BOIB
43088794
43119217
34067289
44328464
42963898
42945648
43160272
43109516
43097900
43072902
43051715
78213583
78212269
18222544
43020964
18236587
43038311
43096317
43151020
43072988
43050021
37335827
42991433
43093418
43048036
43044813
43051574
43120331
43116099
43134577
18235213
43049492
78203985
78214643
43041313
43104349
42995766
43151831
43077113
43091296
43041563
78210291
15931947
43118504
43122301
43135057
36507855
43079691
43118459
37252897
78203452
43136449
43120138
43108584

CREUS GARCIA, CRISTINA
4,88
BARCELO ENRIQUEZ, NOELIA
4,79
ALCOVER ALORDA, GABRIEL
4,7325
CAPO PONS, GUILLEM
4,505
VALLESPIR LLOMPART, MªVICTORIA
4,5
SUREDA CAÑELLAS, MARIA
4,45
MORALES RIERA, ANTONIO
4,35
CORTES OLIVER, CARLOS
4,26
MARZO CAMPOS, MANUEL
4,205
OBRADOR CARDONA, ALEJANDRO
4,175
BESTARD CASAUS, MARIA JOSE
4,1
RAMIS BUADES, CATALINA
3,94
JUVERT ESPINALT, CARLOS
3,92
JAUME NICOLAU, MIQUEL JOAN
3,79
GRACIA MUÑARCH, MARIA TERESA
3,75
SALAR LOPEZ, MANUEL
3,665
MOREY KUHLMEY, GERDA
3,66
VERGER PRADES, SUSANA
3,65
VIDAL WAGNER, CARLOS
3,65
HENNECHART POCOVÍ, ROBERTO
3,61
SANTIN HORCAJADA, ESTEBAN
3,545
GELABERT FONT, ANTONIA
3,2
SEGURADO JUAN, CATALINA
3,05
GRANADERO PEREZ, CARMEN MARIA 2,88
DIAZ GUAL, GRACIELA
2,75
SOGORB TUR, TERESA
2,575
GINARD REYES, AINA
2,56
ALVAREZ QUINTAS, LIDIA
2,48
PONS GARCIA, ANDRES
2,27
SIMONET MANSILLA, ANTONI
2,18
MOLL RAMONELL, MARGALIDA
1,85
SEMPERE CAMPELLO, VICENTE
1,83
GAYA FRAU, ANTONI
1,555
JULIÁ COLOM, MARGARITA
1,55
MEDRANO MUÑOZ, RAFAEL
1,38
MORANTE ARRECIO, ELIONOR
FRANCESCA
1,245
PONS BENNASAR, CATALINA Mª
1,04
KRUCH MONTARON, ALAIN
0,8
ROMERO ROMERO, JESÚS
0,75
ISERN STENSSON, PATRICIA
0,6675
BERGAS TORRENS, ANTONI
0,66
MORA MUT, MIQUEL
0,625
MÚGICA ARISTIZÁBAL,
MARIA GORETTI
0,5
BOYERO MORIÑIGO, ANA PALOMA
0,5
GONZÁLEZ COSANO, LUCÍA
0,5
VILLANUEVA VANRELL, DEBORAH
0,3
CARAVACA RIBAS, ROSA MARÍA
0,25
MOLL PONS, GUILLERMO
0,18
FERNÁNDEZ SOSA, ELBIO NERI
0,02
PETIT BARCELO, XAVIER
0
BENNASSAR PAYERAS, MIQUEL ANGEL
0
MATAS MARTORELL, MARIA
0
ESTREMERA MAS, JESUS
0
HEREDIA MAS, CRISTINA
0

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

BORSÍ INTERINS COS AUXILIAR ADMINISTRATIU.
ILLA: MENORCA
Dni

Nom

37778651
41739392
41504531
41504357
41495371
41742503
41734362
41507018
41497391
41506199

