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Primer.- Iniciar procediment de modificació del pla d’utilització d’espais
portuaris del port de Ciutadella aprovat per resolució de la Consellera de Medi
Ambient de data 22 de novembre de 2002.

Article 71
Els recursos
1. Les decisions que acordin amb caire immediat els jutges o àrbitres
durant el desenvolupament d’un joc o partit referides a les infraccions de les
regles de joc i de la conducta esportiva són inapel·lables, sense perjudici que
segons les característiques pròpies de cada modalitat esportiva els reglaments
federatius puguin preveure un sistema posterior de reclamacions, fonamentades
en l’existència d’un error material manifest.
2. Contra els acords que dicta en primera instància el comitè de competició pot interposar-se, en el termini màxim de tres dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, recurs davant el comitè d’apel·lació federatiu.
3. Els acords definitius que adopten en matèria disciplinària esportiva els
òrgans competents dels clubs esportius afiliats a una federació, quan l’acord
exhaureixi la via associativa i en aquesta s’hagi imposat una sanció qualificada
de greu o molt greu, poden ser reconeguts davant el comitè d’apel·lació federatiu en el termini de quinze dies hàbils comptadors des del moment en què s’ha
notificat a la persona interessada.
4. Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs afiliats pot interposar-se recurs davant el comitè d’apel·lació de la federació balear de l’activitat
esportiva principal del club, en un termini de tres dies hàbils comptadors des del
moment en què s’ha adoptat.
5. Els acords del comitè d’apel·lació exhaureixen la via federativa i en
contra pot formular-se recurs davant el Comitè Balear de Disciplina Esportiva,
en el termini de quinze dies hàbils comptadors des que s’ha notificat l’acord
impugnat, excepte en els supòsits en els quals en la resolució impugnada s’hagi
imposat sanció per un falta qualificada lleu.
6. Qualsevol altre acord adoptat en via federativa el coneixement del qual
no es trobi expressament atribuït a la competència dels òrgans sancionadors
federatius pot ser impugnat davant l’autoritat judicial en el termini de quaranta
dies següents a la data en què s’hagi adoptat.

Segon.- Encomanar a la Direcció General de Ports la tramitació del procediment de modificació del pla d’utilització dels espais portuaris del port de
Ciutadella fins a la proposta de resolució.
Tercer.- Suspendre provisionalment l’eficàcia del pla d’utilització d’espais portuaris del port de Ciutadella aprovat per resolució de la consellera de
Medi Ambient de data 22 de novembre de 2002 fins a la resolució del procediment de modificació del pla.
Quart.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears
pel seu general coneixement.
Quint.- Contra la mesura provisional adoptada, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan
que la dicta, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se
publicat, d’acord amb allò que disposen els articles 116 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener,
o alternativament, recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la resolució, tal i
com disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Sisè.- Notificar la present resolució a tots els interessats.
Palma, 26 de març de 2004.

Disposició transitòria primera
Les federacions esportives de les Illes Balears han de tenir adaptats els
seus estatuts a aquest Decret el dia 25 de desembre de 2004.
Durant el període d’adaptació, únicament regeix el que disposin els seus
estatuts vigents, sempre que no s’oposin al que estableix aquest Decret.

La Consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
Margarita Cabrer González.

—o—

Disposició transitòria segona
S’ha incoar d’ofici un expedient de cancel·lació de la inscripció registral
de les federacions esportives de les Illes Balears que en el termini establert a la
disposició transitòria primera no s’hagin adaptat a aquest Decret.
Disposició derogatòria
Queden derogats el Decret 59/1996, de 23 de maig, regulador de les federacions esportives de les Illes Balears, i el Decret 188/1999, de 27 d’agost,
modificador de l’anterior, així també totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquest Decret.
Disposició final primera
Es faculta el titular de la conselleria competent en matèria esportiva perquè dicti les disposicions necessàries per al desenvolupament d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà que s’hagi publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 5598
Resolució de 12 de març de 2004 del Director General de
Recursos Hídrics.
Direcció General de Recursos Hídrics
“Concedir a Jaime Estrany Vicens i Josefina Cánovas Alcaraz (Expedient
2.449/3), la concessió de les aigües procedents del drenatge de l’antigues mines
de Selva, amb un cabdal màxim anual de d’11.000 m3/any i un cabdal màxim
instantani de 4,2 l/s, el qual es destinarà al reg de explotació agrària al polígon
14, parcel·les 6, 10, 12 i 145, en el t.m. de Mancor de la Vall”.
La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 116 del Decret
849/1986, d’11 d’abril, por el qual s’aprova el Reglament del domini públic
hidràulic.
Palma, 18 de març de 2004

