortida
Nom del fitxer: ‘Registre general’.
Codi d’inscripció: 2071630685
Apartats modificats:
1. Identificació del fitxer
a) Nom del fitxer: ‘Registre d’entrada i sortida’.
b) Finalitat i usos prevists: gestió de sol·licituds, escrits i comunicacions,
i informació al ciutadà.
2. Origen de les dades
a) Col·lectiu de persones: persones que es dirigeixen a l’Agència
Tributària de les Illes Balears i a altres administracions públiques a través de la
finestreta única, i persones destinatàries de comunicacions i resolucions de
l’Agència Tributària de les Illes Balears.
b) Procediment de recollida: de manera verbal de la persona interessada o
d’altres persones físiques i dels documents registrats.
c) Procedència de les dades: de la persona interessada o de qui la representa.
3. Estructura bàsica del fitxer
a) Estructura: nom i llinatges, DNI/NIF, adreça, telèfon, fax, adreça electrònica, signatura i assumpte.
b) Sistema de tractament: mixt.
4. Comunicacions previstes: amb altres òrgans de l’Administració pública que siguin destinataris dels documents presentats d’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. Responsable del fitxer: l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb
domicili al carrer de Can Troncoso, 1, 07001 Palma, NIF Q0700546E, telèfon
971 78 43 66 i fax 971 17 67 03.
6. Servei o unitat davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: l’Agència Tributària de les Illes Balears (carrer
de Can Troncoso, 1, 07001 Palma).
7. Nivell de seguretat exigible: bàsic.
ANNEX 3
Fitxers suprimits
1. Fitxer de declaracions i altra documentació complementària o amb
transcendència tributària relativa als tributs propis i cedits de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el servei de recaptació en període voluntari d’aquests tributs per via telemàtica
Codi d’inscripció: 2071630660
a) Nom del fitxer: ‘Fitxer de declaracions i altra documentació complementària o amb transcendència tributària relativa als tributs propis i cedits de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el servei de recaptació en període
voluntari d’aquests tributs per via telemàtica’.
b) Motiu de la supressió: actualització de fitxers.
c) Destinació de la informació i previsions adoptades per destruir-la: integració en el fitxer ‘Gestió i control d’ingressos de dret públic’.
2. Fitxer de devolució d’ingressos indeguts per l’impost sobre béns immo-
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a) Nom del fitxer: ‘Fitxer de devolució d’ingressos indeguts per l’impost
sobre béns immobles’.
b) Motiu de la supressió: actualització de fitxers.
c) Destinació de la informació i previsions adoptades per destruir-la: integració en el fitxer ‘Gestió i control d’ingressos de dret públic’.
3. Fitxer d’obligats al pagament en període executiu de deutes de naturalesa pública titularitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, de les entitats autònomes i organismes o entitats de dret públic dependents exigibles per via de constrenyiment
Codi d’inscripció: 2071630642
a) Nom del fitxer: ‘Fitxer d’obligats al pagament en període executiu de
deutes de naturalesa pública titularitat de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de les entitats autònomes i organismes o entitats
de dret públic dependents exigibles en via de constrenyiment’.
b) Motiu de la supressió: actualització de fitxers.
c) Destinació de la informació i previsions adoptades per destruir-la: integració en el fitxer ‘Gestió i control d’ingressos de dret públic’.
4. Fitxer d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial
la tramitació i recaptació dels quals s’hagi encarregat a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears
Codi d’inscripció: 2071630655
a) Nom del fitxer: ‘Fitxer d’expedients sancionadors en matèria de trànsit
i seguretat vial la tramitació i recaptació dels quals s’hagi encarregat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears’.
b) Motiu de la supressió: actualització de fitxers.
c) Destinació de la informació i previsions adoptades per destruir-la: integració en el fitxer ‘Gestió i control d’ingressos de dret públic’.
5. Fitxer de l’impost sobre activitats econòmiques
Codi d’inscripció: 2071630668
a) Nom del fitxer: ‘Fitxer de l’impost sobre activitats econòmiques’.
b) Motiu de la supressió: actualització de fitxers.
c) Destinació de la informació i previsions adoptades per destruir-la: integració en el fitxer ‘Gestió i control d’ingressos de dret públic’.
6. Fitxer de l’impost sobre béns immobles
Codi d’inscripció: 2071630664
a) Nom del fitxer: ‘Fitxer de l’impost sobre béns immobles’.
b) Motiu de la supressió: actualització de fitxers.
c) Destinació de la informació i previsions adoptades per destruir-la: integració en el fitxer ‘Gestió i control d’ingressos de dret públic’.
