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A finals del mes d’abril, concretament el dia 27, es van celebrar, a l’Auditori CLUB DIARIO DE IBIZA, les I JORNADES TRIBUTÀ-
RIES DE BALEARS a la illa d’Eivissa. Han estat les primeres Jornades que es desenvolupen a Ses Illes, i que a partir d’ara se cele-
braran un cop a l’any, al voltant del mes d’abril, de manera rotativa en les diferents illes amb l’objectiu d’analitzar les darreres
novetats aparegudes en el món del tributs i la fiscalitat.

Aquest primer any s’ha comptat amb un grup d’especialis-
tes per desenvolupar els temes programats, congregant
prop del centenar d’assistents entre associats, membres
del gabinet i convidats, entre els que destaquem al Sr.
Raül Burillo Pacheco, Delegat Especial de l’AEAT a Bale-
ars, el Sr. Teodoro Villalobos Amador, Administrador de
l‘AEAT d‘Eivissa i Formentera, que van inaugurar les jorna-
des, així com els Regidors d’Hisenda dels diferents Ajunta-
ments de la Illa.

Un cop inaugurades aquestes Jornades es va donar pas a la pri-
mera ponència, a càrrec del Sr. Vicente Arbona i Mas, Tècnic de
l’Hisenda Pública de l’Agencia Tributària d’Eivissa i Formentera,
sobre la Tributació dels No Residents.
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A continuació i després d’una breu pausa, va
desenvolupar-se la ponència sobre Els Aspectes Tri-
butaris de l’Urbanisme, impartida pel Dr. Javier
Martín Fernández, Soci Director de F&J Martín
Abogados i Professor Titular de Dret Financer i Tri-
butari de la Universidad Complutense.

Acabada la sessió del matí, ens vam reunir gairebé tots els assistents al Casino de Ibiza,  per gaudir d’un dinar compartint taula
amb companys de professió en un ambient agradable.

Tot seguit va començar la sessió de la tarda amb el Sr. Bernar-
do Vidal Martí, Sots-director General de l’Impost sobre la Ren-
da de les Persones Físiques, explicant el nou Reglament d’a-
quest impost. Seguidament va continuar l’Il·lm. Sr. José
Manuel de Bunes Ibarra, Director General de Tributs del
Ministeri d’Economia i Hisenda, expo-
sant les darreres Novetats Fiscals.
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En acabar, tots els assistents vàrem celebrar que
aquestes primeres jornades hagin estat un èxit
d’acceptació pels companys de Ses Illes amb un
ball tradicional de pagesos, donant l’últim toc
eivissenc a la celebració d’aquest acte.

Volem agrair al Consell Insular d’Eivissa i Formen-
tera la seva inestimable col·laboració, interès i pre-
disposició a recolzar l’organització d’aquestes Jor-
nades, al Diario de Ibiza, per la seva atenció i
paciència en atendre les nostres necessitats, així
com a les empreses col·laboradores que sense la
seva aportació no hagués estat possible la cele-
bració d’aquest esdeveniment.

Retalls de Premsa
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EMPRESES COL·LABORADORES
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