Palma, 2 d’abril de 2004
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
La consellera de Presidència i Esports
Maria Rosa Puig Oliver

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Num. 5922
Resolució d’inici de procediment de modificació del pla d’utilització dels espais portuaris del port de Ciutadella.
A proposta del director general de Ports de data 26 de març de 2004, he
tingut a be la següent
Resolució d’inici de procediment de modificació del pla d’utilització dels
espais potuaris del port de Ciutadella.

El director general de recursos hídrics
Joan Crespí i Capó

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 5701
Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 23 de
març de 2004, per la qual s'aprova el model informatitzat 160
“Índexs notarials. Declaració informativa a efecte tributari" i
se’n dicten normes de gestió i presentació
El nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim
comú, d'aplicació des de l'1 de gener de 2002, ha operat, entre d’altres qüestions,
una ampliació de les competències normatives de les comunitats autònomes en
relació amb els tributs cedits. Així, el nou article 19 de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes, incorporat per la Llei orgànica 7/2001, de
27 de desembre, inclou expressament entre les noves facultats normatives autonòmiques, especialment pel que fa als imposts sobre successions i donacions i
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sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, la regulació de la
gestió i liquidació, fórmula que també es recull, gairebé en la seva literalitat, en
els articles 40.2 i 41.2 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals
i administratives per a l'aplicació del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia, amb els
límits per al seu exercici que ja figuraven en la redacció anterior de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes, a saber, el principi de solidaritat, la no discriminació per l'origen de les rendes, béns, serveis, actes o negocis i el manteniment d'una pressió fiscal efectiva, global i equivalent a tot el
territori estatal.
Així mateix, l'article 19.1 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, estableix
la normativa aplicable als tributs cedits, incloses, a més de la Llei general tributària, la Llei de drets i garanties dels contribuents, els reglaments generals dictats en desenvolupament de la Llei general tributària, les normes tributàries
específiques de cada tribut i les altres disposicions de caràcter general de l'Estat,
les normes emanades de la comunitat autònoma competent segons l'abast i els
punts de connexió establerts en la mateixa Llei.
D'altra banda, l'article 32.3 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de
l’impost sobre successions i donacions, i l'article 91.3 del seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre, estableixen que "els notaris estaran obligats a trametre, dins de la primera quinzena de
cada trimestre, una relació o un índex comprensiu de tots els documents autoritzats en el trimestre anterior que es refereixin a actes o contractes que poguessin donar lloc als increments patrimonials que constitueixen el fet imposable de
l'impost. També estaran obligats a trametre, dins del mateix termini, una relació
dels documents privats amb el contingut indicat que els hagin estat presentats
perquè en prenguin coneixement o per legitimació de signatures".
En termes semblants, el paràgraf segon de l'article 52 del text refós de la
Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
aprovada pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, i l'article 114.2
del seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 828/1995, de
29 de maig, estableixen que "els notaris estaran obligats a trametre a les oficines liquidadores de l'impost, dins de la primera quinzena de cada trimestre, una
relació o un índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el
trimestre anterior, excepte els actes d'última voluntat, reconeixement de fills i
d’altres que determini el Reglament. També estan obligats a trametre, dins del
mateix termini, una relació de documents privats comprensius d'actes subjectes
al pagament de l'impost que els hagin presentat perquè en prenguin coneixement
o per a legitimació de les signatures".
Les obligacions anteriors s'entenen sense perjudici del deure més ampli de
col·laboració i d’informació que estableix l'article 112.1 de la Llei general tributària, segons el qual els qui exerceixin funcions públiques, com és ara, autoritats, entitats i organismes, entre d’altres, estaran obligats a subministrar a
l'Administració tributària totes les dades i antecedents amb transcendència tributària que demani aquesta mitjançant disposicions de caràcter general o a través de requeriments concrets. A més, l'últim paràgraf de l'article 111.4 de la Llei
general tributària, reproduït també en les lleis reguladores dels imposts esmentats, condiciona el deure de subministrar informació tributària a la garantia del
secret del protocol notarial, límit que ha estat respectat per l'abast d'aquesta obligació, i que inclou els instruments públics als quals es refereixen els articles 34
