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L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la seva redacció per Llei orgànica 1/2007, de
28 de febrer, ha suposat una passa més respecte a la necessitat d'avançar en una major
autonomia financera i corresponsabilitat fiscal des de la vessant organitzativa.
D'acord amb això, la norma institucional bàsica de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears preveu, en l'article 133, la creació de l'Agència Tributària de les Illes Balears, com a
un ens de naturalesa estatutària al qual correspondrà la gestió, la recaptació, la liquidació i
la inspecció dels tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com, per
delegació de l'Estat, dels tributs estatals cedits totalment, delegació que es pot fer
extensiva, fins i tot, a la resta de tributs estatals recaptats per l'Estat en l'àmbit territorial
de les Illes Balears, per mitjà d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària i l'Agència Tributària de les Illes Balears. Així mateix, l'Agència
Tributària de les Illes Balears exercirà funcions de recaptació i, si escau, de gestió, inspecció
i liquidació dels recursos d'altres administracions públiques que, en virtut de llei, conveni,
delegació de competències o encomana de gestió, s'atribueixin a la Comunitat Autònoma.
En particular, l'Agència Tributària continuarà exercint aquestes funcions en l'àmbit
tributari i de recaptació propi de les entitats locals, amb la finalitat de col·laborar amb
aquestes entitats en la millor gestió dels seus recursos econòmics.
Doncs bé, en compliment del mandat estatutari, amb la Llei 3/2008 de 14 d'abril, es crea i
regula l'Agència Tributària de les Illes Balears. Amb la creació de l'Agència Tributària de les
Illes Balears es pretén establir un criteri unitari de gestió en matèria tributària fonamentat
en els principis d'objectivitat, eficàcia, eficiència i transparència, amb especial atenció al
servei a la ciutadania, a la implantació de les noves tecnologies en l'àmbit tributari, a la
lluita contra el frau fiscal i a la potenciació de la col·laboració amb les altres
administracions públiques i, en particular, amb l'Administració tributària estatal. Per a
això l'Agència ha de tenir un major nivell d'autonomia i flexibilitat, de manera que ha de
comptar amb uns recursos i serveis generals propis i especialitzats per raó de la matèria,
especialment pel que fa al personal i a la gestió economicofinancera, com també amb uns
mitjans econòmics suficients per poder oferir un servei de qualitat, evitant els obstacles
burocràtics que puguin entorpir l'exercici de les seves funcions. Així, amb la finalitat
d'assolir una major flexibilitat i agilitat de funcionament, s'estableix un sistema de control
financer permanent per part de la Intervenció General d'acord amb el pla anual que aprovi
el conseller o consellera competent en matèria d'hisenda. Així mateix, es preveu un òrgan
intern específic de control, la inspecció de serveis de l'Agència, al qual li correspon el
control ordinari de la gestió i el compliment del programa anual d'actuació de l'Agència.
No obstant això, també és necessari establir mecanismes de seguiment i de control de
l'eficàcia i l'eficiència de l'Agència respecte al compliment dels seus objectius. En aquest
sentit, es preveu l'elaboració d'un pla anual d'actuació, que ha de contenir la previsió dels
resultats que es pretenen obtenir, i que serà objecte d'un seguiment continuat i d'informe
al Parlament de les Illes Balears.
Pel que fa els recursos humans que han d'integrar els diferents òrgans i unitats de l'Agència
, es pretén que l'Agència disposi d'un personal propi i especialitzat, corresponent als
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òrgans de l'Agència l'elaboració de la relació de llocs de feina, l'aprovació de l'oferta
pública d'ocupació, així com dur a terme els processos de selecció i provisió. Així, cal
destacar la creació de nous cossos especialitzats en matèria tributària, així com la
integració i la consegüent adscripció en l'Agencia Tributària del personal de l'actual
Direcció General de Tributs i Recaptació. Un element essencial en aquest camp és la
formació contínua del personal, preveient l'elaboració d'un pla anual de formació i
perfeccionament.
Per altra banda, es preveu un règim transitori pel que fa als procediments en tramitació i a
les funcions corresponents a les matèries de personal, economicofinancera i
d'assessorament jurídic fins que l'Agència pugui assolir amb garanties la plena gestió
autònoma d'aquests serveis comuns.
Per acabar, les relacions interadministratives amb altres administracions públiques, en
particular amb les entitats locals i amb l'Administració tributària estatal, es duran a terme
amb els corresponents instruments de col·laboració que preveu la Llei de l'Agència
Tributària de les Illes Balears, principalment convenis, així com qualsevol altra fórmula
jurídica admesa en dret.
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El programa 613A de gestió e inspecció de L'Agència Tributària de les Illes Balears té
encomanades les següents tasques:
La gestió, inspecció i recaptació en període voluntari i executiu dels tributs cedits
(impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre
successions i donacions, taxa sobre el joc ) a la CAIB, d'acord amb el que es disposa a la
Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes i la
Llei 21/2001, de 27 de desembre per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives
del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú.
La creació, mitjançant Llei del Parlament de les Illes Balears, de tributs propis.
La lluita contra el frau fiscal.
La potenciació amb l'Administració Tributària de l'Estat de les relacions de
coordinació i cooperació a través dels instruments de col·laboració que preveu la Llei de
l'Agència Tributària de les Illes Balears, a més dels diferents òrgans de coordinació que ja
existeixen actualment com són els grups de treball del Consell de Política Fiscal i Financera,
la Direcció General de Finançament Territorial, la Comissió Mixta de Coordinació de la
Gestió Tributària i els Consells Territorials de Direcció per a la Gestió Tributària i la
Gerència del Cadastre.
Com a objectius establerts per a l'any 2009 sens dubte el més important és el que afecta a
la reorganització de l'Administració Tributària Autonòmica i que preveu, d'acord amb la
Llei 3/2008 de 14 d'abril, la creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears,
l'assumpció per aquesta de totes les funcions que fins ara desenvolupava la Direcció
General de Tributs i Recaptació.
A més d'aquest objectiu, es mantenen els objectius clàssics de tota administració tributària
consistents en la millora del servei d'informació i atenció al ciutadà i de lluita contra el
frau fiscal.
En relació al primer d'ells han desenvolupar-se programes informàtics que permetin evitar
desplaçaments als ciutadans i facilitin la confecció de les declaracions. En especial s'ha
d'impulsar l'ús d'Internet per al pagament i la presentació de tributs i altres ingressos
públics i desenvolupar programes d'ajuda per l'impost sobre Successions i Donacions, i per
l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. En aquesta línia
es preveu, entre d'altres, les actuacions següents:
"
Reforçament del servei d'informació mitjançant la creació de l'oficina d'atenció i
informació al contribuent.
"
Millorant el servei Renda Àgil
"
Potenciant els cursos dirigits els funcionaris en formació i atenció al públic.
En referència al segon objectiu, s'han de continuar impulsant les àrees de gestió, inspecció
i recaptació. Per aconseguir aquest objectiu són claus dues tasques:
-

