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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

7851

Tràmit d’informació pública de l’Avantprojecte d’ordre per la qual es regula 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

D’acord amb allò que disposa l’article 44 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i en compliment d’allò que
estableix l’apartat 5 de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 18 de juliol de 2018 per la qual s’acorda
l’inici del procediment, es sotmet a informació pública l’Avantprojecte d’ordre per la qual es regula 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, durant un
termini de quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Durant aquest termini l’Avantprojecte esmentat es pot consultar en les webs http://hisendaiaapp.caib.es i http://participaciociutadana.caib.es i
en el Departament Jurídic i Administratiu, adscrit a la Secretaria General de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, ubicat al
carrer del Palau Reial, 17, de Palma. Les al·legacions s’han de presentar preferentment per mitjans telemàtics mitjançant l’apartat
«Participació en l’elaboració de normativa» de la web http://participaciociutadana.caib.es, abans esmentada, o a la seu de la Secretaria
General de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/92/1013711

Palma, 23 de juliol de 2018
La secretària general
Maria Begoña Morey Aguirre
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