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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 als Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per al 2022.
Contingut de la iniciativa :
El Grup Parlamentari Popular, mitjançant aquest escrit presenta la següent Esmena a la totalitat
de devolució al Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per al 2022 pels següents motius:
1.- Unes previsions econòmiques pel 2022 excessivament optimistes: El Govern de les Illes
Balears estima a l’informe economicofinancer inclòs com annex als Pressuposts Generals de
Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel 2022 (PGCAIB2022 endavant), un creixement del
PIB real per a l’any 2021 de l’11,6% i un 12,1% pel 2022. No obstant, cap entitat externa estima
uns creixements tant accentuats per a les Illes Balears. A n’aquest sentit, el BBVA Research
estima pel 2021 un creixement del PIB del 7,5%, mentre que pel 2022 seria del 8,4%, es a dir, pel
2021 aquestes estimacions es troben 4,1 punts per davall i pel 2022 3,7 punt per davall, de les
estimacions del Govern. Uns diferencials molt elevats que evidencien un exagerat optimisme per
part del Govern.
2.- La AIREF avala com molt poc probables les previsions macroeconòmiques plantejades
per les Illes Balears pel 2022 i també pel 2021: A l’Informe sobre las previsions
macroeconómicas del presupuesto 2022 de Illes Balears. Informe 51/21, l’AIREF qualifica com a
molt poc probables les previsions plantejades per les Illes Balears, essent la única CCAA de les 6
avaluacions publicades el 27 d’octubre que obté aquesta qualificació, la qual cosa denota
novament l’exagerat optimisme per part del Govern a l’hora d’estimar el creixement econòmic pel
2021 i 2022, i per tant, l’evolució dels ingressos tributaris.
3.- La inflació assoleix tant a Balears com al conjunt d’Espanya els nivells més elevats en
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29 anys: l’increment generalitzat dels preus al més d’octubre 2021 implica un creixement d’un
5,6% interanual, una xifra que no s’observava des de feia 29 anys. Uns nivells tant elevats
d’inflació poden suposar un llast enorme pel creixement econòmic i a la vegada un nivell
d’incertesa que aconsellarien els gestors públics a actuar des de la màxima prudència pel què fa
als increments de despesa pública.
4.- Les bestretes a compte del Sistema de Finançament Autonòmic (SFA) es situen per
damunt dels nivells de 2019, quan estimacions prudents del PIB pel 2022 situen les Illes
Balears 5 punts per davall dels nivells de 2019: Les bestretes a compte del SFA pel 2022
assoleixen els 2.135,3 milions d’euros, mentre que el 2019 aquest mateix import assolí els
1.980,43 milions. Tinguent en compte que només el Govern de les Illes Balears estima que al
2022 el PIB nominal assolirà els nivells de 2019, mentre la resta d’entitats estimen que Balears
serà de les poques CCAA que el 2022 encara no haurà assolit els nivells de PIB de 2019, resulta
realment difícil que les bestretes a compte del SFA puguin ser superiors a les de 2019. Certament,
aquesta circumstància no incidirà el 2022 però sí el 2024, la qual cosa aconsellaria un exercici de
prudència ja al 2022.
De fet, als pressuposts de 2022 es perceben clarament els efectes d’unes bestretes a compte
sobreestimades en aquest cas, per l’exercici 2020, amb una caiguda de la liquidació provisional
d’aquest darrer exercici en un -33% (265 milions d’euros) respecte a la liquidació de 2019. Com a
conseqüència d’aquest fet, els recursos del sistema de finançament subjectes a liquidació, cauen
210 milions d’euros el 2022 respecte a 2021.
5.- Les previsions de recaptació dels tributs cedits i propis pel 2022 superen la recaptació
real de l’exercici 2019 i per tant, són excessivament optimistes: Tenint en compte que cap
entitat independent avala que els nivells de PIB 2022 de les Illes Balears siguin superiors o iguals
als de 2019, resulta poc realista pensar que la recaptació dels tributs cedits i propis pugui ser
superior a la de l’exercici 2019.
6.- Una part de les aportacions alienes són simplement ingressos ficticis: Dins l’apartat de
transferències de l’Estat s’inclouen 110 milions d’euros vinculats a un protocol signat el 2015, que
són simplement ingressos ficticis. Per altre banda, s’inclouen 311,6 milions d’ingressos vinculats al
Fons Europeus Next Generation, però a la part de despesa només s’inclouen 223,1 milions
d’euros. Per tant, hi haurà 88,5 milions d’ingressos que, encara que es recaptin, no correspondran
a ingressos 2022.
7.- L’enorme incertesa existent i la inclusió d’ingressos ficticis, impossibilita l’expansió de
la despesa no financera pel 2022 en 450,1 milions d’euros: Donada l’enorme incertesa
existent en relació a l’activitat econòmica, amb previsions que cap entitat independent avala i amb
ingressos ficticis o de molt difícil realització, considerem que constitueix una imprudència, una
irresponsabilitat i una resposta amb finalitats electoralistes, que s’incrementi la despesa no
financera en 450,1 milions (+9,5%) en relació a 2021.
8.- No es planteja una contenció de la despesa supèrflua, innecessària i/o improductiva, ni
s’afronta la reducció d’una estructura política molt sobredimensionada: El projecte de
pressuposts no inclou cap mesura de contenció de la despesa supèrflua, innecessària o
improductiva que permeti incrementar els recursos dels serveix públics bàsics, sense expandir
brutalment la despesa. No s’estableixen restriccions de la despesa amb criteris de necessitat i
eficiència, tal com requereix la situació actual i demana la ciutadania, ni es redueix de forma
contundent una estructura política i de càrrecs de confiança totalment sobredimensionada i
impròpia dels temps actuals.
9.- Es planteja un increment de la pressió fiscal: De cara al 2022 entra en vigor el nou Cànon
sobre l’abocament i la incineració de residus de les illes Balears i s’incrementa el tipus de
gravamen de l’impost sobre transmissions patrimonials per immobles de valor mig-alt fins a
l’11,5%, mentre que les reduccions que es pretenen aprovar són pràcticament insignificants.
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10.- El projecte de pressuposts 2022 no preveu una més que necessària baixada
d’impostos, tal com han fet altres comunitats autònomes: Per tal d’afrontar amb garanties la
recuperació econòmica i que no es quedi amb un simple rebot, és necessari aprovar una
contundent baixada d’impostos, tal com han fet la immensa majoria de països europeus i moltes
comunitats autònomes. Aquesta reducció impositiva ha de beneficiar a tots els ciutadans, però
molt especialment a les rendes mitjanes i baixes, als joves, a les persones amb discapacitat i a les
famílies nombroses o monoparentals.

Antonio COSTA I COSTA
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