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BOIB

Num. 41

2011

20-03-2012

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

ATÈS
1. Que tant la topografia més actual disponible de la cova des Pas de
Vallgornera (LIC ES5310049) com els estudis geotècnics realitzats posen de
manifest que no existeix cap tram de les seves galeries superposat amb la projecció vertical dels diferents elements constructius contemplats en el projecte.
2. Que es preveu la instal·lació d’una fosa sèptica estanca per al tractament de les aigües residuals annexa a l’habitatge.
3. Que l’estudi d’avaluació de repercussions ambientals que acompanya
el projecte conclou que no es previsible que aquest afecti de forma apreciable
els objectius de conservació de la cova, tot proposant tota una sèrie de mesures
correctores.
ACORDA
informar favorablement el projecte de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina en el c/ Dalí 58 (solar 310) del TM de Llucmajor (exp. XN
369/10), perquè no es preveu que afecti de forma apreciable els hàbitats naturals
i les espècies d’interès comunitari pels quals es va declarar l’espai protegit
Xarxa Natura 2000, d’acord amb les mesures contingudes a l’estudi d’avaluacions de les repercussions ambientals presentat, les quals es detallen a continuació:
1. Per a l’evacuació de les aigües residuals, i fins que no s’instal·li la xarxa
de clavegueram, es farà servir una fossa sèptica i filtre biològic amb les característiques adients per evitar fuites incontrolades d’aigües residuals al subsòl.
2. Aquesta fosa sèptica s’haurà de buidar i revisar periòdicament amb la
fi d’evitar fuites dels seu contingut cap al subsòl.
3. Les pluvials no s’infiltraran en cap cas al terreny, sinó que s’hauran de
recollir per a la seva reutilització posterior.
4. Quan s’hagi de buidar la piscina, si ja existeix xarxa de clavegueram,
l’aigua s’haurà de buidar per aquest sistema de sanejament.
5. En el cas que no hi hagi xarxa de clavegueram, l’aigua de la piscina
s’haurà d’extreure mitjançant camions-cuba per a la seva posterior gestió. En
cap cas l’aigua de la piscina s’infiltrarà al subsòl ni es reutilitzarà dins la parcel·la ni dins tot l’àmbit territorial que ocupa la cova.
Palma, 1 de febrer de 2012
El president de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 5030
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears del Projecte obres de reparació i millora a es Cavall d’en
Borràs, promogut per Ángel Costa Marí, Formentera.
En relació amb l’assumpte de referència, i d’acord amb l’afecció a la XN2000, es comunica que el Ple de la CMAIB, en sessió de 21 de desembre de
2011
ATÈS
Els informes tècnics i els informes jurídics favorables llegits a la sessió
del Subcomitè de 5 d’agost de 2011.
El certificat del Consell Insular de Formentera esmentant que l’edificació
té consideració de no tradicional als efectes de l’art. 26 del PRUG i es contempla dins l’annex V d’activitats existents a sòl rústic de la Revisió de les normes
subsidiàries de Formentera.
El nou informe d’Espais de Natura Balear amb sentit favorable amb condicions, el qual s’ha tramès al Consell Insular de Formentera.
ACORDA
informar favorablement les obres de reparació i millora de l’establiment
anomenat Big Sur a Cavall den Borràs del TM de Formentera, perquè no es preveu que afecti de forma apreciable els hàbitats naturals i les espècies d’interès
comunitari pels quals es va declarar l’espai protegit Xarxa Natura 2000.

Num. 4133
Notificació d’Acord de Resolució Expedient Sancionador del
Departament Tributari
Iniciat el lliurament de notificacions que no han pogut fer-se efectives,
d’acord amb el que disposa l’article 112 de la Llei general tributària (Llei
58/2003, de 17 de desembre, BOE de 18 de desembre de 2003) es publica relació dels interessats amb la quantitat a ingressar. Us advertim que us podeu presentar a les oficines de la Agència Tributària de les Illes Balears – Serveis
Centrals (C/ Aragó, 29 de Palma) on us farem lliurament de la còpies íntegres
de les notificacions relatives als expedients que es relacionen a continuació.
La compareixença haurà de fer-se en el termini de quinze dies naturals
comptadors des del següent a la publicació d’aquest anunci, us advertim, però,
que en cas de no comparèixer, la notificació es considerarà produïda a tots els
efectes legals des del dia següent al venciment del termini assenyalat per comparèixer (art. 112.2, Llei general tributària, Llei 58/2003, de 17 de desembre;
BOE 18 de desembre de 2003).
Contra la liquidació podreu interposar recurs potestatiu de reposició
davant el Cap del Departament Tributari, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent al de la data de notificació, o reclamació economico administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional en Illes Balears en el
mateix termini, sense que puguin ser simultaniejats ambdós recursos, que hauran de dirigir-se a aquest Departament Tributari (art. 223.1, 235.1 i 235.3, Llei
general tributària, Llei 58/2003, de 17 de desembre).
L’import ha de ser ingressat en les dates següents: si la notificació es duu
a terme de l’1 al 15 del mes, fins dia 20 del mes següent; si es duu a terme entre
els dies 16 i darrer del mes, fins dia 5 del segon mes posterior (art 62.2, Llei
general tributària, Llei 58/2003, de 17 de desembre). Si no s’ingressa en els terminis esmentats, l’import serà exigit per via executiva amb un recàrrec del 20
per cent.
Les liquidacions resulten de las següents expedients:
Núm. de Exp.
MSANIT/14100/2011/72