i 35 de la Llei de 28 de maig de 1862, del notariat, i els relatius a qüestions
matrimonials, excepte les que afectin el règim econòmic de la societat conjugal.
Tampoc no poden desconèixer-se les normes que en els últims temps han
incidit sobre l'exercici de l'activitat notarial i que es refereixen a la forma en la
qual els notaris han de complir els deures d'informació que tenen amb les administracions públiques, utilitzant les noves tecnologies. En particular, l'article 7
del Reial decret 1643/2000, de 22 de setembre, regula els índexs informatitzats
que els notaris han de trametre a les juntes directives dels col·legis notarials dins
dels vint dies del mes següent al que corresponguin, i disposa que els col·legis
notarials, al seu torn, trametran a les administracions públiques la informació a
la qual legalment tinguin dret. L'Ordre del ministre de Justícia 469/2003, de 19
de febrer, ha desenvolupat l'esmentat precepte, i estableix en l’article 1 que l'índex informatitzat tindrà el contingut bàsic següent: "(…) c) els que hagin de
trametre's periòdicament a les administracions públiques que, conforme a alguna norma legal, tinguin dret a això", delegant en el Consell General del Notariat
el desenvolupament de l'esmentat índex informatitzat, així com la regulació de
les característiques tècniques d'elaboració, tramesa i conservació.
En línia amb l'objectiu bàsic d'unir les competències normatives de la
comunitat autònoma de les Illes Balears amb les normes reguladores del cos
notarial, s'han mantingut consultes amb representants del Consell General del
Notariat, amb la finalitat d'establir un sistema que faciliti la recepció per la
comunitat autònoma de les Illes Balears de la informació tributària que legalment li ha de ser subministrada pels notaris, no només dels residents en l'àmbit
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sinó també d'aquells
altres que, encara que tenguin la residència en altres comunitats autònomes,
autoritzin documents que continguin actes o contractes subjectes als esmentats
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tributs la competència de gestió dels quals correspongui a la comunitat autònoma de les Illes Balears. A més, utilitzant les noves tecnologies, el sistema que
ara s'estableix farà possible rebre la informació per mitjans telemàtics, amb
caràcter global, directament des de la plataforma informàtica del Notariat, cosa
que en garantirà una recepció correcta i en facilitarà el procés i el tractament
posteriors.
D'acord amb això, l'article 12.4 de la Llei autonòmica 11/2002, de 23 de
desembre, de mesures tributàries i administratives, ha establert que "El compliment de les obligacions formals dels notaris a què es refereixen els articles 32.3
de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'impost sobre successions i donacions, i 52 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, es realitzarà en la forma que es determini mitjançant ordre
del conseller competent en matèria d'hisenda. La tramesa d'aquesta informació
podrà presentar-se en suport directament elegible per ordinador o mitjançant
transmissió per via telemàtica en les condicions i el disseny que s'aprovi mitjançant ordre del conseller competent en matèria d'hisenda, el qual, a més, podrà
establir les circumstàncies en què aquesta presentació sigui obligatòria i els terminis corresponents"
Per tot això, escoltat el Consell Consultiu de les Illes Balears, dict la
següent
ORDRE
Article 1. Aprovació del model 160 i dels seus dissenys físics i lògics
S'aprova el model informatitzat 160 "Índexs notarials. Declaració informativa a efecte tributari", i se’n descriuen els dissenys físics i lògics en l'Annex
d’aquesta Ordre.
Article 2. Obligats a la presentació del model informatitzat 160
1. Tots els notaris, amb independència del lloc on estigui demarcada la
seva notaria, estaran obligats a incloure en els índexs informatitzats que han de
trametre als òrgans corporatius notarials la informació que s'expressa en l'Annex
d’aquesta Ordre corresponent als documents públics que autoritzin dels quals
resultin actes o negocis jurídics subjectes a l’impost sobre successions i donacions o a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
2. Els òrgans corporatius del Notariat, a través de la seva plataforma informàtica, subministraran periòdicament a la comunitat autònoma de les Illes
Balears els fitxers que, amb els dissenys lògics que es descriuen en l'Annex d’aquesta Ordre, incloguin la informació relativa als esmentats documents públics,
d'acord amb els criteris que s'estableixen en l'article 3 d’aquesta Ordre.
3. De la mateixa manera, els notaris estaran obligats a trametre una relació d'aquells documents privats que tinguin el contingut indicat i que els hagin
estat presentats per prendre’n coneixement o per a legitimació de signatures.
Aquesta relació, que contindrà, per a cada document, les mateixes dades que per
als documents públics s'estableixen en l'Annex d’aquesta Ordre, podrà trametre's a través de la plataforma informàtica del Notariat o bé individualment per
cada notari utilitzant algun dels procediments que es descriuen en l'article 4.2
d’aquesta Ordre.
4. El règim de presentació al qual es refereixen els apartats anteriors s'estableix sense perjudici de la responsabilitat que hagi d'imputar-se individualment a cada notari per l'incompliment del seu deure de tramesa de l'expressada
