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PROGRAMA  
 

Divendres, 18 de març 
 
 

10:00. Acte inaugural 
          Sra. Dª. Cristina Gómez Estévez. Consellera d’Ocupació, Projecció Econòmica joventut i Esports del Consell Insular de Menorca.  
          Sra. Dª Mª Antonia Truyols Martí. Directora de l’ Agència Tributaria de les Illes Balears. 
          Sra. Dª. Elisabeth Valle Valle. Coordinadora dels estudis de la FEE a les seus. 
          Sr. D. Bartolomé Deyà Tortella. Degà de la Facultat de Turisme de la UIB. 
 
10:30. Ponència  
          “La reforma de la LGT en la inspección de los tributos”. 
          Sr. D. Arnau Cañellas Mut. Inspector d’Hisenda. Delegat Especial de l’AEAT a les illes Balears . 
          Presenta: D. Sr. D. Francesc Joan Ramis Ferrer. President del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de les Illes 

Balears. 
11:45. Pausa. 
12:15. Ponència. 
           “Principales aspectos de la fiscalitat del turismo náutico”.  

Sr. D. Miguel Ángel Serra Guasch. Advocat i economista. Professor de la UIB. 
            Presenta: Sr. D. Santiago Lafuente Mir. Delegat a Menorca i membre de la Junta de Govern del Col.legi d’Economistes de les Illes 

Balears 
 
 
15:45. Ponència  

“El Consejo para la Defensa del Contribuyente y las buenas prácticas tributarias”. 
Sr. D. Javier Martín Fernández. President del Consell per a la defensa del contribuyent. 

            Presenta: Sr. D. Joan Cortecans i Pujol. President de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears. 
 
17:00. Acte de clausura 
          Sra. Representant de l’Ajuntament d’Alaior.  
          Sra. Dª Mª Antonia Truyols Martí. Directora de l’ Agència Tributaria de les Illes Balears. 
          Sra. Dª. Elisabeth Valle Valle. Coordinadora dels estudis de la FEE a les seus. 
          Sr. D. Bartolomé Deyà Tortella. Degà de la Facultat de Turisme de la UIB. 
 
 

         

Destinataris 
  
Professionals interessats amb la matèria tributaria i alumnes de 
la UIB interessats en ampliar els seus coneixements en temes de 
fiscalitat. 
 
Lloc de celebració  
 
Seu de la UIB a Menorca 
Can Salort. C/Santa Rita, 11 (Alaior) 
 
Preu  
 
Professionals afiliats a entitats patrocinadores: 20 € 
Altres professionals i assistents: 30 € 
Alumnes UIB: gratuït 

 
Inscripció 
  
Per formalitzar la inscripció s’hauran de seguir les passes següents: 
 

1. Realitzar el pagament de la quota d’inscripció (20 euros si es 
professional a entitat patrocinadora o 30 euros en altre cas) al 
nombre de compte ES33 0487 2151 1120 0000 1144 indicant el 
nom del participant i com a concepte de pagament: VII 
JORNADA DE FISCALITAT A MENORCA. 
 

2. Enviar la butlleta d’inscripció i el justificant del pagament per FAX 
(971-379124) o correu electrònic (seu.menorca@uib.es). Resulta 
imprescindible indicar a la butlleta d’inscripció el correu electrònic i 
el telèfon de contacte 

 
Certificat 
 
Es lliurarà un certificat d’assistència pels assistents que ho sol·licitin al 
butlletí d’inscripció. 
 
Materials  
 
Els participants tindran a la seva disposició els materials referits a les 
ponències dins la plana Web 
 http://fee.uib.cat/Portals/alumnes/fiscalitat/ 
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VII JORNADA DE FISCALITAT A MENORCA 

BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ 

 

 

 

Nom:............................................................................................................................................................ 

 

Cognoms:..................................................................................................................................................... 

 

Indiqueu amb una X 

 

Professional                         Empresa:....................................................................................................... 

                                              Col·legi o Associació Professional: ............................................................ 

 

 

Alumne UIB                       Estudis:.......................................................................     Curs:..................... 

 

 

 

Sol·licitud de certificat d’assistència a la VII Jornada de Fiscalitat a Menorca 

 

Correu electrònic:..................................................................................................................... 

 

Imprescindible telèfon de contacte:......................................................................................... 

 
*Enviar aquesta butlleta d’inscripció juntament amb el justificant del pagament al correu electrònic (seu.menorca@uib.es) o al fax (971-379124). 

 

 
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us inf ormam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers  
gestionats per la UIB, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix  
aconseguir-la.  

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu 
d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció del responsable de seguretat, ctra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, 
la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.  
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