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2. L'article 4 del Decret 11/1990, de 25 de gener, disposa que l'acreditació
una vegada concedida, tendrà un període de validés de cinc anys. Així, l'acreditació del laboratori a l'àrea de presa de mostres inalterades, assajos i proves in
situ de sòls (ST), finalitza el 27 d'abril de 2004.
3. El 12 de febrer de 2004, es va practicar la visita d’inspecció a les instal·lacions del laboratori aixecant-se la corresponent acta d’inspecció. Atès la
suficiència tècnica del sol·licitant, i en compliment de la normativa vigent, es va
elaborar l'informe tècnic, subscrit pel cap de la Secció de Control de qualitat de
l'edificació i normativa tècnica, el 21 d'abril de 2004, en el qual s'indica que el
laboratori compleix amb les condicions tècniques per la realització dels assajos,
tots ells de caràcter bàsic, per obtenir l’acreditació a l’àrea de sondejos, presa de
mostres i assajos in situ per reconeixements geotècnics (GTC), tal com disposa
l’Ordre FOM/2060/2002, de 2 d'agost, per la qual s’aproven les disposicions
reguladores de les àrees d’acreditació de laboratoris d’assajos pel control de
qualitat de l’edificació.
4. Vista la documentació existent a l’expedient, el cap de la Secció VII de
la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge va emetre el 23 d'abril de 2004
informe jurídic en sentit favorable a l’acreditació del laboratori a l’àrea de sondejos, presa de mostres i assajos in situ per reconeixements geotècnics (GTC),
de conformitat amb el que disposa l'Ordre FOM/2060/2002, de 2 d’agost.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Concedir a l'entitat Instituto de Gestión Técnica de Calidad, SL., l’acreditació del laboratori ubicat al carrer del Músic Torrandell, núm. 72 d'Inca, a
l’àrea de sondejos, presa de mostres i assajos in situ per reconeixements geotècnics (GTC).
2. Notificar la resolució a la part l’interessada.
3. Notificar a la Direcció General d'Arquitectura i Política d'Habitatge del
Ministeri de l'Habitatge, per a la seva inscripció en el Registre General de
Laboratoris d’Assaig Acreditats pel Control de Qualitat de l’edificació, la qual
cosa es farà mitjançant l’aportació de les dades següents:
Laboratori Acreditat: INSTITUTO DE GESTIÓN TÉCNICA DE CALIDAD, SL
Direcció: C/ Músic Torrandell, núm. 72
Localitat: Inca (ILLES BALEARS)
Codi Postal: 07300
Telèfon: 971 50 70 45
Dades d’acreditació:
Àrea : GTC
Referència: 02018GTC04
Resolució: 27 d'abril de 2004
Contra la present Resolució es pot interposar recurs d’alçada davant
l’Hble. Sra. Consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, en el termini
d’un mes a partir de l'endemà de la recepció de la corresponent notificació.
Palma, 27 d'abril de 2004
El director general d’Arquitectura i Habitatge
Antoni Llamas Márquez

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 8995
Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 14 de
maig de 2004, per la qual es regula el procediment per a la presentació i el pagament telemàtic de les declaracions liquidacions
corresponents a la taxa fiscal sobre el joc a casinos i al cànon de
sanejament d'aigües
L'article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, insta les admi-
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nistracions públiques a promoure la incorporació de tècniques electròniques,
informàtiques i telemàtiques en el desenvolupament de la seva activitat i en l'exercici de les seves competències.
En l'àmbit tributari, la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de drets i garanties
dels contribuents, assenyala l'obligació de l'Administració de facilitar als contribuents l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions, la
qual cosa imposa la necessitat d'habilitar els mecanismes necessaris perquè la
presentació i el pagament de les autoliquidacions corresponents a la taxa fiscal
sobre el joc de casinos i al cànon de sanejament d'aigües pugui materialitzar-se
a través de mitjans telemàtics, sense que amb això es menyscabi la integritat del
crèdit tributari.
En aquest sentit, l'article 12.3 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, faculta el conseller competent en matèria
d'hisenda perquè reguli la presentació de declaracions liquidacions o autoliquidacions per mitjans telemàtics en aquells tributs, o modalitats d’aquests, que
resultin susceptibles d'aquesta forma de presentació. L'esmentada previsió legal
s'ha vist reforçada per l'article 7 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, que preveu la possibilitat d'exigir el pagament
telemàtic de determinats tributs propis o cedits en relació amb aquells subjectes
passius que superin la xifra de negocis que a aquest efecte es fixi per ordre del
conseller competent en matèria d'hisenda.