informació o per la inexactitud o manca d'integritat.
Article 3. Contingut del model informatitzat 160
1. El model 160 inclourà, d'acord amb les especificacions tècniques recollides en l'Annex d’aquesta Ordre, la identificació dels documents públics als
quals es refereixen els articles 32.3 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de
l’impost sobre successions i donacions, i 52, paràgraf segon, del text refós de la
Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, amb les excepcions que en ambdós casos s'estableixen, d'acord amb els criteris següents:
a) Si són notaris que tinguin el despatx professional a la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'inclourà en el model 160 tots els documents públics
que hagin autoritzat que compleixin els esmentats requisits, qualsevol que sigui
la comunitat autònoma competent per a l'exacció i gestió dels esmentats
imposts.
b) Si són notaris que tinguin el despatx professional fora de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, s'inclourà en el model 160 únicament aquells
documents públics que hagin autoritzat que, a més de complir els esmentats
requisits, tinguin per objecte actes o negocis jurídics que per a l'exacció i gestió
dels quals sigui competent la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord
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amb els punts de connexió en vigor.
2. Les mateixes regles s'aplicaran als documents privats que es presentin als notaris per prendre’n coneixement o per a legitimació de signatures, segons el
que disposa l'apartat tres de l'article anterior.
Article 4. Procediment per a la presentació telemàtica del model informatitzat 160
1. El model 160 haurà de presentar-se obligatòriament de forma telemàtica, d'acord amb el procediment següent:
a) Els òrgans corporatius del Notariat, a través de la seva plataforma informàtica, subministraran a la comunitat autònoma de les Illes Balears un fitxer en
format XML, amb el contingut que resulta dels articles anteriors i ajustat a les especificacions tècniques que es detallen en l'Annex d’aquesta Ordre, amb els corresponents codis de seguretat que estableixi la direcció general competent en matèria de tributs del Govern de les Illes Balears d’acord comú amb els òrgans corporatius del Notariat.
b) Si la declaració és acceptada, la direcció general competent en matèria de tributs del Govern de les Illes Balears tornarà el corresponent justificant de presentació en format PDF, en el qual constaran la data i l’hora de presentació.
c) En el supòsit que la presentació sigui rebutjada, la direcció general competent en matèria de tributs del Govern de les Illes Balears tornarà a la plataforma
informàtica del Consell General del Notariat la descripció dels errors detectats. En aquest cas, es procedirà a reparar-los, i es tornarà a emplenar el model 160 dins
del termini establert.
d) Els òrgans corporatius del Notariat procediran a la impressió i lliurament a cada notari dels justificants acreditatius de les declaracions acceptades, degudament validades, i cada notari haurà de conservar-les a disposició de la direcció general competent en matèria de tributs del Govern de les Illes Balears a fi que
aquest centre directiu en pugui fer les comprovacions pertinents.
2. En relació amb els documents privats presentats als notaris per prendre’n coneixement o per a legitimació de signatures, si la relació dels esmentats documents no es presenta a través de la plataforma informàtica del Notariat, s’haurà de presentar en format text, bé en paper o bé per correu electrònic, a l'adreça física o de correu electrònic que la direcció general competent en matèria de tributs del Govern de les Illes Balears assenyali a aquest efecte.
Article 5. Termini de presentació del model informatitzat 160
La presentació telemàtica del model informatitzat 160 s’ha de dur a terme per la plataforma informàtica del Notariat dins el mes següent a l’acabament de
cada trimestre natural, això és, dins els mesos d’abril, juliol, octubre i gener, respectivament. La informació relativa als documents privats presentats als notaris per
prendre’n coneixement o per a legitimació de signatures que presenti individualment cada notari també s’ha de presentar dins els mateixos terminis.
Disposició addicional única. Òrgan competent per a l'execució
Es faculta el director general competent en matèria de tributs perquè resolgui totes les qüestions d'ordre material o informàtic que pugui suscitar l'aplicació
d’aquesta Ordre, després de consultar-ho amb els representants del Col·legi Notarial de les Illes Balears.
Disposició final única. Entrada en vigor i efectes
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí oficial de les Illes Balears, i serà d’aplicació en la declaració informativa corresponent al primer trimestre de 2004, a presentar dins el mes d’abril de 2004.
Palma, 23 de març de 2004
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Lluís Ramis de Ayreflor Cardell
ANNEX
El model informatitzat 160 s'emplenarà mitjançant un fitxer informàtic, en format XML, ajustat a l’estructura i continguts següents:
Estructura:
Capçalera
CAMP