GONZALEZ CARDONA, ANTONIO
MESQUIDA FANER, SABASTIÀ
ROBLES VILLALONGA, YOLANDA
CUESTA TARRAGA, JESUS
RUIZ PALLISER, LUCÍA
ROJO ROJO, MARIA
LLUFRIU BARCELO, JUANA
JIMENEZ TRINIDAD, IVAN
ARCOS MANRIQUE, MERCÈ
GOMILA GOMILA, Mª VANESA
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Total punts Posicio
8,565
7,31
6,7
6,1
5,15
5
3,22
2,72
2,02
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dni

Nom

41454156
41458593
30521428
33508247
41455962
41457764
41438419

RECIO VERGEL, CARMEN
SERRA SALA, VICENTE
MUÑOZ GOMEZ, ANA MARIA
SANCHEZ MARTINEZ, PABLO
FERRER TORRES, EVA MARIA
PIÑA TORRES, MARIA
NAVARRO GARCIA, ANTONIA
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Total punts Posicio
9,56
7,255
6,9475
6,2
5
4,175
2,7

1
2
3
4
5
6
7

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 7900
Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 28 d’abril de 2004, per la qual es regula la gestió censal i el pagament
mitjançant rebut de la taxa fiscal sobre el joc en màquines tipus
«B» o recreatives amb premi i en màquines tipus «C» o d'atzar
La taxa fiscal sobre el joc és un tribut cedit a la comunitat autònoma de
les Illes Balears de conformitat amb la Llei 29/2002, d'1 de juliol, 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 de l'esmentada cessió, en la Llei orgànica 8/1980,
de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA),
modificada per la Llei orgànica 7/2001, de 27 de desembre, i en la Llei 21/2001,
de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives
del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb estatut d'autonomia, que ha establert un nou règim general de cessió de tributs de l'Estat a les comunitats autònomes.
Pel que fa a les competències normatives de la comunitat autònoma en
l'àmbit dels tributs sobre el joc, l'article 42 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, les estén als aspectes de gestió, liquidació, recaptació i inspecció tributària,
així com als elements essencials del tribut següents: a) exempcions; b) base
imposable; c) tipus de gravamen i quotes fixes; d) bonificacions; i i) meritació.
En exercici d'aquestes competències normatives en matèria de gestió tributària, l'article 6 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries
i administratives, ha establert la gestió censal i el pagament mitjançant rebut de
la taxa fiscal sobre el joc en màquines tipus «B» o recreatives amb premi i en
màquines tipus «C» o d'atzar, i autoritza el conseller competent en matèria d'hisenda perquè els desenvolupi mitjançant ordre.
El sistema de declaració liquidació o autoliquidació, d'aplicació fins a
l'entrada en vigor de l'actual sistema de gestió censal, obligava el contribuent a
l'anàlisi, interpretació i aplicació de la normativa, i augmentava així la denominada pressió fiscal indirecta. Tanmateix, mitjançant el sistema de gestió censal,
ja no serà necessària la declaració prèvia ni l'autoliquidació del tribut per part
del contribuent per a la pràctica de les successives liquidacions, que correspondrà a l’Administració mateixa, coneixedora de tots els elements determinants
del deute tributari, en disposar del cens administratiu de màquines recreatives.
En efecte, no ha d'oblidar-se que l'activitat del joc està sotmesa a règim d'autorització administrativa prèvia, per la qual cosa l'Administració ha de conèixer la
realització i els elements integrants del fet imposable de la taxa i la seva quantificació. D'aquesta manera, s'agilita el procediment de gestió tributària, que ja
no requereix la presentació de la declaració corresponent, i s'elimina la pressió
fiscal indirecta derivada de l'autoliquidació.
Finalment, i en aplicació del que estableix l'article 7 de l'esmentada Llei
10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, també es
preveu l'obligatorietat de realitzar el pagament de les liquidacions per via telemàtica per a aquells subjectes passius que superin la xifra anual de negocis
d’1.000.000,00 d'euros.
En virtut de tot això, i d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes
Balears, dict la següent
ORDRE

BORSÍ INTERINS COS AUXILIAR ADMINISTRATIU.

Article 1. Gestió censal de la taxa

ILLES: EIVISSA i FORMENTERA

1. La gestió tributària de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar
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relativa a màquines tipus «B» o recreatives amb premi i tipus «C» o d'atzar es
realitzarà a partir d'un cens anual que comprengui totes les màquines autoritzades a les Illes Balears.
2. L'esmentat cens el confeccionarà la direcció general competent en
matèria de tributs partint de les dades que figurin al model de declaració censal
que aportin els subjectes passius de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus
«B» o recreatives amb premi i tipus «C» o d'atzar.
Article 2. Contingut del cens
El cens haurà de contenir les dades següents:
a) Persones o entitats a qui s'hagi atorgat l’autorització administrativa
corresponent o el permís d'explotació.
b) Identificació fiscal
c) Nombre de màquines, identificades cadascuna amb el número de guia
de circulació, tipus de màquina (B o C) i nombre de jugadors.
Article 3. Gestió i recaptació de taxes per màquines autoritzades en exercicis anteriors
1. En tractar-se de màquines autoritzades en exercicis anteriors, la direcció general competent en matèria de tributs practicarà d'ofici una liquidació per
cada titular de l'autorització administrativa. L'esmentada liquidació es girarà per
la quota anual que resulti de totes les màquines de què sigui titular el subjecte
passiu. La quota resultant de la liquidació es fraccionarà en quatre pagaments
iguals que s’hauran d’ingressar en els terminis establerts en l'article 5.2 d’aquesta Ordre.
2. Conforme al que estableix l'article 124.3 de la Llei 230/1963, de 28 de
desembre, general tributària, les liquidacions es notificaran col·lectivament mitjançant la publicació en el tauler d'anuncis de la direcció general competent en
matèria de tributs o en els serveis territorials de Menorca i Eivissa i Formentera
per a aquells subjectes passius que tinguin el domicili fiscal a les esmentades
illes. Sense perjudici d’això, també es posarà a disposició dels subjectes passius
els documents cobratoris a través dels quals hagi d'efectuar-se l'ingrés dels quatre pagaments fraccionats iguals de la quota resultant de la liquidació.
3. Amb caràcter previ a l'expedició de les esmentades liquidacions i a l’efecte de reparar possibles omissions, errors o deficiències, es publicaran en el
tauler d'anuncis de la direcció general competent en matèria de tributs i en el
dels serveis territorials les dades contingudes en el cens, amb l’habilitació d’un
termini de deu dies per fer-hi al·legacions.
Article 4. Gestió i recaptació de taxes per màquines de nova autorització
1. Tractant-se de màquines de nova autorització, el subjecte passiu haurà
de presentar davant de la direcció general competent en matèria de tributs la
declaració censal on consti l'alta de les noves màquines. Presentada la declaració censal, l'Administració tributària procedirà a girar liquidació provisional per
la quota anual resultant de les noves màquines.
2. D’acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 12/1999, de 23 de
desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, la meritació de la taxa fiscal coincidirà amb l'autorització i haurà d'abonar-se en la seva
quantia anual íntegra, llevat que s'atorgui posteriorment el dia 30 de juny, cas en
què s'abonarà el 50 per cent de la taxa.
Article 5. Lloc, forma i termini de l'ingrés
1. El pagament de la taxa fiscal, mitjançant els documents cobratoris que
la direcció general competent en matèria de tributs posi a disposició dels subjectes passius, es realitzarà al servei de caixa de la conselleria competent en
matèria d'hisenda o en qualsevol entitat col·laboradora.
2. L'ingrés de les liquidacions es fraccionarà en quatre terminis trimestrals
i haurà d'efectuar-se dins dels períodes següents:
a) Primer trimestre: de l'1 al 20 de març.
b) Segon trimestre: de l'1 al 20 de juny.
c) Tercer trimestre: de l'1 al 20 de setembre.
d) Quart trimestre: de l'1 al 20 de desembre.
3. Això no obstant, en cas de renúncia expressa al fraccionament deguda-
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ment comunicada a la direcció general competent en matèria de tributs o als serveis territorials, l'ingrés íntegre de la quota anual resultant de la liquidació haurà