7. Índexs de les actes notarials de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Codi d’inscripció: 2090190752
a) Nom del fitxer: ‘Índexs de les actes notarials de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears’.
b) Motiu de la supressió: actualització de fitxers.
c) Destinació de la informació i previsions adoptades per destruir-la: integració en el fitxer ‘Gestió i control d’ingressos de dret públic’.
8. Informació sobre subjectes passius de tributs
Codi d’inscripció: 2090190787
a) Nom del fitxer: ‘Informació sobre subjectes passius de tributs’.
b) Motiu de la supressió: actualització de fitxers.
c) Destinació de la informació i previsions adoptades per destruir-la: integració en el fitxer ‘Gestió i control d’ingressos de dret públic’.
9. Fitxer de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Codi d’inscripció: 2071630672
a) Nom del fitxer: ‘Fitxer de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica’.
b) Motiu de la supressió: actualització de fitxers.
c) Destinació de la informació i previsions adoptades per destruir-la: integració en el fitxer ‘Gestió i control d’ingressos de dret públic’.
10. Fitxer de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Codi d’inscripció: 2071630648
a) Nom del fitxer: ‘Fitxer de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana’.
b) Motiu de la supressió: actualització de fitxers.
c) Destinació de la informació i previsions adoptades per destruir-la: integració en el fitxer ‘Gestió i control d’ingressos de dret públic’.
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públic de naturalesa tributària i no tributària
Codi d’inscripció: 2071630657
a) Nom del fitxer: ‘Fitxer de recaptació en via executiva de recursos municipals de dret públic de naturalesa tributària i no tributària’.
b) Motiu de la supressió: actualització de fitxers.
c) Destinació de la informació i previsions adoptades per destruir-la: integració en el fitxer ‘Gestió i control d’ingressos de dret públic’.
12. Fitxer de contribuents que han domiciliat el pagament dels tributs de
cobrament periòdic per rebut
Codi d’inscripció: 2071630677
a) Nom del fitxer: ‘Fitxer de contribuents que han domiciliat el pagament
dels tributs de cobrament periòdic per rebut’.
b) Motiu de la supressió: actualització de fitxers.
c) Destinació de la informació i previsions adoptades per destruir-la: integració en el fitxer ‘Gestió i control d’ingressos de dret públic’.
13. Fitxer de gestió i recaptació de taxes municipals de meritació periòdica
Codi d’inscripció: 2071630653
a) Nom del fitxer: ‘Fitxer de gestió i recaptació de taxes municipals de
meritació periòdica’.
b) Motiu de la supressió: actualització de fitxers.
c) Destinació de la informació i previsions adoptades per destruir-la: integració en el fitxer ‘Gestió i control d’ingressos de dret públic’.
14. Fitxer d’usuaris registrats en el Portal del contribuent per a la presentació de declaracions liquidacions, pagament i altres gestions per via telemàtica
de tributs propis i cedits de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Codi d’inscripció: —
a) Nom del fitxer: ‘Fitxer d’usuaris registrats en el Portal del contribuent
per a la presentació de declaracions liquidacions, pagament i altres gestions per
via telemàtica de tributs propis i cedits de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears’.
b) Motiu de la supressió: actualització de fitxers.
c) Destinació de la informació i previsions adoptades per destruir-la: integració en el fitxer ‘Persones usuàries registrades en el Portal de l’Agència
Tributària de les Illes Balears (http://www.atib.es)’.
15. Fitxer d’usuaris registrats en el Portal de tributs locals per a la recepció d’informació i/o avisos de pagament de tributs locals de cobrament periòdic
per correu electrònic i/o missatges sms
Codi d’inscripció: —
a) Nom del fitxer: ‘Fitxer d’usuaris registrats en el Portal de tributs locals
per a la recepció d’informació i/o avisos de pagament de tributs locals de cobrament periòdic per correu electrònic i/o missatges sms’.
b) Motiu de la supressió: actualització de fitxers.
c) Destinació de la informació i previsions adoptades per destruir-la: integració en el fitxer ‘Persones usuàries registrades en el Portal de l’Agència
Tributària de les Illes Balears (http://www.atib.es)’.

—o—
Num. 11774
Resolució de la directora general de Patrimoni per la qual s’autoritza la mutació demanial del Laboratori d’arquitectura
Francesc Quetglas, afecte al domini públic i adscrit a la
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques (Actius fixes
100000001220-0 i 100000001408-0).