DESCRIPCIÓ

TIPUS

LONG

OBLIG

TIMESTAMP

Timestamping sobre la tramesa del
missatge
(format: AAAA-MM-DDThh:mm.ss)

Data (hora)

18

SI

NUM_MSJ

Número identificatiu del missatge

Numèric

SÍ

ID_APL

Identifica l'aplicació ("PLTINDFIS"
codi per a l'aplicació de gestió dels
índexs fiscals)

Alfanumèric

SÍ

FUNCION

Nombre de funció dins de l'aplicació

Numèric

2

SÍ

TIPO_MSJ

Tipus de missatge (Valors possibles:
"1" Request, "2" Reply)

Numèric

1

SÍ

EMISSOR

Entitat emissora del missatge (Codi de
PLATÍ)

Alfanumèric

TIPO_RECEP

Tipus d'entitat receptora del missatge
(valor únic codi "3": CCAA)

Numèric

1

SÍ

RECEP

Entitat receptora del missatge (Valors
possibles: "01" Andalusia, "2" Aragó,
"03" Astúries (Principat de), "04"
Balears (Illes), "05" Canàries, "06"

Numèric

2

SÍ

SÍ
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Cantàbria, "07" Castella-la Manxa, "08"
Castella i Lleó, "09" Catalunya, "10"
Comunitat Valenciana, "11"
Extremadura, "12" Galícia, "13" Madrid
(Comunitat de), "14" Múrcia (Regió de),
"15" Navarra (Comunitat Foral de), "16"
País Basc, "17" Rioja (La), "18" Ceuta i
Melilla)
Dades
Notari
CAMP

