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Un bon finançament
per...?
Des de les pàgines de l'Altra mirada també ens hem
volgut sumar a la campanya per un Bon

Finançament, dedicant un número extraordinari, el
número 72 del mes de maig, íntegrament a

l'endèmica polèmica del nostre finançament
autonòmic.

Miquel Rosselló del Rosal

El grau de consciència entre la ciutadania de les

del Consell de Fundacions Darder – Mascaró

Illes sobre el mal finançament que patim

històricament va creixent cada any, encara que el
President Rajoy ni se'n doni compte, com ha

La primera fase d'aquesta negociació que s'ha fet a

demostrat en el seu viatge llampec per Mallorca.

través d'una comissió tècnica ha conclòs amb un
Fa dos anys es va constituir una plataforma de 65 projecte de futur que no recull cap de les propostes
entitats cíviques que ha jugat un paper important fetes pel negociador en nom del Govern Balear, Sr
en l'increment de la consciència ciutadana davant Guillem López Casasnovas, i que ens deixa en pitjor
aquest espoli patit pel nostre poble. Però també situació de què ara tenim.
s'ha

aixecat

la

veu

des

de

les

institucions

la

Universitat,

autonòmiques, insulars i municipals i des d’entitats
com

col·legis

patronals,

professionals,

sindicats,

organitzacions

culturals

i

ciutadanes en general. Els mitjans de comunicació

es fan ressò de forma habitual cada cop més

d'aquest problema. Però cal seguir treballant en
aquesta direcció i convertir aquesta consciència
ciutadana sobre el mal finançament en indignació i

mobilització, si volem que les nostres peticions
arribin a Moncloa.

Però el nostre finançament no és dolent tan sols per
aquest concepte, sinó per què des de l'estat encara

no s'han abonat ni el 50% de les inversions
estatutàries que se varen decidir a la darrera

redacció de l'Estatut d'autonomia el 2007, o per
qué els darrers deu anys hem estat a la cua de les
inversions que l'estat ha fet als pressuposts

generals de l'estat, o per què mentre patim un
deute milionari com a conseqüència, entre altres

coses, de la transferència d'unes competències

(especialment sanitat i educació) molt mal dotades,
És per això que un grapat d'organitzacions socials, l'estat se'n desentén i per posar solament un
culturals, sindicals i patronals, de les que exemple més, mentre AENA ingressa anualment uns
Fundacions Darder Mascaró hi forma part, posaren beneficis dels aeroports de les Illes de 200 milions,
en marxa la campanya Per un Bon Finançament. no té cap retorn.
Trobareu el seu manifest fundacional i tota la
informació a www.bonfinançament.com.

Així mateix la Constitució Espanyola i l'Estatut

d'Autonomia recolleixen el reconeixement de la
No és casual que aquestes entitats engeguessin la insularitat i en conseqüència la necessitat d'assumir
campanya per un bon finançament aquest any. En per part de l'Estat l'assumpció dels costos
el 2018 el Gobierno ha posat en marxa la d'insularitat i plurinsularitat que patim. Per això fa
negociació d'un nou model de finançament, que per dècades que esperem l'aprovació d'un Règim
cert havia d'estar resolt el 2014, i que ens perjudica Especial que no acaba d'arribar. Ara el Ministeri

especialment. Les Illes Balears estan entre les tres d'Hisenda té damunt la seva taula una darrera
primeres comunitats autònomes que més aporten al proposta del nostre Govern, consensuada amb la
sistema i passem a la vuitena posició com a societat civil. I cal que pressionem al màxim per
perceptors de recursos per habitant.

aconseguir l'aprovació d'aquesta.
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I per últim l'anomenada llei Montoro t'he ofegat els Mantenir un govern autonòmic, insular i municipal a
nostres Ajuntaments que disposen de superàvits les
entorn dels

nostres

Illes,

però

sense

el

finançament

500 milions d'euros i que no poden imprescindible per poder cobrir les necessitats de la

gastar en determinats conceptes que són prioritaris ciutadania a més de suposar un greu espoli als
pels ciutadans dels muncipis i que l'esmentada llei ciutadans i ciutadanes, és una desautorització de
ho impedeix.

les nostres institucions. Sense un bon finançament

Aquesta situació és especialment greu per què per

no hi pot haver autogovern.

una part l'Estat es desentén de l'ensenyament, la Necessitem un bon finançament per cobrir les
sanitat i les polítiques que té transferides a les necessitats del nostre poble, les reivindicacions que

comunitats autònomes i per una altra no transfereix fan molt encertadament les entitats ciutadanes
els

doblers

necessaris

per

poder-les

cobrir però que és impossible que surtin dels nostres

dignament. D'aquesta forma no solament ofega les pressuposts si no hi ha finançament adequat. Si

comunitats autònomes sinó que debilita l'estat del volem mil milions per educació, una sanitat ben
benestar.

dotada,

que

el

tren

arribi

a

Artà,

energies

renovables, cobrir dignament la dependència o

aquelles coses que els nostres Ajuntaments voldrien
fer i no poden per culpa d'en Montoro o rompem el

nucli gordià de la manca de finançament o ens
barallarem entre nosaltres pel repartiment de les
misèries.
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Un Estat cada cop més
centralista
Ha vengut Rajoy. No ha anunciat cap mesura

positiva, que haguéssim recollit puntualment en
aquest especial finançament. Sí que ha tengut

temps de criticar les polítiques en defensa de
l'oficialitat de la llengua pròpia de les Illes Balears,

en la línia clàssica: el castellà és un tresor, un actiu;
el català, una nosa. I ha expressat el risc que les

Illes Balears segueixin el camí de Catalunya, potser
perquè ens suposa farts dels incompliments de
l'Estat. Sembla que li ha trobat el gusterrí al 155, a

la intervenció de l'autogovern, de les llibertats,

vaja, i per tot en veu motius, com per imputar

Antoni Alorda i Vilarrubias

delictes d'odi, de rebel·lió... o de terrorisme, segons

recordava Zoido en un tuit recent. Així estan les
coses.

Últimament els manaments de la Constitució s'han El sistema de competències el configura el que un
resumit en dos: estimaràs la unidadnacional i la temps se'n digué “el bloc de la constitucionalitat”,
Corona sobre totes les coses o seràs condemnat a el

tàndem

Constitució-Estatut.

I

és

que

la

l'infern, en vida. Els articles 2 i 155 són cara i creu Constitució, després de reservar a l'Estat un seguit
d'una mateixa moneda.

de matèries fonamentals (que, per cert, en quê soni

El camí a l'autogovern dels darrers quaranta anys
ha estat tortuós, les possibilitats de lectura federal

quedaren molt tocades després del cop d'Estat,

però, amb estires i arronses, s'anava avançant, fins
a la majoria absoluta d'Aznar que suposà un canvi

a acudit, les pot delegar), estableix que tota la resta

se les podran atribuir les CCAA en el seu Estatut,
que no deixa d'ésser una llei de l'Estat (a diferència

dels Estats federats que aproven les seves pròpies
constitucions).

de paradigma definitiu, la voluntat de tancar el Idò bé, tot i que l'Estatut s'atribueix la competència

sistema, recentralitzant-lo, i negant el dret de les de crear un cos de policia, la Delegada del Govern
societats basca i catalana a aspirar a un major gosa declarar que crear una policia autonòmica és
autogovern del concedit graciosament. De llavor un desbarat. És a dir, que complir l'Estatut,
ençà, l'Estat assetja l'autonomia (fins i tot la local), concreció

del

sistema

constitucional

de

per la via legislativa (en aliança amb el TC) i per la competències, és un desbarat. No sé si haurà

via econòmica. I, si no vols tassa, 155 tasses, i comès un delicte d'odi a les institucions (o només
mitja. El bloc del 155 tanca, a més, l'única esquerda era si s'ataca la Corona?). No és fàcil crear una

per on s'havia escolat avenços federals: la frontissa policia, fer-ho amb l'oposició militant de l'Estat
catalana per governar l'Estat.

esdevé una heroïcitat.

El nostre autogovern sempre ha estat supeditat a L'Estatut també ens atribueix la funció executiva de
les enteses PP-PSOE a Madrid, cap força pròpia ha la

normativa

estatal

aconseguit condicionar-los, i l'Estat ens ha mostrat maritimoterrestre,
una

olímpica

indiferència.

Exemples

i

sobre

el

domini

especifica:

públic

concessió

i d’autoritzacions i amarratges, execució d’obres i

conseqüències es multipliquen, una de les més policia administrativa, i precisa que inclou la franja
rellevants, la financera (no hi ha autogovern sense terrestre, les aigües interiors i el mar territorial.
recursos),

se'n

cuiden

avui

d'altres

ponents,

reparem aquí breument en el règim competencial.
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La matèria de costes és, idò, competència L'Estatut preveu explícitament que l'Estat ens pot

autonòmica, i ho escric en present: “és”. Però no cedir la gestió de ports i aeroports. No en volen ni

l'exercim. Per què? Perquè falta un petit detall, sentir parlar. En tot cas, com a Pla B, també diu,
constitucionalment irrellevant, un tràmit: transferir com un mínim, que el Govern “pot participar” en la

gestió dels aeroports. Si diu que pot és que pot, que

els recursos.

La transferència és obligada, l'Estat no s'hi pot

resistir ni perquè li faci il·lusió entretenir-se en
concedir hamaques i xibius, ni perquè vulgui

quedar-se el botí milionari de les concessions

hi té dret, sinó a la cogestió, a la participació. Idò

Rajoy afirma categòric que no participarem en la

gestió dels aeroports, la porta d'entrada al país,
decisiva per tants de motius, i altament lucrativa.

(ingressos que no reverteix aquí, basta veure el L'Estatut també ens atribueix la competència sobre
nombre d'inspectors de què disposa), però passen l'administració de la justícia o sobre immigració, i

els anys i no fa cap proposta de transferència digna sobre un seguit de matèries no transferides (o

d'aquest nom. Seguim sense poder gestionar una cruament retallades). I parla de règim especial,
competència sensible per al país, les nostres d'insularitat i d'inversions. Però l'Estat se'n regala
platges, la seva bellesa, i la seva saturació.

de l'Estatut.

Potser llegint aquest “Altra Mirada” a algú entén els motius pels quals
Rajoy pensa que els mallorquins ens podríem sentir temptats de
seguir el rastre català. Per si un cas, ell brandeja el bat de beisbol.
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Un Estat injust,
ineficient i mal
recaptador
Sembla que a les nostres Illes comença a haver-hi

un ample consens, amb la idea que el govern
central ens maltracta com a comunitat autònoma,
des dels diferents angles del nostre finançament.

És a dir que fa un repartiment injust de què ens
dóna, sobre el conjunt de recursos que hi aportam.

No vull aprofundir en aquest article sobre aquest

vessant d'injustícia, perquè vull posar esment sobre

un altre tema que a parer meu no està prou
denunciat.

L'Estat ens pot perjudicar fent una mala distribució
dels recursos i de fet totes les campanyes de

Josep Valero Gonzàlez
denúncia des de les Illes van en aquest sentit. Però

també ens pot perjudicar, i molt, si el conjunt de la

recaptació que està a càrrec seu, queda molt per
baix de què hauria de ser una recaptació pròpia
dels anomenats «estats del benestar».

L'apartat d'ingressos del nostre pressupost autonòmic del 2018 es desglossa en quantitat i percentatges
de la següent manera:

Del sistema de finançament autonòmic.
De l'endeutament i dels préstecs.

2.558'25 milions d'euros el 51%
947'89

«

el 19%

Dels tributs cedits.

866'77

«

el 17%

Tributs propis.

205'11

«

el 4%

Altres aportacions.
Taxes i altres ingressos

295'74

135'07

«

«

el 6%

el 3%

El 71% dels ingressos depenen del Sistema de Amb altres paraules, o retallam serveis bàsics als
Finançament Autonòmic (SFA), el 51% provenen de ciutadans (més del 75% de les despeses van a
la recaptació general de l'Estat, mentre que el 17% salut, educació, serveis socials, plans d'ocupació i

dels tributs cedits i el 3% de les taxes vinculades habitatge), o els ingressos no ens basten per a
als serveis cedits, són recaptats per l'Agència mantenir-los i ens hem de seguir endeutant.
Tributària de les Illes Balears. Les altres aportacions

que suposen el 6% són entrades de l'Estat o de la La clau del finançament està en el muntant dels
UE per convenis, fons europeus o altres conceptes.

ingressos del conjunt del sistema de finançament. I

El minse 4% de tributs propis corresponen en major especialment en el 50% que rep la CCAA de l'IRPF

mesura al cànon de sanejament d'aigües i a recaptat a les Illes i del teòric 50% de l'IVA recaptat

l'Impost de Turisme Sostenible. Cal considerar que a les Illes. Sobre aquest tema estam totalment en
fa falta endeutar-se amb un 19% del pressupost mans de l'estat. Si l'estat recapta bé i suficient, ens
d'ingressos, per tenir els diners suficients per anirà bé també a la CAIB. Si recapta poc i
garantir els serveis i seguir pagant l'endeutament malament, també ens sortirem perjudicats.
anterior de la Comunitat.

Veim la recaptació real de l'Estat espanyol l'any 2016, segons l'informe anual de recaptació tributària, de
l'Agència Tributària Espanyola:

Base imposable agregada en euros:
Renda bruta de les llars

684.194.000.000 €

Base imposable societats consolidada

105.927.000.000 €

Despeses abans d'IVA

489.107.000.000 €

Consums subjectes a imposts especials

71.983.000.000 €

TOTAL

1.173.301.000.000 €

Imposts recaptats en euros:
IRPF

69.949.000.000 €

10'22% base imposable

IVA

64.402.000.000 €

15'43%

Societats

22.108.000.000 €

Imposts especials

20.012.000.000 €

TOTAL recaptat per tots els conceptes

184.798.000.000 €

Des de fa temps els especialistes senyalen que

20,87%
27,80%

«

«

«

15,75 % «

La mitjana de la zona euro en recaptació impositiva

l'estat espanyol és dels que tenen els impost en relació al PIB, està en un 9% per sobre de la de l’
nominals més alts de la Unió Europea, i en canvi és Estat espanyol.
dels més baixos en recaptació real.

A les Illes Balears l'any 2016, l’estat recaptà 3.724.123.000 €. Distribuïts de la següent manera:
IRPF

1.595.071.000 €

Imposts societats

692.539.000 €

altres

159.523.000 €

IVA

1.127.169.000 €

Imposts especials

17.954.000 €

Resta

131.687.000 €

TOTAL

3.724.123.000 €

I si comparam les següents dades:
PIB 2016

Recaptació 2016
Recaptació/PIB

ESTAT ESPANYOL %
1.118.522.000.000
184.798.000.000

184.798.000.000

100

100

50%

797.535.500 €

50%

563.584.500 €

% A CAIB

1.361.120.000 €

ILLES BALEARS

16’56%

%

28.461.000.000

2’54%

3.724.123.000

13’08%

3.724.123.000

2’01%

Podem concloure que l’Estat espanyol recapta a les Illes una quantitat global inferior a l’aportació que fan
les Illes al PIB espanyol. Si a les Illes Balears es recaptàs la mitjana de recaptació estatal, és a dir el

16’56% del nostre PIB, l’increment del 3’5% del PIB suposaria la quantitat de 996.135.000 €. Si a aquesta
quantitat calculam la part de IRPF i IVA que seria el 73’09% del conjunt recaptat hipotèticament i li

aplicam el 50% de finançament que correspondria a la CAIB, els ingressos que es perden per al nostre
finançament són de 363.589.300 € anuals.
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A parer meu es poden extraure una sèrie de
conclusions:
- La poca recaptació global de l’Estat ens perjudica - L’explicació d’aquest desfasament pot tenir
a tots. I de manera directa a la nostra capacitat de diverses explicacions:
finançament autonòmic. La política demagògica de

* L’existència a les Illes d’una economia

incrementar

injusta,

* Un pagament fiscal d’empreses que fan

tremendament ineficaç i perjudica el finançament

* Falta de mitjans en la lluita contra el frau

davallar imposts, i a sobre baixar els progressius i submergida més elevada que al conjunt de l’estat.
sols

els

indirectes,

és

empobreix a la majoria de la població, caba sent activitat a les Illes i paguen a altres comunitats.
de les comunitats autònomes.

fiscal a les Illes.

* L’existència d’una imposició regressiva

- Un Estat que recapta tan poc en proporció al seu que recau en les rendes del treball a una comunitat
PIB i en relació als estats de la UE, demostra que és

a on tenim els salaris mitjans per sota de la

avançar al conjunt de l’economia.

* Una intencionada política d’inspecció

un mal gestor. Acaba sent una hipoteca per fer mitjana de l’estat.

- Pel que fa a les Illes, xoca que els imposts
recaptats estiguin per sota la mitjana del conjunt
recaptat a l’Estat.

fiscal, que no vol investigar als grans capitals ni als
circuits financers dels negocis.

* Un mecanisme de rutina de gestió

tributària centralitzada, totalment al marge dels
plantejaments econòmics impulsats per la

- I xoca que la nostra aportació al finançament CAIB, Consells i Entitats Locals.
autonòmic sigui de «solidaritat», quan estam

recaptant menys que la mitjana estatal. Encara fan
més escandalosos els abusos que patim en el
nostre finançament autonòmic.

El resultat del tot plegat és que ens centram a

Sense el necessari finançament, les Illes estan

debatre com participam les comunitats autònomes obligades a endeutar-se contínuament i oferir uns
en el repartiment del conjunt del pastís impositiu serveis públics de mínims.

estatal, que és del tot correcte i necessari, però no L’actual sistema centralitzat de recaptació estatal

prestam la deguda atenció a la lamentable política és en sí mateix un dogal per a les possibilitats
fiscal estatal que ens està empobrint a tots, o com expansives de la nostra comunitat.
a mínim, no està alimentant fiscalment com toca a
la locomotora global del sector públic.

Esper haver justificat el títol de l’article
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Mal finançament
autonòmic o
colonialisme?
Un bon nombre d’entitats socials han tornat encetar
una campanya per un finançament autonòmic més

just per a les Illes Balears. Any rere any, quan es fan
públiques les dades definitives del finançament de

les comunitats autònomes, es constata que els

Pere Sampol Mas

ciutadans de les Illes Balears estam gairebé a la cua

en despesa per habitant. A la vegada, som la

comunitat que aporta més recursos per habitant a

les arques estatals. Fins aquí, res de nou. S’ha

atribuït aquest mal endèmic al poc pes polític que
les Balears tenen en el conjunt de l’Estat enfront
d’altres comunitats que tenen més representació a

pes polític en el Congrés i en el Senat, condicionant

majories parlamentàries i Pressuposts Generals de

l’Estat en més d’una legislatura, factors que no han
disminuït

Catalunya.

el

gran

dèficit

fiscal

que

pateix

el Pel que fa al País Valencià, gairebé sempre, des de
sucursalisme polític dels representants de Balears la restauració de l’actual període anomenat
elegits per representar-nos a les Corts Generals, democràtic, hi ha hagut una coincidència entre els
les

Corts

Generals.

També

s’ha

culpat

quasi sempre dels dos partits majoritaris. Fins i tot, partits que governaven a València i a Madrid,
s’ha parlat que gairebé mai han coincidit els colors sobretot en l’època del Partit Popular, amb el

polítics dels governs de Balears amb els de Madrid. mateix resultat sobre els fluxos negatius
Sens dubte, tots aquests arguments tenen la seva d’impostos. No són, per tant, el sucursalisme polític,
influència en els pèssims resultats per a Balears de ni les diferències de color polític els factors que
tots els sistemes de finançament que s’han aprovat influeixen majoritàriament en el tracte fiscal que
fins ara, independentment del partit que ha pateixen els nostres territoris, sinó la mateixa
concepció d’Espanya.
governat l’Estat.

profundes, Un Estat amb reminiscències imperials que, des de
endèmiques, fins i tot, es podria dir que són l’Edat Mitjana, va generar unes elits que sempre
històriques, ja que es remunten al mateix han viscut de l’explotació dels recursos generats
naixement d’Espanya com a unitat política. Tenint per les colònies. Amb l’excepció del País Basc i
Però

les

raons

són

molt

més

en compte que aquesta unitat no s’origina amb els Navarra, que han disposat d’una independència
Reis Catòlics, com ens va ensenyar la història fiscal, la qual els ha permès mantenir un fort teixit

oficial, sinó amb la guerra de Successió i la derrota industrial i un alt nivell de vida, la resta de territoris
del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears a de l’Estat han desenvolupat una economia
mans de les tropes de Felip V els anys 1714 i 1715.

Observem, si no, com les tres comunitats que
històricament han finançat la resta de l’Estat

subsidiada, gràcies als recursos fiscals extrets de
les colònies d’ultramar, fins a finals del segle XIX, i
després dels territoris de parla catalana.

espanyol han estat Catalunya, el País Valencià i les Tant és així, que alguns d’aquests territoris,
Illes Balears. Situació que ha perdurat en el període històrics receptors de recursos, ja superen en
constitucional actual. Aquests tres territoris han riquesa els territoris que seguim fent aportacions
seguit mantenint les balances fiscals més negatives fiscals al conjunt de l’Estat. Però, de cap manera es
amb l’Estat.

Per tant, això contradiu els arguments esmentats

abans, ja que, en el cas de Catalunya, les forces
polítiques no estatals sempre han tengut un gran
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plantegen renunciar al que consideren un dret
històric. Els empara la bandera d’Espanya.

Endeutament endèmic
i incompliment de les
inversions estatutàries
Una macrohipoteca a les esquenes dels illencs i

illenques representa el deute públic de les illes. De
509 milions d’euros l’any 2000 ha passat al voltant

de 9.000 milions d’euros al 2017. A nivell del PIB de

Balears representa una quantitat important, de prop
del 30%. Molt inferior al nivell de l’Estat espanyol

que és del voltant del 60%. El creixement del deute

ha estat paral·lel a l’escassetat de recursos per
mantenir els serveis fonamentals.

Una hipoteca agreujada per la mala gestió i la mala

Joana Aina Campomar i Orell

execució de macroprojectes del PP. En la legislatura

del Sr. Bauzá se va doblar el deute de la comunitat

Secretària Primera de la Mesa del Parlament de

autònoma.

les Illes Balears

Amb els Acords pel Canvi la tendència s’ha invertit

Grup MÉS per Mallorca

cap a la reducció gràcies a la bona gestió i a l’esforç

per incrementar els recursos propis ja què la
promesa de millorar el finançament del PP s’ha
incomplert i cada dia s’allunya més.

Amb una bona notícia cap a la recuperació de

Davant la impossibilitat que el Govern Estatal ens l’autonomia econòmica , el resultat del 2017

aprovi un finançament just a curt termini, reclamam permet plantejar la tornada de Balears als mercats
que condoni part del deute amb l’Estat com a per finançar-nos i iniciar la desvinculació gradual
solució justa front a l’infrafinançament històric de dels mecanismes de l’Estat com per exemple el
Balears: uns 650 milions d’euros, aproximadament FLA.
un 10% de la quantitat a retornar. La realitat és que
l’Estat deu als illencs i illenques molts més doblers,

les inversions estatutàries cap a les illes que se
varen incloure amb l’Estatut s’han incomplert. El

compromís i l’obligació d’un nou règim especial,

REB, i el compliment d’execució de 2.800 milions
d’euros d’inversions des de 2008 a 2014 també s’ha

incomplert. Val la pena tenir en compte que set de
cada deu euros del deute de la Comunitat
Autònoma corresponen a deute amb l’Estat i cal

que es faci un front comú per reclamar el deute
històric derivat de l’infrafinançament.

El bon resultat de l’exercici 2017 del pressupost de
la comunitat autònoma ha permès per primera

vegada a la història la reducció del deute de la
CAIB, invertint la tendència.

S’han fet moltes intervencions al Parlament sobre
l’infrafinançament i el deute, hi ha una comissió

sobre l’auditoria del deute constituïda el 2018 i un
informe del 2017 de la sindicatura de comptes
específic sobre l’endeutament de la comunitat
autònoma. Però cap d’aquestes actuacions, molt

importants, donaran solució al problema real de

l’infrafinançament i la necessitat de dotar a les illes
del finançament just que es mereix i que li pertoca.

La peça fonamental és la voluntat política i, en
aquests moments, la voluntat política del PP que és
el que té els instruments per fer-ho no hi és.
Els problemes que es deixen dins un calaix, a l’estil

Rajoy, es converteixen en estructurals i endèmics.

Això és el que ha passat amb el deute de les Illes
Balears, ara és endèmic si no hi ha voluntat política

de revertir la situació anant a l’arrel del problema,
l’infrafinançament.
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En moments de creixements econòmics anteriors a Són necessàries les polítiques públiques i els

la crisi econòmica del 2010, els ingressos propis de recursos necessaris per continuar amb les mesures
la comunitat autònoma permetien, com una mena encaminades

a

revertir

un

model

de

d'oxigen “superficial”, incrementar els ingressos de macrocreixement econòmic alt, un 3,7% al 2017,

la comunitat autònoma per fer front als interessos però que no redistribueix la riquesa de forma

derivats del deute necessaris per donar uns serveis equitativa entre les famílies de les nostres illes.

públics dignes als residents de les nostres illes. Aquest objectiu ens encoratja a continuar amb els
A partir de llavors han aflorat les conseqüències.