d'efectuar-se dins dels vint primers dies del mes de març. L'esmentada renúncia
haurà de comunicar-se dins del mes de desembre de l'any en curs i tindrà efectes a partir de l'exercici fiscal següent.
4. L'incompliment de qualssevol dels terminis d'ingrés de la liquidació,
tant en els casos de pagament íntegre com en els de pagament fraccionat, determinarà l'inici del període executiu per la liquidació o fracció d'aquesta impagada.
5. Els documents cobratoris corresponents a la liquidació anual o als pagaments fraccionats seran expedits per la direcció general competent en matèria de
tributs i pels seus serveis territorials, que els posaran a disposició dels subjectes
passius, bé de forma física, bé a través de mitjans telemàtics.
A aquest efecte, els subjectes passius hauran de comparèixer a les oficines
de la direcció general competent en matèria de tributs o, si s’escau, als serveis
territorials, que els faran lliurament dels documents cobratoris corresponents,
llevat que aquests s'hagin tramès per via telemàtica abans de la data d'inici de
cada un dels terminis de pagament.
6. La falta d'emissió o recepció dels esmentats documents cobratoris per
causes no imputables al subjecte passiu no impedirà l'exigibilitat del deute tributari en els terminis establerts en aquest article, sempre que la liquidació anual
corresponent formi part de la liquidació i notificació col·lectiva en els termes
prevists en l'article 3 d’aquesta Ordre. En aquests casos, el subjecte passiu haurà
de consignar en efectiu l'import del deute al servei de caixa de la conselleria
competent en matèria d'hisenda, amb l’efecte previst en l'article 47.3 del Reial
decret 1684/1990, de 20 de desembre, que aprova el Reglament general de
recaptació.
Article 6. Pagament telemàtic
1. Els subjectes passius amb una xifra anual de negocis neta que, deduïda
dels comptes aprovats corresponents a l'últim exercici comptable tancat a l'entrada en vigor d’aquesta Ordre, superi l'import d’1.000.000,00 d'euros, hauran
de realitzar el pagament de la taxa fiscal per via telemàtica en els termes previstos en l'article 4 de l'Ordre del conseller d'Hisenda i Pressuposts de 21 de
maig de 2003, per la qual es regula el procediment per a la presentació i el pagament telemàtic dels tributs la gestió dels quals correspongui a l'Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Així mateix, els subjectes passius que, de conformitat amb el que disposa l'apartat anterior d'aquest article, no estiguin obligats al pagament telemàtic de la taxa fiscal, estaran obligats a aquest pagament en el cas que superin
l'esmentada xifra anual de negocis en un exercici comptable, amb efectes a partir de la primera liquidació o fracció d'aquesta corresponent a l'any natural
immediatament següent al de l'aprovació dels comptes de l'esmentat exercici.
3. Això no obstant, els subjectes passius que, de conformitat amb els apartats anteriors d'aquest article, estiguin obligats al pagament telemàtic de l'esmentada taxa, deixaran d'estar obligats a aquest pagament en el cas que no assoleixin l'esmentada xifra anual de negocis en un exercici comptable, amb efectes
a partir de la primera liquidació o fracció d'aquesta corresponent a l'any natural
immediatament següent al de l'aprovació dels comptes de l'esmentat exercici.
Article 7. Aprovació del model C045 de declaració censal de màquines
recreatives o d'atzar
1. S'aprova el model C045 de declaració censal de màquines tipus «B» o
recreatives amb premi i tipus «C» o d'atzar que figura a l'annex d’aquesta Ordre.
2. El model C045 haurà de presentar-se davant de la direcció general
competent en matèria de tributs o en els seus serveis territorials de Menorca i
Eivissa i Formentera, i serà obligatòria per a tots els subjectes passius de la taxa
fiscal sobre el joc de màquines tipus «B» o recreatives amb premi i tipus «C» o
d'atzar. En concret, la presentació del model C045 haurà de dur-se a terme en els
casos següents:
a) En els casos d'alta per màquines de nova autorització, es presentarà
amb caràcter previ a la sol·licitud d'autorització administrativa a l'òrgan competent.