Intents Notific Contribuent
15.02.2012
Le Handelshus, Ab
N0302008H

Concepte / Periode Deute
ITPAJD 2007 20.918,68 €

Palma, 24 de febrer de 2012
El Director de la Agencia Tributaria
Alberto Roibal Hernández
P.S. del Cap del Departament Tributari (BOIB 170/2011)

—o—
Num. 4165
Inici Actuacions de Comprovació del Departament Tributari
Després d’haver realitzat diversos intents de notificacions, i de conformitat amb el que estableix l’article 112.1 de la Llei general tributària (Llei
58/2003, de desembre; BOE 18 de desembre), us citem, en virtut d’aquest anunci, per notificar-vos l’ inici de les actuacions de comprovació i investigació (art.
109 de la Llei general tributària) referent a l’Impost i exercici a baix indicats,
mitjançant compareixença de l’ obligat tributari o del seu representant a les oficines de la Inspecció de l’Agència Tributària de les Illes Balears – Serveis
Centrals, situades al C/ Aragó, 29 de Palma de Mallorca
La compareixença ha d’efectuar-se dins el termini de quinze dies naturals
comptadors des del següent a la publicació d’aquest anunci, i s’adverteix a la
persona interessada que, si no hi compareix en el termini esmentat, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del terme assenyalat per comparèixer (art. 112.2, Llei general tributària,
Llei 58/2003, de 17 de desembre; BOE 18 de desembre de 2003).

Palma, 1 de febrer de 2012
El president de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—

Una vegada produïda la notificació, restarà interromput el terme legal de
prescripció dels drets i accions de l’Administració respecte dels tributs i períodes en els quals es refereixen les actuacions (art. 66.1 a de la Llei general tributària). Igualment, l’ ingrés de deutes pendents després del dia en el qual s’entengui produïda la notificació tindrà només el caràcter d’ingrés a compte de la
liquidació que pugui practicar l’Administració, sense que això impedeixi la
imposició de les sancions que hagués causat la manca d’ingrés dins els terminis

BOIB
reglamentaris.
Contribuent
Oscar Prous de las Heras
43.074.528J

Intents Notificació
06.02.12; 07.02.12

20-03-2012

Num. 41

Impost i Ejercici
Actuari
ITP y AJD 2008 Y 2009 Catalina
Pomar Hernández

Palma, 29 de febrer de 2012
El Director de l’Agència Tributària,
Alberto Roibal Hernández
P.S. de l’Administrador Tributari (BOIB 170/2011)
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En base a l’exposat disposo que els subjectes passius o obligats tributaris
indicats amb anterioritat, o els seus representants degudament acreditats, hauran
de comparèixer en el termini de 15 dies naturals comptats des del següent a
aquesta publicació en el butlletí oficial (B.O.I.B.), de dilluns a divendres, en
horari de 9 a 14 hores, en la Agència Tributària de les Illes Balears – Delegació
Insular de Menorca situada a c/ Bisbe Gonyalons 20 de Maó, als efectes de
notificar-los.
Així mateix s’adverteix als interessats que, de no comparèixer en el citat
termini, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia
següent al del venciment del termini assenyalat per a la compareixènça.
Maó, 28 de febrer de 2012

—o—

El Cap de la Delegació Insular
Guillermo de Olives Olivares.