Per poder donar serveis públics a nivell d’altres
comunitats

autònomes

millor

finançades,

els

ingressos i recursos propis són insuficients. L’AIREF

considera que el deute i la insuficiència de
finançament són dues cares de la mateixa moneda i

que, per això, s’ha d’abordar una solució al
problema del deute.

Si hi afegim que la inversió estatal reflectida en els
pressupostos generals de l’Estat ens deixa any rere
any a la coa en inversions estatals, la situació s’ha

convertit en una discriminació que clama al cel.
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Acord pel Canvi. No podem continuar sent una

comunitat que aporta cada any a l’Estat 667 euros
més que la mitjana per illenc i, a canvi, rep 707

euros menys que la mitjana per illenc. Si fem
comptes la diferència absoluta de manca d’inversió

estatal per illenc respecte a la mitjana espanyola és

de 1374 euros . Com he dit abans clama al cel.

El debat del canvi de
model
Un informe dels
experts que ens
perjudica

Es tracta d’un text que conté una proposta més o
menys

concreta

de

reforma

del

model

de

finançament, juntament amb un reguitzell de vots
particulars per part dels diferents experts.

Posteriorment, el mes de novembre, començaren
els treballs del Comité Técnico Permanente de
Evaluación (CTPE) –integrat per membres del
Ministeri

i

representants

de

Política

i

les

comunitats

autònomes–, que havia rebut l’encàrrec per part del
Consell

de

Fiscal

Financera

(CPFF)

d’analitzar les conclusions de l’informe dels experts
i concretar una proposta de nou model de
finançament. El passat 21 de març finalitzà la

primera fase dels treballs d’aquest comitè tècnic,
que bàsicament ha consistit en la fixació de posició

per part de les comunitats en relació als diferents
aspectes que defineixen el model de finançament.

La següent passa és l’elaboració d’un informe per
part del Ministeri per a la seva posterior discussió i
elevació, si escau, al CPFF.

En qualsevol cas, i al marge de contactes que

s’estan produint també a altres nivells per assentar
les bases de la reforma, la sensació és que no hi ha
una voluntat real del Govern de l’Estat per dotar a

les comunitats autònomes d’un nou model de
finançament i que, en tot cas, la seva aprovació
Joan Carrió
Director General de Pressuposts

està supeditada a un criteri d’oportunitat en funció

de la conveniència que determini el context polític,
marcat per la situació de Catalunya i la minoria
parlamentària del Govern Rajoy.

Govern de les Illes Balears

Però si hi ha un cert escepticisme pel que fa a la

concreció de la reforma de l’actual model de

finançament en un horitzó més o menys proper, les

El model de finançament actual, vigent des del possibilitats que el nou model incorpori canvis
2009, hauria d’haver estat revisat l’any 2014, de rellevants respecte del model actual i avanci cap a
manera que ja han passat més de quatre anys una concepció més federal de l’Estat semblen a

d’ençà de la preceptiva revisió quinquennal prevista hores d’ara força remotes. Així, si bé en algun
en la llei 22/2009. El gener del 2017 la Conferència moment podia parèixer que els conflictes territorials
de presidents va decidir iniciar els treballs per a la i, en concret, el repte que representava per a l’Estat
reforma del model a partir de l’encàrrec d’un espanyol el procés català podien estimular el
informe

a

una

Comissió

d’experts.

Aquesta reconeixement del col·lapse de l’actual model

Comissió, integrada per experts designats pel autonòmic i la necessitat de plantejar canvis amb
Ministeri d’Hisenda i un en representació de cada una lògica descentralitzadora, la reacció de l’Estat
comunitat autònoma, lliurà el seu informe el mes de ha enterrat qualsevol bri d’esperança en aquest
juliol.

sentit.
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La reforma del finançament que s’està gestant, com Però si hi ha un element que deixa en evidència la

ja despuntava la proposta de la Comissió d’experts, involució en termes d’autonomia tributària que
pareix que podria acabar amb una simple operació representa la proposta dels experts aquest és el

cosmètica d’actualització del model actual, sense canvi de criteri pel que fa a la distribució de la
afrontar, per tant, els reptes que exigeix avui dia recaptació de l’IVA. El model proposat adopta el
l’Estat

de

les

autonomies.