b) En els casos de baixa de màquines, es presentarà en el termini de quinze dies des que s'obtingui la baixa administrativa corresponent expedida per l'òrgan competent.
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c) En els casos de canvis o modificacions en la titularitat de l'autorització
d'explotació, en els elements determinants del deute tributari o de la quantia de
la quota tributària que es produeixin posteriorment a la data de la meritació de
la taxa, així com qualsevol altra modificació de les dades que hagin de constar
en la declaració censal, es presentarà en el termini de quinze dies des de la data
de canvi o modificació.
Tots els supòsits anteriors, llevat del d'alta de màquines de nova autorització, només tindran efectes a partir de l'exercici següent a aquell en el qual es
declarin.
Les declaracions censals es presentaran en els terminis establerts i, en tot
cas, abans del 31 de desembre de cada exercici.
Disposició addicional única
A partir de l'entrada en vigor d’aquesta Ordre deixaran d'emetre's els
corresponents distintius justificatius del pagament de la taxa i, a conseqüència
d’això, no hauran de figurar adherits a la màquina en els termes prevists en
l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 18 de gener de 1991, per la qual
s'aprova el model de declaració liquidació de la taxa fiscal que grava els jocs de
sort, envit o atzar, meritada per l'autorització d'explotació de màquines o aparells recreatius.
Disposició transitòria primera
Per a l'exercici fiscal corresponent a l'any 2004, els subjectes passius de la
taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus «B» o recreatives amb premi i tipus
«C» o d'atzar hauran de presentar, dins dels vint primers dies del mes de maig,
una declaració censal mitjançant el model C045 de totes les màquines de les
quals tenguin autorització administrativa.
Disposició transitòria segona
Per a l'exercici fiscal corresponent a l'any 2004, l'ingrés dels pagaments
fraccionats corresponents al primer i al segon trimestre es durà a terme entre els
dies 1 a 20 de juliol.
Disposició derogatòria única
1. Queden derogades totes les referències al model 045 contingudes en
l'Ordre del conseller d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació Tecnològica de
28 de desembre de 1999, per la qual s'aproven els models 040, 042, 043, 044,
045, de declaració liquidació de la taxa fiscal sobre el joc, així com el sobre
anual per a casinos, impost sobre el joc del bingo i altres jocs.
2. Així mateix, en l'àmbit territorial de les Illes Balears no hi serà d'aplicació l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 18 de gener de 1991, per la
qual s'aprova el model de declaració liquidació de la taxa fiscal que grava els
jocs de sort, envit o atzar, meritada per l'autorització d'explotació de màquines
o aparells recreatius.
Disposició final única
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en
el Butlletí oficial de les Illes Balears.

Palma, 28 d’abril de 2004
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Lluís Ramis de Ayreflor Cardell
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4.- Anuncis
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Num. 7776
Resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears per la
qual es publica l’adjudicació definitiva del contracte per al subministrament de mobiliari de laboratori per a l’Institut
Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS)
ubicat al nou edifici Cientificotècnic de la Universitat de les Illes
Balears. Projecte FEDER ref. UNBB03-35-003.
1.Entitat adjudicadora.
a)Organisme: Universitat de les Illes Balears
b)Dependència que tramita l’expedient: Servei de Patrimoni, Contractació
i Infraestructura.
c)Número d’expedient: 4/04
2.Objecte del contracte.
a)Tipus de contracte: subministrament
b)Descripció de l’objecte: subministrament de mobiliari de laboratori per
a l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) ubicat
al nou edifici Cientificotècnic de la Universitat de les Illes Balears. Projecte
FEDER ref. UNBB03-35-003.
c)Lot: no.
d)Bolletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
BOIB número 22, de 14 de febrer de 2004.
3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a)Tramitació: ordinària
b)Procediment: obert
c)Forma: concurs