DESCRIPCIÓ

TIPUS

LONG

OBLIG

COD_NOTARI

Codi únic que assigna a cada notari el
C.G. del Notariat

Alfanumèric

7

SÍ

TIPUS

Tipus de Document d’Identitat (Valors
possibles: '1 NIF/CIF; '2 NIE; 3'
passaport; 4' entitat financera;5' d'altres)

Alfanumèric

1

SÍ

NÚM

Número de Document d'Identitat

Alfanumèric

12

SÍ

NOM

Nom del Notari

Alfanumèric

40

SÍ

COGNOMS

Cognoms del Notari o Raó Social

Alfanumèric

40

SÍ

Notaria
CAMP

DESCRIPCIÓ

TIPUS

LONG

OBLIG

COD_NOTARIA

Codi únic que assigna a cada notaria el
C.G. del Notariat

Alfanumèric

9

SÍ

TIPUS_VIA

Tipus de via (segons codificació
utilitzada per la DG del Cadastre)

Alfanumèric

2

SÍ

VIA

Nom de la via

Alfanumèric

25

SÍ

NÚM_VIA

Número de la via

Alfanumèric

5

SÍ

DUPLICAT

Bis o duplicat

Alfanumèric

1

NO

BLOC

Bloc

Alfanumèric

4

NO

ESCALA

Escala

Alfanumèric

2

NO

PLANTA

Planta

Alfanumèric

2

NO

PORTA

Porta

Alfanumèric

3

NO

APROX_KM

Aproximació postal en Km

Numèric

6,2

NO

PEDANIA

Nom de l'entitat menor

Alfanumèric

50

NO

COD_MUN

Codi INE del Municipi

Numèric

4

NO

MUN

Nom del Municipi (INE)

Alfanumèric

50

NO

COD_PROV

Codi INE de la Província

Numèric

2

SÍ

PROV

Nom de la Província (INE)

Alfanumèric

50

NO

DIR_NO_NORM

Adreça no estructurada

Alfanumèric

60

SÍ

CP

Codi Postal

Alfanumèric

5

NO

TEL

Telèfon de la Notaria

Alfanumèric

12

NO

FAX

Fax de la Notaria

Alfanumèric

12

NO

Identificador de l'índex
CAMP

DESCRIPCIÓ

TIPUS

LONG

OBLIG

ANY

Any de l'Índex (format: AAAA)

Numèric

4

SÍ

TRIM

Trimestre de l'Índex
(Valors possibles:
1T Primer Trimestre,
2T Segon Trimestre,
3T Tercer Trimestre,
4T' Quart Trimestre)

Alfanumèric

2

SÍ

NÚM_DOCS

Nombre total de documents del Bloc
Índex

Numèric

5

SÍ

DESCRIPCIÓ

TIPUS

LONG

OBLIG

Número de Document / Protocol /
Assentament del llibre de registre

Numèric

6

SÍ

Documents
CAMP
NUM_DOC

BOIB

03-04-2004

Num. 47

19

FECHA_INT

Data d'Intervenció o autorització.
(Format vàlid: AAAA-MM-DD)

Alfanumèric

10

SÍ

TIPUS

Tipus de Document d’Identitat
(Valors possibles: "1" NIF/CIF,
"2" NIE)

Alfanumèric

1

SÍ

NUM

Número de Document d'Identitat

Alfanumèric

12

SÍ

NOM

Nom (serà obligatori en cas de
tractar-se de persones físiques)

Alfanumèric

40

NO

COGNOMS

Cognoms o Raó Social

Alfanumèric

40

SÍ

TIPO_VIA

Tipus de via (segons codificació
utilitzada per la DG del Cadastre).
Aquest camp no s'emplenarà si
consta l'adreça no estructurada
DIR_NO_NORM.

Alfanumèric

2

SÍ

VIA

Nom de la via. Aquest camp no
s'emplenarà si consta l'adreça no
estructurada DIR_NO_NORM.