En

aquest

sentit, criteri ja implementat en els comptes públics

l’informe dels experts ja revelava que no es territorialitzats (les pseudobalances fiscals que des
produirien

avenços

significatius

en

matèria del 2014 calcula el Ministeri d’Hisenda, sota el

d’autonomia fiscal o d’equitat pel que fa als mestratge del director de FEDEA, Ángel de la
mecanismes de solidaritat interterritorial, i les Fuente),

segons

el

qual

la

recaptació

d’IVA,

reunions del CTPE així ho han evidenciat, des del distribuïda en el model actual en funció del consum

moment que els plantejaments en aquesta direcció estimat en cada territori, passa a repartir-se per
que s’han defensat des de Balears han fet l’efecte població ajustada. Això suposa que desapareix la

(en absència de Catalunya) de ser prèdiques enmig capacitat tributària associada a l’IVA, ja que es
del desert, amb la immensa majoria de les mancomuna la recaptació associada al consum de
comunitats autònomes alineades amb posicions la

població

no

resident,

la

qual

cosa

garantistes de les necessitats de despesa a partir especialment lesiva per als interessos de Balears.
de transferències anivelladores.

és

Tot plegat haurem de veure com s’acaba concretant

De fet, de la lectura de l’informe de la Comissió en la proposta que el Ministeri d’Hisenda s’ha

d’experts no és només que no es constatin passes compromès a traslladar a finals del mes d’abril,

decidides cap endavant, sinó que en alguns però els auguris no són a hores d’ara gaire

aspectes fins i tot es confirma un clar retrocés optimistes. El professor Guillem López-Casasnovas
respecte del model actual. El cas més cridaner és el ho valorava a la conclusió del treball de la Comissió

de les mesures que es proposen suposadament per d’experts en la qual representava a les Illes Balears
millorar l’autonomia financera de les comunitats com a oportunitat perduda, i efectivament hi ha

autònomes. Tot i que l’informe diagnostica que cal pocs indicis que facin pensar que, a l’Espanya

afavorir l’autonomia financera per augmentar la d’avui, es pugui repensar la fórmula del “cafè per a

coresponsabilitat fiscal de les comunitats –i evitar la tothom”, com reclamava un recent editorial de
dissociació entre ingressos i despeses que provoca premsa.
il·lusió fiscal o la percepció que és possible un nivell

de serveis públics sense considerar els costs fiscals

corresponents–, les mesures que es plantegen en
aquest sentit són decebedores.

Des del Govern, amb la complicitat i empenta de la
societat

civil

de

les

Illes

Balears,

seguirem

reclamant amb fermesa un millor finançament,

perquè d’ell en depenen els serveis que defineixen

Per un costat, es proposa la creació d’un IVA l’Estat del benestar i també el nostre encaix dins
col·legial que atorgaria a les comunitats autònomes l’Estat de les autonomies.
la capacitat d’augmentar els tipus si així ho

decideixen de forma col·legiada, la qual cosa, a part
de no ser factible per l’oposició ja coneguda

d’algunes comunitats, condiciona l’obtenció de
major recaptació a la decisió d’altri i suposa
traslladar a les comunitats la responsabilitat de la

suficiència del sistema, que correspon a l’Estat.
L’altra mesura que es contempla és la introducció

de nous copagaments, que afectarien sobretot
l’àmbit sanitari.
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Les peticions de la
Plataforma per un
Finançament Just
Unes setanta Entitats, representants de la societat
civil

de

les

Illes

Balears

(Universitat,

CAEB,

sindicats, col·legis professionals, associacions del

tercer sector, Cercle d'Economia, Fundacions,) ens
hem posat d’acord per reclamar un sistema de
finançament autonòmic més just, un vertader règim

Andreu Rotger
President del Cercle d’economia de Mallorca

especial insular, majors inversions estatals i la Por la seva part, el Govern de l’Estat, hauria
condonació del deute públic autonòmic fruit de d’explicar
Aquesta unanimitat de tota la societat balear al

voltant del finançament és, per si mateixa, un fet
poc comú que s’ha de valorar molt positivament i
que mereix un retorn polític.

L’any 2009, sent Francesc Antich, President del
Balear

i

Carles

ciutadans

de

Balears

perquè

determinades Comunitats disposen de recursos

l'infrafinançament històric.

Govern

als

Manera,

Conseller

d’Economia, es va aconseguir que la dotació

econòmica procedent dels impostos que pagam els
ciutadans de Balears, se situàs en la mitjana de
totes les Comunitats Autònomes.

A igualtat de competències i serveis, totes les
Comunitats han de poder disposar dels recursos

necessaris, sense privilegis, per a responsabilitzarse de la seva gestió.

Sabem que cada Comunitat Autònoma exigeix
igualar o millorar l’statu quo actual. I aquesta

circumstància fa que la negociació per un nou

molt superiors i perquè les inversions de l’Estat a

les nostres Illes són sempre les més baixes
d’Espanya

quan

som

locomotora

econòmica

(creació d’ocupació, producció de divises,.) del tren
format per les diverses Comunitats del país.

Per altra banda, consideram que l’Estat hauria de

fer-se càrrec de la part del deute produït per un
infrafinançament d’origen. Actualment el deute de

Balears és d’uns 9.000 milions € i es calcula que un
poc

menys

de

la

l’infrafinançament històric.

meitat

correspon

a

L’únic fet diferencial entre Comunitats que reconeix
la Constitució Espanyola és la insularitat.

I la insularitat produeix una major carestia de vida

pels ciutadans de Balears. Els consumidors illencs
hem de pagar un preu més alt pels productes que
vénen de la Península.

sistema de finançament sigui molt difícil sense Per altre costat, les Empreses de Balears tenen uns
augmentar la dotació total disponible i mantenint la costos
solidaritat de TOTES les Comunitats Autònomes.

