Exp: Avantprojecte ordre fitxa notarial
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Document: resolució
Emissor: SG/AB

Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual
s’ordena l’inici del procediment d’elaboració d’una ordre per la qual es reguli la
fitxa notarial per a determinats supòsits de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i
donacions
Antecedents
Únic. La memòria justificativa de la directora de l’Agència Tributària de les Illes
Balears respecte de la necessitat i l’oportunitat de regular la fitxa notarial per a
determinats supòsits de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i de l’impost sobre successions i donacions, emès el dia 26 de juny de
2018.
Fonaments de dret
1. Els punts 30 i 36 de l’article 30 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat
per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears.
2. Els articles 14, 41 i 43 i la disposició addicional primera de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Els articles 92 i 93.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
4. L’article 32.3 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i
donacions.
5. L’article 52 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.
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6. L’article 79 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu
1/2014, de 6 de juny.
7. L’article 8.1 j de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència
Tributària de les Illes Balears.
8. Els articles 38 i següents de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears.
9. L’article 7 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears.
10. L’article 5.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
11. L’article 2.1 b de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears.
12. Els articles 18.7 i 24.3 de la Llei 5/2010, de 30 de novembre, reguladora del Consell
Consultiu de les Illes Balears.
13. L’article 2.3 del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears,
pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Atès tot això, dict la següent
Resolució
1. Ordenar l’inici del procediment per elaborar una ordre que reguli la fitxa notarial
per a determinats supòsits de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions.
2. Designar la Secretaria General de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques com a òrgan responsable de tramitar-lo i d’elaborar la memòria d’impacte
normatiu en el marc d’allò que preveu l’article 13.2 de la Llei 4/2011.
3. Sotmetre l’Avantprojecte d’ordre al tràmit d’audiència, durant el termini de quinze
dies hàbils, per mitjà de les associacions i entitats següents, representatives de tots
els col·lectius potencialment afectats en matèria tributària formal, segons
l’experiència adquirida en la tramitació d’altres normes reglamentàries anteriors i el
que es desprèn dels dictàmens del Consell Consultiu de les Illes Balears en aquesta
matèria:
— Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB)
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— Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears (PIMEB)
— Col·legi d’Advocats de les Illes Balears
— Col·legi d’Economistes de les Illes Balears
— Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears
— Col·legi de Gestors Administratius de les Illes Balears
— Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears
— Col·legi Notarial de les Illes Balears
— Col·legi de Registradors de la Propietat, Béns Mobles i Mercantils d’Espanya
(Deganat de Balears)
— Associació Professional d’Experts Comptables i Tributaris d’Espanya (AECE)
— Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APTTCB)
— Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF)
4. Disposar, així mateix, la tramesa de l’Avantprojecte d’ordre a les secretaries
generals de les conselleries de l’Administració autonòmica, a l’Agència Tributària de
les Illes Balears, a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma i a la Direcció de
l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, perquè facin les observacions i els
suggeriments que considerin adients.
5. Sotmetre l’Avantprojecte d’ordre al tràmit d’informació pública, durant el termini
de quinze dies hàbils, per mitjà d’un anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears i per mitjà de la publicació del text de l’esborrany de l’Avantprojecte
de decret en la pàgina web http://participaciociutadana.caib.es.
6. Instar que es sol·liciti a l’Institut Balear de la Dona l’informe sobre l’impacte de
gènere que preveu l’article 5.3 de la Llei 11/2016.
7. Instar que es sol·liciti al Consell General de l’ATIB l’informe sobre el projecte
d’ordre, d’acord amb l’article 8.1 j de la Llei 3/2008.
8. Disposar que el projecte d’ordre no cal que se sotmeti al dictamen del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears que preveu l’article 2.1 b de la Llei 10/2000.
9. Disposar que el projecte d’ordre se sotmeti al dictamen del Consell Consultiu de les
Illes Balears que preveu l’article 18.7 de la Llei 5/2010, atès que es tracta d’una
disposició reglamentària no purament organitzativa.
Palma, 18 de juliol de 2018
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