
f) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits establerts en l’article 44 del
Decret legislatiu 2/2005.

Dotzè
Normativa d’aplicació
1. La convocatòria es regeix pel que disposa aquesta Resolució i l’Ordre

de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la
qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en
matèria d’energia a les Illes Balears.

2. En tot el que no estableix aquesta Resolució ni l’Ordre esmentada s’ha
d’aplicar el Decret legislatiu 2/2005.

Tretzè
Publicació 
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears.

Palma, 26 de juny de 2008

La consellera de Comerç, Indústria i Energia
Francesca Vives i Amer

ANNEX

Model per sol·licitar l’ajuda

(nom i llinatges),                                                           amb DNI núm.                        ,
representant de l’entitat                                             , amb CIF núm.                        ,   
domiciliada a (c., av., pl., pg.)
de la localitat                                      CP:                               Illa:
Telèfon:                         Tel. mòbil:                                 (*)Fax: 
Adreça electrònica:

EXPÒS:

1. Que em vull acollir a la convocatòria de subvencions per a l’any 2008 per a noves
instal·lacions solars tèrmiques constituïdes per un únic col·lector solar.

2. Que present la sol·licitud de subvenció acompanyada de:

(   ) Fotocòpia del meu DNI/NIE/NIF.

(   ) Fotocòpia de la primera pàgina de la meva llibreta o compte corrent, o imprès TG002
de sol·licitud d’ingrés. 

(  ) Documentació de legalitat urbanística i de l’antiguitat del lloc d’emplaçament de la
instal·lació (cèdula d’habitabilitat, llicència d’obres, permís d’obertura en cas d’activitats
empresarials, certificat de l’ajuntament o documents equivalents).

(   ) Fotografia del col·lector instal·lat a l’adreça d’ubicació.

(   ) Factura original pagada i justificant de pagament (lletra vençuda o transferència
bancària).

(   ) Còpia o duplicat del certificat d’homologació del col·lector solar.

Per això,

DEMAN:

La subvenció de 500 euros per a un equip solar tèrmic, que té les següents caracterís-
tiques:

Superfície total de captació (m2):
Model i marca del col·lector solar:
Adreça d’ubicació:
Localitat:                                    Illa:                         

DECLAR sota la meva responsabilitat:

- Que estic al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social i que no tenc deutes amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, en tot cas,
autoritz l’òrgan instructor del procediment perquè, si és procedent, obtengui de forma
directa les dades del Registre Mercantil i l’acreditació de les obligacions tributàries i amb
la Tresoreria General de la Seguretat Social.

- Que no em trob en cap dels supòsits establerts en l’article 10 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

- Que no estic obligat o obligada a instal·lar el col·lector solar per normativa, en especial,
pel Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE
núm. 74, de 28 de març).

- Que facilitaré totes les possibles actuacions de control que es desenvolupin per compro-
var la correcta realització de l’objecte d’aquestes ajudes.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, em don per assabentat o assabentada que les dades personals recollides
s’incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, als efectes de gestionar la tramitació de
les ajudes i, en tot cas, a efectes estadístics. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció
General d’Energia.

…………………..…………, …..…. d ………….…………… de 200…

(Signatura del sol·licitant)                      Control de la Conselleria:
Núm. d’expedient:

DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA. CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA

— o —

CONSELLERIA D'ESPORTS I JOVENTUT
Num. 12349

Resolució del conseller d’Esports i Joventut de 26 de juny de
2008 per la qual es modifica la mesura setena e) de la Resolució
de 12 de desembre de 2007 per la qual s’adopten mesures provi-
sionals en relació amb les activitats de temps lliure infantils o
juvenils que es duen a terme a l’illa de Mallorca

Mitjançant la Resolució del conseller d’Esports i Joventut de 12 de des-
embre de 2007 per la qual s’adopten mesures provisionals en relació amb les
activitats de temps lliure infantils o juvenils que es duen a terme a l’illa de
Mallorca, es varen establir les quantitats mínimes que ha de cobrir la pòlissa
d’assegurança d’assistència i accidents. Concretament, la mesura setena e) esta-
bleix una cobertura mínima de 6.000 € per a despeses de curació, rescat i tras-
llat.

