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Assabentament del Portaveu : M. Antònia SUREDA I MARTÍ
Tipus d'iniciativa : ESMENA

Tipus d'esmena : Esmena a la totalitat, devolució

Comissió: Sense concretar
Iniciativa sobre la que es presenta l'esmena:
Expedient núm. 10-2021/GLEX-0003, núm. RGE 12117/2021, relativa a Projecte de llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
Regulació : Article 125.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Part afectada de l'articulat : Totalitat
Títol de la iniciativa :
Esmena a la Totalitat de Devolució al Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2022.
Contingut de la iniciativa :
El Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'exercici 2022 no dóna resposta a les necessitats dels ciutadans de les Illes Balears, ofereix una
insuficient resposta a la crisi de la Covid-19, i no té una orientació clara per a la reactivació
econòmica. Més concretament:
1. Els ingressos pressupostaris provenen en gran part d'un sistema de finançament obsolet, injust
per a les Illes Balears, amb un decalatge temporal, les conseqüències del qual no s'han previst
adequadament al projecte de pressuposts. Un sistema de finançament que no s'adapta a l'impacte
de la crisi econòmica. A més, el projecte de pressuposts contempla una caiguda dels ingressos
provinents d'aquesta font principal del finançament de la comunitat.
2. El Projecte de LLei de Pressuposts suposarà un increment, fins a 9.270 milions d'euros, de
l'endeutament que sumat al no assoliment d'alguns dels ingressos prevists, provocarà un augment
de l'endeutament insostenible financerament que a mitjà i llarg termini pot fer inviable el
finançament dels serveis públics. El projecte de pressuposts tot i ser expansiu i preveure un
important increment de les xifres globals no estableix mesures rellevants per reduir el deute de la
comunitat. Augmenta la despesa financera en lloc de minvar.
3. El Projecte de Llei de Pressuposts manté i augmenta una pressió fiscal asfixiant. Hi ha un
augment del cànon de residus en uns moments en què existeixen enormes dificultats per fer front
a les obligacions tributàries. Es manté uns tipus impositius massa elevats a l'impost de
successions i donacions. L'impost de successions i donacions entre familiars hauria de tenir uns
tipus reals irrisoris o ser eliminat si fos possible. No es preveuen reduccions al tram autonòmic de
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l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. S'incrementa l'Impost de Transmissions i Actes
Jurídics Documentats. No es preveu una bonificació o reducció dràstica d'aquest impost de
transmissions per a la compra o adquisició d'un primer habitatge.
4. L'objecte de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) s'ha pervertit, els recursos han deixat de ser
realment finalistes, els doblers no es dediquen prioritàriament a les externalitats negatives del
turisme. Consideram que l'impost s'hauria de reduir a la meitat, recuperant els tipus impositius de
quan es va aprovar l'impost.
5. El Projecte de Llei de Pressuposts fa una previsió d'ingressos que consideram
excessiva. Així es preveuen importants increments d'ingressos provinents de l'Impost de
Transmissions (63,2%) i de l'Impost de Patrimoni (25,2%). A més, es preveuen ingressos
extraordinaris provinents dels fons europeus que no està degudament garantit que es produeixin.

6. El Projecte de Llei de Pressuposts no contempla com a element essencial definidor del conjunt
de les polítiques econòmiques la reactivació econòmica. Manquen polítiques de recuperació i
reconversió turística, de diversificació del model productiu i d'avanç decisiu en innovació i
investigació. Les inversions per dinamitzar la petita i mitjana empresa, i especialment el comerç,
són absolutament insuficients.
7. El Projecte de Llei de Pressuposts no posa l'accent en afrontar els reptes ambientals de les Illes
Balears. La inversió en qualitat de les aigües, tant depuradores com subministrament per al
consum humà és insuficient. Els reptes del canvi climàtic tenen unes respostes pressupostàries
anecdòtiques.
8. El Projecte de Llei de Pressuposts no inclou un pla d'eficiència de la despesa pública per
intentar minvar-la significativament. Un pla que en el context actual hauria de passar per una
reducció del sou dels polítics i assessors de lliure designació i una reassignació de recursos
evitant duplicitats i un millor aprofitament de tots els recursos humans, materials, immobiliàries i
econòmics.
9. En lloc de replantejar l'Oficina de Lluita contra la Corrupció i inserir-la a la Sindicatura de
Comptes, s'incrementen els recursos dedicats a aquesta oficina amb un increment de la despesa
poc eficient.
10. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AI-ReF) veu molt poc probables les
previsions econòmiques del Govern. Considera excessivament optimistes les previsions de
creixement, ja que existeixen riscos a la baixa per la pandèmia que no han estat degudament
valorats al projecte de pressuposts.
Assabentament grup,

Josep MELIÀ I QUES

M. Antònia SUREDA I MARTÍ
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