Alfanumèric

25

SÍ

NUM_VIA

Número de la via. Aquest camp no
s'emplenarà si consta l'adreça no
estructurada DIR_NO_NORM.

Alfanumèric

5

SÍ

DUPLICAT

Bis o duplicat

Alfanumèric

1

NO

BLOC

Bloc

Alfanumèric

4

NO

ESCALA

Escala

Alfanumèric

2

NO

PLANTA

Planta

Alfanumèric

2

NO

PORTA

Porta

Alfanumèric

3

NO

APROX_KM

Aproximació postal en km

Numèric

6,2

NO

PEDANIA

Nom de l'entitat menor

Alfanumèric

50

NO

COD_MUN

Codi INE del Municipi

Numèric

4

SÍ

MUN

Nom del Municipi (INE)

Alfanumèric

50

NO

COD_PROV

Codi INE de la Província

Numèric

2

SÍ

PROV

Nom de la Província (INE)

Alfanumèric

50

NO

DIR_NO_NORM

Adreça no estructurada

Alfanumèric

60

NO

COD_PAIS

Codi país, segons la codificació
oficial de països i territoris aprovada
per OM de 9 de desembre de 1999
(BOE núm. 300, de 16 de desembre).
No ha d'especificar-se en el cas
d'Espanya.

Alfanumèric

3

SÍ

PAÍS

Nom del país, segons codificació
oficial de països i territoris aprovada
per OM de 9 de desembre de 1999
(BOE núm. 300, de 16 de desembre).
No ha d'especificar-se en el cas
d'Espanya.

Alfanumèric

50

NO

CP

Codi postal

Alfanumèric

5

NO

TEL

Número de telèfon

Alfanumèric

12

NO

TIPO_INT

Tipus d'intervenció tributable
(valors possibles:
1' Adquirent / Declarant,
2' Transmitent/causant,
3' Prestador/Acreditant,
4' Prestatari/Acreditat,
5' Fiador/avalista/hipotecant/
pignorant per deute aliè
6' Entitat creada, modificada o
extingida
7' Entitat les accions o participacions
socials de la qual es transmetin)

Numèric

1

SÍ

REF_CAT

Referència cadastral. Si no consta
acreditada la RC al notari, aquest camp
es deixarà en blanc.

Alfanumèric

20

SÍ

COD_PROV

Codi INE de la província on està situat
l'immoble. Només serà obligatori
emplenar-ho si s'informa el bloc i no
consta emplenat el camp REF_CAT

Numèric

2

NO

BOIB

20

03-04-2004

Num. 47

VER_CAT

Grau de veracitat de la referència
cadastral, en compliment de l'article
50 de la Llei 13/1996.
(Valors possibles: "1" RC de la finca
incorporada, "2" RC de la finca
incorporada i dubtosa, "3" RC
incorporada de la finca d'origen
(article. 51.5), "5" no s'ha presentat RC)

Numèric

1

SÍ

CLAU

Clau de l'operació sobre la qual
legalment hagi d'informar-se
(segons taula de codis d'actes
jurídics en escriptures i actes notarials
aprovada per la DG del Notariat)

Numèric

8

SÍ

QUANTIA

Quantia de l'operació. Si no consta
declarada quantia al document aquest
camp es deixarà en blanc.

Numèric

12,2

SÍ

IMPOST

Impost que, a judici del notari,
resulta aplicable (valors possibles:
1' ITP/AJD, 2'ISD). Si es considera
no subjecte a cap dels anteriors, aquest
camp es deixarà en blanc.

