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Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Quan encara no estan presentats els Pressuposts General
de l'Estat per al 2018, és necessari que es flexibilitzi la regla de despesa perquè els ajuntaments i
comunitats autònomes puguin utilitzar els superàvits acumulats i destinar els ingressos propis amb
més flexibilitat.
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
Regla de despesa entitats locals sanejades i comunitats autònomes.
Contingut de la iniciativa :
L’entrada en vigor de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada pel
Govern de l’Estat l’any 2012, ha suposat que els ens locals hagin acumulat un total de 19.700
milions d’euros com a conseqüència de l’aplicació estricta de la regla de despesa que preveu
aquesta legislació. Només l’any 2016 aquesta xifra fou de 7.000 milions d’euros, un 0,64% del PIB
de tot l’Estat.
Altrament, els objectius de deute fixats per l’Estat pels anys 2018, 2019 i 2020; que són del 2,7%,
2,6% i 2,5%, respectivament, s’estan complint de manera anticipada. D’aquesta manera, és
evident que el Govern de l’Estat es recolza en els superàvits dels ajuntaments per rebaixar el seu
propi dèficit.
En el cas de les Illes Balears, la Federació d’Ens Locals de les Illes Balears (FELIB) ha quantificat
aquesta xifra en prop de 500 milions d’euros el superàvit que ja acumulen els ajuntaments de la
nostra Comunitat Autònoma fins a novembre de 2017.
L’aplicació d’aquesta regla de despesa sobre els ens locals comporta que no puguin reinvertir els
superàvits que estan generant en polítiques socials que requereix la ciutadania o inversions per
millorar les seves infraestructures públiques.
De fet, la realitat ens està demostrant situacions absurdes i injustes en relació a aquells ens locals
que han sanejat els seus comptes, però es veuen obligats a aplicar una mesura amb una
exigència que, en aquests moment, podem considerar exagerada.
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Davant d’aquesta situació, tanta la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) com la
FELIB s’han mobilitzat per aconseguir una modificació de la regla de despesa que els permeti
disposar dels recursos que ara mateix no poden invertir o que, en tot cas, només ho poden fer en
casos molt concrets.
Igualment, l’aplicació estricta de la regla de despesa també afecta a les Comunitats Autònomes i,
en el cas de les Illes Balears, impedeix que es pugui invertir la totalitat de la millora dels ingressos
que estam experimentant gràcies a la millora del cicle econòmic.

D’aquesta manera, als Pressuposts de la CAIB per 2018 no es van poder traslladar la totalitat dels
ingressos generats per la nostra Comunitat Autònoma i, com a conseqüència de l’aplicació de
regla de la despesa, uns 206 milions d’euros es van haver de destinar a reduir l’endeutament en
lloc de a d’altres prioritats per la ciutadania, malgrat el compliment amb el límits de dèficit i deute.
L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha determinat que la regla de despesa s’hauria
de reformular per homologar el seu funcionament a nivell europeu i superar les dificultats que
genera a les administracions, que veuen restringida la seva capacitat inversora o, simplement, es
veuen incapaces de poder complir amb les seves limitacions.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent Proposició No de Llei
1.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a modificar la Llei
d’Estabilitat Pressupostària per eliminar l’aplicació de la regla de despesa a les entitats
locals sanejades per a què puguin utilitzar els superàvits acumulats i a revisar les
restriccions a la concertació d’operacions d’endeutament per part de les entitats locals
que presenten els comptes públics sanejats.

2.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a reformular la regla de
despesa en relació a les Comunitats Autònomes per a què s’apliqui de manera
progressiva i es flexibilitzin les restriccions sobre el destí dels ingressos generats per
cada autonomia.

Andreu ALCOVER I ORDINAS
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