Antecedents.
1.El passat 5 d’abril de 2011 va tenir entrada a la conselleria de Economia
i Hisenda, número de registre d’entrada 3180/2011, un escrit de la secretària
general de la conselleria d’Habitatge i Obres Públiques sol·licitant l’inici del
procediment de desafectació de l’immoble ‘Laboratori d’arquitectura Francesc
Quetglas.
2.Dins de la documentació aportada s’hi troba un informe signat per la
mateixa secretària general i un ofici del conseller d’Habitatge i Obres Públiques
mitjançant el qual es sol·licita l’inici de l’expedient. L’informe explica la trajectòria de l’edifici, les reformes de rehabilitació , els projectes d’utilització de l’espai i l’ús que se li vol donar en el futur.
3.En data 8 d’abril de 2011, registre d’entrada número 3341, la secretària
general de la conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, tramet ofici a la directora general de Patrimoni, mitjançant el qual amplia la sol·licitut inicial en el
sentit del canvi d’us de l’immoble.
4.En data 15 d’abril de 2011, registre de sortida núm. 2905, de data
18/04/2011, la directora general de Patrimoni tramet ofici a la secretària general
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de la conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, i li fa saber que la desafectació
no es possible, ja que el bé passaria a tenir caràcter patrimonial i a dependre de
la conselleria d’Economia i Hisenda, a la vegada que aquesta figura implica la
desprotecció del caràcter públic del bé.
5.En data 15 d’abril de 2011, registre de sortida núm. 2909, de data
18/04/2011, la directora general de Patrimoni, tramet ofici a la secretària general de la conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, mitjançant el qual li comunica que, per part de la direcció general de Patrimoni, es tramitarà com a una
mutació demanial.
6.En data 20 de maig de 2011, registre de sortida núm. 2051, la secretària general de la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques tramet ofici a la
directora general de Patrimoni, indicant que no hi ha cap observació que fer
sobre el contingut de la resolució d’inici de l’expedient de mutació demanial.
Fonaments de dret.
1.L’article 36 de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2.Els articles del 52 al 54 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del
patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears pel que fa a la desasdcripció.
3.L’article 88.c de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que atribueix a la direcció general competent en matèria de patrimoni la competència per la preparació, tramitació i resolució de les afectacions, desafectacions, mutacions demanials i adscripcions de
béns.
4.El Decret 101/2007, de 27 de juliol, pel qual es disposa el nomenament
de la directora general de Patrimoni del Govern de les Illes Balears.
5.El Decret 14/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears,
pel qual es disposa el cessament i nomenament de membres del Govern de les
Illes Balears (BOIB núm. 135, de 15 de setembre).
6.El Decret 18/2010, de 4 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es modifica el
Decret 10/2010, de 9 de març, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 84, de 5 de juny).
Per tot això, en virtut de les atribucions que em confereix l’article 88 de
la Llei 6/2001, d’11 d’abril, dict la següent.
Resolució.
1. Autoritzar la mutació demanial pel canvi d’ús, abans dedicat a laboratori balear de la construcció i ara a sala d’exposicions, centre de reunions, celebració de cursos i jornades, seminaris i altres activitats similars oberts a altres
administracions i organismes públics i privats, en l’àmbit de les competències
que té atribuïdes la conselleria que té el bé de domini públic adscrit.
- Actius fixos: 100000001220-0 i 100000001408-0.
- Ubicació: C/ Manacor, 156 i 158 de Palma.
- Superfície terrenys: 6.705 m2.
- Superfície construccions: 486 m2.
- Adscrit a la conselleria d’Habitatge i Obres Públiques.
-Referència cadastral: 2302301DD7820C0001AL.
- Dades registrals: tom 5369, llibre 1333, foli 122, finca registral 19193,
Registre de la Propietat núm. 1 de Palma.
2. Notificar aquesta resolució a la conselleria d’Habitatge i Obres
Públiques perquè en un termini màxim de quinze dies al·leguin, si ho consideren adient, les observacions que considerin oportunes.
Palma, 24 de maig de 2011.
La directora general de Patrimoni.
Maria Costa Genovard

—o—
CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL
Num. 11580
Resolució del director general de Treball de 18 de maig de 2011
per la qual s’ordena la inscripció i el dipòsit en el Registre de
convenis col·lectius de les Illes Balears i es disposa la publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de
l’empresa Mercapalma, SA (Exp: CC_TA 01/043 codi de conveni núm. 07000922011988).
Antecedents:

