FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 20/10/21)

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATIB)

OBJECTE
L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), segons l'article 2 de la llei 3/2008, 14 d'abril, de
creació i regulació de l'ATIB, té per objecte:
a)

Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs propis de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria puguin correspondre
a altres òrgans o entitats de la comunitat autònoma, en els termes que preveuen els apartats 1 i
2 de l’article 8 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

b)

Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar, per delegació de l’Estat, els tributs estatals cedits
totalment a la comunitat autònoma.

c)

Assumir, per delegació o encomana, la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de la
resta de tributs de l’Estat recaptats a les Illes Balears i formar part dels òrgans de col·laboració
que es puguin establir, d’acord amb el que preveu l’article 133.4 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears.

d)

Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els recàrrecs que es puguin establir sobre els tributs
estatals.

e)

Exercir la potestat sancionadora respecte dels tributs i recàrrecs l’aplicació dels quals
correspongui a l’Agència o a qualsevol altre òrgan o entitat de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

f)

Gestionar la recaptació executiva dels recursos integrants de l’Administració de la comunitat
autònoma i de les seves entitats autònomes, com també dels recursos del Servei de Salut de les
Illes Balears i de la resta d’organismes o entitats de dret públic dependents de la comunitat
autònoma que siguin exigibles en via de constrenyiment quan ho estableixi una llei o quan així
s’acordi per conveni entre l’entitat interessada i l’Agència Tributària, en els termes que preveu
l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i
administratives.

g)

Exercir les funcions de recaptació i, si s’escau, de gestió, inspecció i liquidació dels recursos
titularitat d’altres administracions públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de
competències o encomana de gestió, siguin atribuïdes a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

h)

La revisió en via administrativa dels actes i les actuacions d’aplicació dels tributs, d’exercici de la
potestat sancionadora en matèria tributària i de recaptació en període executiu dels altres
ingressos de dret públic de la comunitat autònoma, quan es tracti d’actes i actuacions dictats o
duts a terme pels òrgans i les unitats de l’Agència Tributària, excepte les reclamacions

FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 20/10/21)

economicoadministratives, la revisió d’actes nuls de ple dret i la declaració de lesivitat d’actes
anul·lables.
i)

La col·laboració i la coordinació amb les altres administracions tributàries.

j)

Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per llei, conveni, delegació de competències o
encomana de gestió .

DADES BÀSIQUES
Tipus d’ens: Organisme autònom
Normativa de creació i Estatuts

-

Llei 3/2008, de 14 d'abril, de creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears
(BOIB núm. 56 de 24 d’abril). Versió consolidada.

-

Altra normativa reguladora

DADES DE CONTACTE

•

Serveis Centrals
Departaments de Gestió i Recaptació, Administratiu i Econòmic
C/ de Can Troncoso, 1
07001 –Palma
Plànol de situació
Telèfon: 971 176 688 Fax: 971 176323
Departament d’Inspecció
C/ Aragó, 29
07005- Palma
Teléfono: 971 17 73 81
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•

Serveis Territorials:
Delegacions insulars:
Àmbit Eivissa i Formentera:
•

C/ Canarias, 31 (Edifici CETIS), torre 5, 3r pis, 07800 Eivissa. Tel.: 971 179 576.

•

C/ Eivissa, 9 07860 Sant Francesc Xavier. Formentera. Tel.: 971 321 577.

Àmbit Menorca:
•

C/ del Bisbe Gonyalons, 20, 07703 Maó. Tel.: 971 179 569.

Oficines de recaptació: informació aquí

•

Servei d’ Atenció i Informació. Aquí trobareu distintes vies de contacte segons el que
necessiteu, així com el telèfon per demanar cita previa :

WEBS

•

Web institucional CAIB

•

Web institucional de l’entitat

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els estatuts, l’Agència Tributària s’estructura en els òrgans següents:
a) Òrgans de govern:
•

Presidència: càrrec que recau en el conseller d’ Hisenda i Relacions Exteriors, o la persona
que delegui

•

Consell General

b) Òrgan executiu: la Direcció (pendent de nomenament)

•

Més informació
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RESPONSABLE
Director: Pendent de nomenament

CONTINGUTS DE TRANSPARÈNCIA
Portal de transparència de l'ATIB
Naturalesa, objectius, funcions i memòries anuals de funcionament:
Estructura organitzativa i funcional: Serveis centrals i serveis territorials
Pressuposts
Els pressuposts dels organismes autònoms s’integren en el pressupost de l’Administració de la
comunitat autònoma en seccions separades per a cada organisme. Els pressuposts de l’ATIB
s’integren en el tom 6, secció 50, de la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears de cada any.

Podeu trobar dades més clares en la part de pressuposts del sector públic, de la pàgina que publica
la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, “Com i en què gasta el Govern de les Illes Balears”,
clicant aquí i cercant aquest ens.

Comptes anuals de l’ATIB
Els comptes anuals de l’ATIB estan publicats a l’apartat corresponent del compte general de cada
any. A la pàgina web de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podeu
consultar l’últim compte general aprovat, així com els comptes aprovats d’anys anteriors.
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Les comptes anuals de l'ATIB es publiquen en un apartat propi.
Auditoria de comptes
Període mitjà de pagament
Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de l’ ATIB en el seu perfil del contractant,
de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, clicant aquí.
Després, podeu anar a «LICITACIONES» i veureu les contractacions d'aquest ens. Si consultau la
pestanya de «CONTRACTES MENORS», podreu veure els d’aquest ens.

Per accedir a la informació sobre l'activitat contractual de l’ATIB des de juny de 2008 fins el 23 de
juliol de 2017 heu d’anar a la Plataforma de Contractació de la CAIB, al seu perfil del contractant.
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Dades estadístiques de l'activitat contractual
A continuació, podeu veure el resum dels contractes de l’ATIB durant l'any 2020

Si voleu cercar informació d’altres anys o cercar la informació en format fulla de càlcul podeu
consultar l’apartat d’Estadístiques de l’activitat contractual del Portal de transparència del Govern.

Registre de convenis i acords
Carta marc de serveis
Carta de drets dels contribuents de l’ATIB
Dubtes i consultes de contribuents
Notícies
Consultes i suggeriments

