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horari de 9 a 14 hores, en la Agència Tributària de les Illes Balears – Serveis
Centrals situada a c/ Ca’n Troncoso 1 de Palma, 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 compareixença.
Palma, 17 de juliol de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

—o—
Num. 14683
Notificacions de l’impost de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats Agència Tributària Illes Balears Serveis
Centrals
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 complementàries de l’impost de transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats
Nº d’expedient
MTPA 14100 2010 503167
MTPA 14100 2011 519022
MTPA 14100 2010 500391
MTAU 14100 2010 009016
MTAU 14100 2009 028459
MTAU 14100 2009 026134
MTAU 14100 2009 026291
MTAU 14100 2009 026284
MTAU 14100 2009 027355
MTAU 14100 2009 026891
MTAU 14100 2010 006977
MTAU 14100 2009 022917
MTAU 14100 2009 027345
MTAU 14100 2009 028409
MTPA 14110 2009 007613

n.i.f.
B57386559
B57040271
X1222138X
X6220876C
33494713C
28899793V
43184064T
08868215J
X4330284M
78185884Y
78206600E
X4925328Q
X4925328Q
76049327B
43009306L

subjecte passiu
import
Actiu Sv Son Ganxo Sl
1.863,20
Son Fideu Sl
194,42
Erl Sigmund
3.318,49
Calini Ilie
184,84
Casanova de San Nicolas, Trinidad 197,55
Diaz Sanchez Angela
510,15
Fernandez Bermudez Ana
102,47
Gutierrez Montero Maria Dolores
253,36
Mariani Diego Hernan
68,32
Martorell Amengual Ramon
112,06
Rigo Llabres Bartolome
72,30
Rolandi Emanuel
181,66
Rolandi Emanuel
81,62
Fernandez Bautista Irene
34,28
Riutort Vives Margarita
8.821,17

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 – Serveis
Centrals situada a c/ Ca’n Troncoso 1 de Palma, 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 compareixença.
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Inici d’expedient sancionador de l’impost de successions i donacions
Nº d’expedient
MASU 14100 2010 501654
MASU 14100 2010 003836

n.i.f.
78207927S
42980065B

subjecte passiu
Cassellas Font Pedro
Alorda Pascual Sebastian

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 – Serveis
Centrals situada a c/ Ca’n Troncoso 1 de Palma, 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 compareixença.
Palma, 17 de juliol 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

—o—
Num. 14685
Notificacions de l’impost de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats Agència Tributària Illes Balears Serveis
Centrals
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:
Inici d’expedient sancionador de l’impost de transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats
Nº d’expedient
MTPA 14100 2010 500391

n.i.f.
X1222138X

subjecte passiu
ERL SIGMUND

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 compareixença.
Palma, 17 de juliol 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

—o—

Num. 14684
Notificacions de l’impost de successions i donacions Agència
Tributària Illes Balears Serveis Centrals
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:

import
787,50

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 – Serveis
Centrals situada a c/ Ca’n Troncoso 1 de Palma, als efectes de notificar-los.

Palma, 17 de juliol de 2012

—o—

import
527,35
154,35

Num. 15155
Notificació D’Acord de Liquidació del Departament Tributàri
Agència Tributària Illes Balears Serveis Centrals
Iniciat el lliurament de notificacions que no han pogut fer-se efectives,
d’acrod 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
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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 de Departament Tributàri, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la data de notificació, o reclamació económicoadministrativa davant el Tribunal Económic-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.
MINSPEC 14100/2012/67

INTENTS NOTIFIC
05.07.12
09.07.12

CONTRIBUENT
PARSBO CHRISTIAN HEERDEGEN
X1335283H

CONCEP/PERIOD
ITPAJD 2008

DEUTE
2.425,73 €

Palma, 20 de juliol de 2012
El Director de la Agencia Tributaria
Alberto Roibal Hernández
P.S. del Cap del Departament Tributari (BOIB 170/2011)

—o—
Num. 15156
Notificació D’Acord de Resolució Expedient Sancionador del Departament Tributari Agència Tributària Illes Balears Serveis Centrals
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 economicoadministrativa 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/14100/2012/62

INTENTS NOTIFIC
05.07.12
09.07.12

CONTRIBUENT
PARSBO CHRISTIAN HEERDEGEN
X1335283H

CONCEPTE/PERIODE
ITPAJD 2008

DEUTE
739,78 €

Palma, 20 de juliol de 2012
El Director de la Agencia Tributaria
Alberto Roibal Hernández
P.S. del Cap del Departament Tributari (BOIB 170/2011)

—o—
Num. 15157
Inici Actuacions de Comprovació del Departament Tributari Agència Tributària Illes Balears Serveis Centrals
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