Num. 4166
Inici Actuacions de Comprovació del Departament Tributari

—o—
Després d’haver realitzat diversos intents de notificacions, i de conformitat amb el que estableix l’article 112.1 de la Llei general tributària (Llei
58/2003, de desembre; BOE 18 de desembre), us citem, en virtut d’aquest anunci, per notificar-vos l’ inici de les actuacions de comprovació i investigació (art.
109 de la Llei general tributària) referent a l’Impost i exercici a baix indicats,
mitjançant compareixença de l’ obligat tributari o del seu representant a les oficines de la Inspecció de l’Agència Tributària de les Illes Balears – Serveis
Centrals, situades al C/ Aragó, 29 de Palma de Mallorca
La compareixença ha d’efectuar-se dins el termini de quinze dies naturals
comptadors des del següent a la publicació d’aquest anunci, i s’adverteix a la
persona interessada que, si no hi compareix en el termini esmentat, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del terme assenyalat per comparèixer (art. 112.2, Llei general tributària,
Llei 58/2003, de 17 de desembre; BOE 18 de desembre de 2003).
Una vegada produïda la notificació, restarà interromput el terme legal de
prescripció dels drets i accions de l’Administració respecte dels tributs i períodes en els quals es refereixen les actuacions (art. 66.1 a de la Llei general tributària). Igualment, l’ ingrés de deutes pendents després del dia en el qual s’entengui produïda la notificació tindrà només el caràcter d’ingrés a compte de la
liquidació que pugui practicar l’Administració, sense que això impedeixi la
imposició de les sancions que hagués causat la manca d’ingrés dins els terminis
reglamentaris.
Contribuent
Hotel Farrutx SL

Intents Notificació
22.02.12

Impost i Ejercici Actuari
ITP y AJD 2008
Margalida
Soberats Crespí

B07025554
Hotel Brasilia Playa Sl 11.11.11 desconegut ITP y AJD 2008
B07680218

Joan Sastre Capó

Num. 4226
Notificacions de transmissions patrimonials i successions
Agència Tributària Illes Balears
De conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria, i havent-se intentat notificar als subjectes passius o obligats tributaris o al seu representant per dues vegades sense que s’hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l’Administració Tributaria, es
posa de manifest, amb el present anunci, que es troben pendents de notificar els
actes que, el nombre d’expedient, interessat, import i procediment dels quals es
relacionen a continuació:
Propostes de liquidacions provisionals d’ofici de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Nº de expedient
MTPA 14200 2010 2239

n.i.f.
78073280X

subjecte passiu
Pinto Reig Francesc

import
921,67

En base a l’exposat disposo que els subjectes passius o obligats tributaris
indicats amb anterioritat, o els seus representants degudament acreditats, hauran
de comparèixer en el termini de 15 dies naturals comptats des del següent a
aquesta publicació en el butlletí oficial (B.O.I.B.), de dilluns a divendres, en
horari de 9 a 14 hores, en la Agència Tributària de les Illes Balears – Delegació
Insular de Menorca situada a c/ Bisbe Gonyalons 20 de Maó, als efectes de
notificar-los.
Així mateix s’adverteix als interessats que, de no comparèixer en el citat
termini, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia
següent al del venciment del termini assenyalat per a la compareixènça.

Palma, 28 de febrer de 2012

Maó, 28 de febrer de 2012

El Director de l’Agència Tributària,
Alberto Roibal Hernández
P.S. de l’Administrador Tributari (BOIB 170/2011)

El Cap de la Delegació Insular,
Guillermo de Olives Olivares.

—o—
—o—
Num. 4225
Notificacions de transmissions patrimonials i successions
De conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria, i havent-se intentat notificar als subjectes passius o obligats tributaris o al seu representant per dues vegades sense que s’hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l’Administració Tributaria, es
posa de manifest, amb el present anunci, que es troben pendents de notificar els
actes que, el nombre d’expedient, interessat, import i procediment dels quals es
relacionen a continuació:
Liquidacions provisionals d’ofici de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Nº de expedient
MTPA 14210 2006 4385
MTPA 14200 2011 269
MTPA 14200 2011 1442

n.i.f.
B63562896
B53240743
41488969M

subjecte passiu
Raymer Nord 8, S.L.
Arfama World Wide S.L.
Pérez Roselló Federico

import
559,49
6.342,00
370,99

Num. 4227
Notificacions de Transmissions i Successions i donacions
De conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria, i havent-se intentat notificar als subjectes passius o obligats tributaris o al seu representant per dues vegades sense que s’hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l’Administració Tributaria, es
posa de manifest, amb el present anunci, que es troben pendents de notificar els
actes que, el nombre d’expedient, interessat, import i procediment dels quals es
relacionen a continuació:
Aportació de dades sobre l’imposto de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats i de successions i donacions
Nº de expedient
n.i.f.
MTAU 14100 2010 011838 43072844P

subjecte passiu
import
Aguilo Pages Maria Luisa
0,00

En base a l’exposat disposo que els subjectes passius o obligats tributaris
indicats amb anterioritat, o els seus representants degudament acreditats, hauran
de comparèixer en el termini de 15 dies naturals comptats des del següent a