Millorar els programes informàtics de gestió integral dels tributs.
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Millorar l'obtenció d'informació i el seu tractament. En aquest sentit els objectius
prevists per al 2009 que es concreten en:
o
Manteniment i potenciació de l'accés a les bases de dades de l'Agència Tributària
de l'Estat (AEAT) i del Cadastre.
o
Desenvolupament de una base de dades pròpies
o
Elaboració d'eines de selecció de contribuents
o
Establiment de controls periòdics d'activitat i qualitat en cadascuna de les àrees.
o
Implantació de nous mètodes de valoració de béns com a conseqüència dels canvis
introduïts per la Llei 36/2006 de 29 de novembre de mesures de prevenció del frau fiscal.
o
Elaboració de plans d'actuació conjunta amb l'Agència Tributària de l'Estat.
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Objectius i activitats
SECCIÓ

50

Agència Tributària de les Illes Balears

Programa

613A

Gestió i inspecció de tributs

Objectiu

1 Desenvolupament de l'ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears)

Objectiu

2 Millora del servei al ciutadà

Activitat

2.1 Reforçament del servei d'informació

Activitat

2.2 Millora del servei de la campanya Renda Àgil

Activitat

2.3 Desenvolupament de cursos de formació i atenció al públic

Objectiu

3 Lluita contra el frau fiscal

Activitat

3.1 Millorar els programes informàtics de gestió integral dels tributs

Activitat

3.2 Millorar l'obtenció d'informació i el seu tractament
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Els serveis de recaptació i recursos encarregats de desenvolupar el programa 613B de
suport a la gestió tributària desenvolupen les següents funcions:
La recaptació dels tributs, les funcions del qual són el control, seguiment i gestió de la
recaptació executiva, la supervisió de les zones de recaptació i dur a terme l'execució dels
convenis signats amb les corporacions locals sobre al delegació de les funcions en matèria
de gestió i recaptació tributària.
La resolució dels recursos administratius que inclou les funcions de resolució de recursos
presentats en via executiva contra les resolucions adoptades en matèria de tributs propis i
cedits de la comunitat autònoma, així com els que es interposin contra actes administratius
referits els períodes voluntari i executiu dels tributs locals quan la CAIB hagi assumit
mitjançant conveni aquesta competència .
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Objectius i activitats
SECCIÓ

50

Agència Tributària de les Illes Balears

Programa

613B

Suport a la gestió tributària

Objectiu

1 Increment en la eficàcia i celeritat en la tramitació dels recursos.

Activitat

1.1 Posar en funcionament una nova aplicació informàtica per la gestió de recursos.

Activitat

1.2 Optimitzar els terminis de resolució

Objectiu

2 Impuls a les noves vies de cobrament en via executiva(embargament de comptes corrents)

Objectiu

3 Millora del servei que es presta als ens locals.
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Activitat

3.1 Oferir serveis de gestió dels tributs locals per internet.

Activitat

3.2 Oferir serveis en matèria de gestió cadastral.

Activitat

3.3 Unificar els serveis d'atenció al ciutadà

Activitat

3.4 Millorar el procediment de pagament.

Activitat

3.5 Col·laborar en activitats relacionades amb la gestió de l'IBI.

Activitat

3.6 Col·laborar en tasques relacionades amb la gestió tributària d'imposts i taxes

Activitat

3.7 Col·laborar en tasques de tramitació d'expedients sancionadors.
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