Per altra part, 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 de tributs la gestió dels quals correspongui a l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, ha establert les previsions necessàries
per fer possible aquesta tramitació telemàtica per mitjà de la utilització de la
pàgina web creada a aquest efecte.
D'aquesta manera, la utilització d'aquesta nova via permetrà que els contribuents no hagin de desplaçar-se a les seus de l'Administració tributària per
presentar les autoliquidacions referides als esmentats imposts, ni comparèixer a
la caixa de l'esmentada Administració ni a les entitats col·laboradores autoritzades per fer els pagaments d’aquestes en període voluntari de recaptació, i facilitar així, a més a més, la realització de tots aquests actes fora de l'horari normal
d'atenció al públic.
Per tot això, i d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, dict
la següent
ORDRE
Article 1. Objecte
1. Aquesta Ordre té per objecte establir les condicions generals i el procediment per a la presentació i el pagament telemàtic de les declaracions-liquidacions o autoliquidacions dels tributs següents:
a) Taxa fiscal sobre el joc que grava els casinos (model 044).
b) Declaració liquidació mensual del cànon de sanejament d'aigües
(model 656).
2. El règim de presentació i el pagament telemàtic de les autoliquidacions
objecte d’aquesta Ordre serà obligatori per a tots els subjectes passius que, d’acord amb la normativa de cada tribut, estiguin obligats a la presentació i el pagament de les esmentades autoliquidacions, i que, a més, superin l'import net de la
xifra anual de negocis que s'indica a continuació, deduït dels comptes aprovats
corresponents a l’últim exercici comptable tancat a l'entrada en vigor d’aquesta
Ordre.
a) 1.000.000,00 d’euros per als subjectes passius de la taxa fiscal sobre el
joc que grava els casinos.
b) 100.000,00 euros per als subjectes passius del cànon de sanejament
d'aigües.
3. Així mateix, els subjectes passius que, de conformitat amb el que disposa l'apartat anterior d'aquest article, no estiguin obligats a la presentació i el
pagament telemàtic de les esmentades autoliquidacions, hi estaran obligats en el
cas que superin l'esmentada xifra anual de negocis en un exercici comptable,
amb efectes a partir de la primera autoliquidació corresponent a l'any natural
immediatament posterior al de l'aprovació dels comptes de l'esmentat exercici.
4. Això no obstant, els subjectes passius que, d’acord amb el que disposen
els apartats anteriors d'aquest article, estan obligats a la presentació i el pagament telemàtic de les esmentades autoliquidacions, deixaran d'estar-hi obligats
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en el cas que no assoleixin l'esmentada xifra anual de negocis en un exercici
comptable, amb efectes a partir de la primera autoliquidació corresponent a l'any
natural immediatament posterior al de l'aprovació dels comptes de l'esmentat
exercici.
Article 2. Àmbit d'aplicació
1. El règim de presentació i pagament telemàtic previst en aquesta Ordre
serà d'aplicació a totes les autoliquidacions a què es refereix l'article anterior la
gestió des les quals correspongui a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. La presentació i el pagament telemàtic d'autoliquidacions haurà de tenir
lloc, en tot cas, dins del termini de pagament en període voluntari. Transcorregut
l'esmentat termini, l'autoliquidació haurà de presentar-se utilitzant el corresponent model d'ingrés en suport paper.
3. Les persones que efectuïn la presentació i el pagament telemàtic d'autoliquidacions hauran d'haver obtingut prèviament l’autorització corresponent
de l'Administració Tributària en els termes establerts en l'article 3 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 de tributs la gestió
dels quals correspongui a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Article 3. Requisits generals per a la presentació telemàtica de les autoliquidacions
1. La presentació telemàtica de les autoliquidacions estarà subjecta als
requisits següents:
a) L'usuari haurà de disposar del número d'identificació fiscal (NIF)
corresponent i complir els requisits addicionals que puguin establir-se reglamentàriament per a la gestió de cada un dels models d'ingrés.
b) L'usuari haurà de disposar, en tot cas, dels requisits tècnics següents:
Un ordinador amb sistema operatiu Windows (95/98//2000/NT/XP)
Internet Explorer versió 6.0 o superior, amb intensitat de xifrat 128
bits.
-

El programa Adobe Reader versió 5.0 o superior.