Numèric

1

SÍ

CCAA

Comunitat autònoma que el notari
considerada competent per a l'exacció
i gestió de l'Impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats
(ITP i AJD i AJD i AJD i AJD i AJD
i AJD) o de l'impost sobre successions
i donacions (ISD), segons els punts de
connexió en vigor. (Valors possibles:
"01" Andalusia, "2" Aragó, "03" Astúries
(Principat de), "04" Balears (Illes), "05"
Canàries, "06" Cantàbria, "07" Castella –
La Manxa, "08" Castella i Lleó, "09"
Catalunya, "10" Comunitat Valenciana,
"11" Extremadura, "12" Galícia, "13"
Madrid (Comunitat de), "14" Múrcia
(Regió de), "15" Navarra (Comunitat
Foral de), "16" País Basc, "17" Rioja
(La), "18" Ceuta i Melilla)

Numèric

2

SÍ

Instruccions de formalització:
1) Els camps de l'apartat "documents" denominats "TIPUS", "NUM", "NOM", "COGNOMS", "TIPO_VIA", "VIA", "NUM_VIA", "DUPLICAT", "BLOC",
"ESCALA", "PLANTA", "PORTA", "APROX_KM", PEDANIA", "COD_MUN", "MUN", "COD_PROV", "PROV", "DIR_NO_NORM", "COD_PAIS", "PAIS",
"CP", "TEL" I "TIPO_INT" s'emplenaran tantes vegades com intervinents principals hi hagi en els actes o negocis escripturats. No s’emplenaran amb relació a
aquells intervinents que no tinguin rellevància tributària (com ara representants, testimonis, perits, etc.)
2) Els camps de l'apartat "documents" denominats "REF_CAT", "COD_PROV" i "VER_CAT" s'emplenaran tantes vegades com immobles siguin objecte
dels actes o negocis escripturats.
3) Els camps de l'apartat "documents" denominats "CLAU", "QUANTIA", "IMPOST" I "CCAA" s'emplenaran tantes vegades com actes o negocis amb relació als QUALS hagi d'informar-se es documentin en una mateixa escriptura.

—o—
Num. 5971
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 31 de març de 2004, de convocatòria per a la concessió d’ajudes per realitzar activitats de difusió i divulgació científica i tecnològica per exposar a les fires de la ciència de les Illes Balears
Actualment, el desenvolupament de les noves tecnologies conforma una sèrie de canvis estructurals en l’àmbit econòmic, laboral, social, educatiu i polític.
En definitiva, s'està configurant l'emergència d'una nova forma d'entendre la cultura. No deixa de ser preocupant que persisteixi una incomunicació entre la ciència i la societat en un segle en el qual la ciència és una peça clau per a la comprensió del món.
Per agreujar més aquesta situació, el cabdal de descobriment científic augmenta de forma imparable, mentre que la cultura científica del ciutadà mitjà ho fa
a un ritme molt menor, amb el risc consegüent d’aprofundir l'abisme ja existent.
El diagnòstic és clar i els objectius que s’han d’assolir també. Hi ha moltes vies per assolir-los i totes haurien de ser transitades. En aquest context, el Pla de
recerca, desenvolupament tecnològic i innovació preveu com a mecanisme de participació la difusió de la cultura científica.
Una actuació que es podria incloure dins aquest mecanisme per contribuir a l’educació científica de la nostra comunitat és la Fira de la Ciència de les Illes
Balears. En els anys 2002 i 2003 es van dur a terme la I i la II edició de la Fira de la Ciència de les Illes Balears i si alguna cosa es va aconseguir amb aquestes
edicions va ser una gran participació a tots els nivells. La Fira va ser una exposició creada, desenvolupada i mostrada pels protagonistes directes de les tasques científiques, els quals són, entre d’altres, el professorat i l’alumnat de diversos centres educatius.
Atesa la repercussió i l’èxit obtinguts amb l’intercanvi d’experiències científiques dutes a terme dins l’espai destinat a la I i la II Fira de la Ciència de les Illes
Balears, amb seu a Palma, consideram prioritari apropar aquesta experiència a les altres illes de l'arxipèlag balear.
En aquest context, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació proposa la realització de la Fira de la Ciència a l'Illa de Mallorca i en anys alternatius a
les illes de Menorca i Eivissa i Formentera. En particular, enguany a Eivissa i Formentera.