Aquesta quantia és la mateixa que va establir la Resolució de la conselle-
ra de Presidència i Esports de 4 de maig de 2007 per la qual es varen establir les
primeres mesures provisionals en relació amb les activitats de temps lliure
infantils o juvenils, la redacció de les quals deriva de l’esborrany de Decret d’a-
daptació de la normativa existent a la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de
la joventut i a la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències
als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joven-
tut i lleure.

La cobertura de les despeses de rescat i trasllat estava pensada per cobrir
les activitats extraordinàries d’aventura o d’esports de risc en què és inherent el
factor de risc o un grau important de destresa per practicar-les, sigui quin sigui
el nivell de les persones que les han de fer.  No obstant això, se’n va mantenir
tant la quantia com els conceptes, sense distincions amb les activitats ordinàries.

La Conselleria d’Esports i Joventut, mitjançant la Direcció General de
Joventut, ha constatat que la quantia fixada en les mesures provisionals està
allunyada de la realitat en l’àmbit de les assegurances d’activitats de temps lliu-
re infantils i juvenils que es duen a terme a l’illa de Mallorca i no respon a les
necessitats de cobertura de riscs de les entitats que les desenvolupen. 

Per tant, dict la següent

Resolució

1. Modificar la mesura setena e) de la Resolució de 12 de desembre de
2007, que queda redactada així:

e) La pòlissa vigent d’assegurances d’assistència i accidents per als parti-
cipants (inclosos el director o la directora, els monitors i la resta de personal par-
ticipant, en pràctiques o no) en les activitats corresponents, que ha de cobrir,
com a mínim, les despeses de curació fins a 900 € per víctima, i un capital
mínim per víctima de 3.000 € en cas de mort i de 6.000 € en cas d’invalidesa,
excepte que una altra normativa que desplegui les activitats que es puguin qua-
lificar de risc estableixi quanties superiors. A la pòlissa s’hi han de reflectir per
escrit totes les activitats extraordinàries que s’ofereixen. La pòlissa d’assegu-
rances d’accidents personals s’ha de mantenir en vigor durant tot el temps de
prestació de l’activitat.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot

interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Esports i
Joventut en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi notifi-
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cat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en
el termini de dos meses comptadors des de l’endemà que s’hagi notificat aquest Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regulado-
ra de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 26 de juny de 2008

El conseller d’Esports i Joventut
Mateu Cañellas Martorell

— o —

4.- Anuncis

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ
Num. 11964

Notificació d’acord de liquidació del Departament Tributari

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 ofi-
cines de la Inspecció de Tributs (C/ Troncoso  núm. 1 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 de Gestió i Inspecció  d’aquest Departament, 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. INTENTS NOTIFIC CONTRIBUENT CONCEPTE / PERIODE PER  INGRESAR
MSANIT/14100/2008/66 19/05/2008; 21/05/2008 PALACIOS VALDIVIA ITPYAJD AÑO 2007 229,41 €

JUAN ANTONIO
43078266W

MSANIT/14100/2008/67 19/05/2008; 21/05/2008 JOVER FERNADEZ, EVA ITPYAJD AÑO 2007 229,41 €
43148031P

L’Administrador tributari,
Alberto Roibal Hernández.

Palma , 10 de juny de 2008

— o —

Num. 11965
Notificació d’acord de liquidació del Departament Tributari.

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 ofi-
cines de la Inspecció de Tributs (C/ Troncoso  núm. 1 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 de Gestió i Inspecció  d’aquest Departament, 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. INTENTS NOTIFIC CONTRIBUENT CONCEPTE / PERIODE PER  INGRESAR
MINSPEC/14100/2008/49    19/05/2008; 21/05/2008 PALACIOS VALDIVIA ITP Y AJD AÑO 2007 630,99 €

JUAN ANTONIO
43078266W

MINSPEC/14100/2008/50 19/05/2008; 21/05/2008 JOVER FERNADEZ, EVA ITP Y AJD AÑO 2007 630,99 €
43148031P
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