c) Així mateix, l'usuari haurà de tenir instal·lat al navegador un certificat
de signatura electrònica que acrediti la seva identitat expedit per una entitat
autoritzada per a això. No s'admetrà la presentació telemàtica quan el certificat
d'usuari utilitzat hagi perdut la vigència o no coincideixi amb la identificació de
l'usuari.
d) En el cas que apareguin deficiències o anomalies durant la transmissió
telemàtica de les declaracions, es mostraran mitjançant missatges d'error en pantalla a l'usuari perquè les repari.
2. A l’efecte del que disposa aquest article, s'entendrà com a usuari el que
com a tal està definit en l'article 2 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 de tributs la gestió dels quals correspongui
a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 4. Pagament de les autoliquidacions
1. El pagament telemàtic de les autoliquidacions es podrà fer en qualsevol
de les entitats col·laboradores autoritzades per la conselleria competent en matèria d'hisenda per al cobrament d’autoliquidaciones.
2. Així mateix, el pagament telemàtic de les autoliquidacions estarà indissolublement unit a la presentació telemàtica de l’autoliquidació, i hauran d'efectuar-se de forma simultània.
Disposició addicional única
Tant la presentació com el pagament telemàtic de les autoliquidacions a
què hi resulti d'aplicació aquesta Ordre es farà a través dels programes d'ajuda
que a aquest efecte estiguin a la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
Disposició transitòria única
Per a l'exercici fiscal de l'any 2004, la primera declaració liquidació trimestral corresponent a la taxa fiscal sobre el joc que grava els casinos haurà de
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presentar-se dins dels dies 1 a 20 del mes de juny.
Disposició final única
1. Aquesta Ordre entrarà en vigor al dia següent de la publicació en el
Butlletí oficial de les Illes Balears.
2. Sense perjudici del que s’ha establert abans, aquesta Ordre serà d'aplicació en la primera declaració liquidació trimestral de l'any 2004 en concepte de
taxa fiscal sobre el joc que grava els casinos, i en la declaració liquidació mensual corresponent al mes de maig de 2004 en concepte de cànon de sanejament
d'aigües.
Palma, 14 de maig de 2004
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Lluís Ramis de Ayreflor Cardell

—o—
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 8331
Resolució per la qual es determina la zona de gran afluència
turística del municipi de Llucmajor a l'efecte d'exclusió de limitació d'horaris comercials
Per acord plenari de data 29 de novembre de 2001, l’Ajuntament de
Llucmajor va presentar la seva proposta sobre les parts del territori municipal
que es poden considerar zones de gran afluència turística, a l'efecte d’exclusió
de la limitació d'horaris comercials prevista a la Llei 11/2001, de 15 de juny,
d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears.
Per resolució del conseller competent en matèria de Comerç, de data 4 de
març de 2003, es va determinar com a zona de gran afluència turística, per al
període del 15 de març fins al 30 d’octubre de 2003, la proposada per
l’Ajuntament.
Amb data 19 de febrer de 2004 la Direcció General de Comerç va consultar l’Ajuntament si volia modificar la determinació de zona existent, atorgant-li, a l’efecte, un termini de quinze dies per comunicar-ho a la Conselleria,
transcorregut el qual es consideraria que l’Ajuntament es ratificava en la determinació de zona existent.
L’Ajuntament no ha comunicat, dins el termini establert, cap proposta de
modificació.
De conformitat amb els articles 21.1. b) i 22 de la Llei 11/2001, de 15 de
juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears, i amb l’establert a
l’Ordre del conseller de Comerç, Indústria i Energia, de 17 de desembre de
2003, de desconcentració de funcions en els directors generals,
Resolc:
Primer. Determinar, per al període del 15 de març fins al 30 d’octubre de
2004, com a zona de gran afluència turística, als efectes de l’exclusió de la limitació d’horaris comercials establerta a la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial de les Illes Balears, la part del territori municipal
següent, segons la proposta de l’Ajuntament de Llucmajor:
- Tot el terme municipal.
Segon. Disposar que la determinació d’aquesta zona de gran afluència
turística s’entengui prorrogada anualment llevat que l’Ajuntament o el Consell
Assessor de Comerç presentin, amb una antelació mínima de quinze dies a la
data de finalització del període d’exclusió, una nova proposta motivada sobre
aquest supòsit d’exclusió de l’horari general.
Tercer. Comunicar a l’Ajuntament que aquesta exclusió no afectarà les 12
hores diàries màximes d’obertura dels comerços i que, en tot cas, els grans establiments comercials només podran obrir els diumenges i festius fins a les 16
hores.
Quart. Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a coneixement general.