La situació actual, on entitats que aporten menys

de

d’aprovisionar

producció
de

superiors

material

quan

s’han

procedent

de

la

Península o quan han d’exportar els seus productes.

que Balears acaben rebent més recursos per càpita Els que vivim i treballam a les Illes assumim unes
no ens pareix la més justa. Som partidaris que majors

despeses

de

transport,

una

alta

s’apliqui el principi d’ordinalitat, és a dir, que si som dependència de ports i aeroports, uns productes
la tercera Comunitat que més aporta per habitant, energètics més cars... Que provoca un cost de vida i

siguem també els tercers en recursos econòmics un cost de manteniment de l’estat de benestar
rebuts. Dit això, el Govern Balear hauria d’explicar superior al de la Península.
les raons per les quals estant des de l’any 2009 a la
mitjana de les Comunitats Autònomes en dotació

econòmica per habitant, no estam a la mitjana en
despesa destinada a educació, sanitat i serveis
socials.

Els

ciutadans

de

Balears

demanam

que

la

negociació actual amb el Govern de Madrid
cristal·litzi urgentment amb un nou Règim Especial

Insular perquè no ens continuem sentint ciutadans
espanyols de segona classe.
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La proposta de REIB
del Govern amb suport
de la societat civil
Que la insularitat genera uns costs afegits a la
ciutadania i al teixit empresarial de les illes és una

opinió quasi unànime a la societat de les Illes
Balears. Aquest consens s’ha explicitat amb el

suport general a les mesures de la proposta del nou
Règim Especial de les Illes Balears (REIB) per part
de la societat civil, les administracions públiques i
els partits polítics.
El

document

problemàtiques

a

les

adreça
quals

les

principals

s’enfronten

els

ciutadans de les Illes Balears, que augmenten el

cost de la vida i obliguen a realitzar un major esforç

Imma Salamanca Rosselló
Coordinadora Projectes i Comunicació

per al manteniment de l’estat del benestar: RDi - Fundació Bit
dependència de ports i aeroports com a portes

d’entrada i sortida de béns i persones, dificultats

per assolir economies d’escala, menor competència Es demanen actuacions decidides
com una
planificació
i competitivitat, costs elevats en el transport i el energètic

en

l’àmbit

energètica

personalitzada i la igualtat en els preus respecte a

sòl, ...

la península; també s’hi estableixen mesures de
La proposta presentada està estructurada diversificació econòmica i augment de la
en quatre eixos que contemplem mesures per a competitivitat dels tres sectors de producció –
pal·liar els efectes negatius de la insularitat i promoció i suport a l’exportació, modernització i
proposa

l’equiparació
de
les
mesures nous productes i serveis- que actualment el govern
compensatòries de l’arxipèlag canari per al de les de les Illes Balears ha adreçat mitjançant
Illes Balears.
instruments com l’impost de turisme sostenible, el
En el primer trobam mesures referents a pla d’indústria i d’altres; mesures de caràcter social
transport aeri i marítim, articulades al voltant de com a compensacions de la insularitat en matèria

bonificacions al transport de persones, mercaderies d’educació universitària i atenció sanitària, d'accés
i residus; co-gestió d’infraestructures – principals a l’habitatge i lligades a les particularitats del
ports i aeroport amb rebaixa de tarifes i taxes; mercat laboral de les Illes Balears – ex: fixos
traspàs de la gestió de ports – Molinar i Portitxol – i discontinus.
l’aeròdrom

de

Son

Bonet

i

declaracions

En el tercer eix de mesures fiscals, es
Algunes demana l’aplicació de tipus especials d’IVA
d’aquestes propostes han tengut una presència especialment en aquelles activitats lligades al medi
mediàtica important al llarg dels darrers anys com ambient i a l’economia de les Balears; deduccions
d’obligacions de

servei

públic

(OSP).

les OSP des de Menorca cap a la península, el per a inversions en indústries culturals i creatives
descompte de resident del 75% o l’aplicació (ICCs), en activitats d’innovació tecnològica, per a
d’aquest als vehicles.
producció de béns a agricultura, ramaderia i pesca

Al segon, s’enumeren iniciatives de caràcter de les Illes Balears i una reserva per a inversions de
sectorial molt lligades a les principals polítiques les empreses capaç de compensar el cost més gran
actuals socials i econòmiques de les Illes.
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relatiu de la inversió empresarial.

Aquestes mesures poden marcar l’establiment d’un El Fons d’insularitat, tal com preveu la disposició

règim fiscal molt favorable per a les empreses transitòria novena de l'Estatut d'autonomia de les
establertes a les Illes, que millori la competitivitat Illes Balears, cobriria inversions relatives al fet
de les empreses actuals, atregui inversions foranes, insular com el transport terrestre; la protecció del

fomenti l’emprenedoria i que paral·lelament ajudi a medi ambient i el litoral; la gestió dels residus, la
la diversificació econòmica d'arxipèlag promovent promoció

de

la

recerca,

el

desenvolupament

la I+D+i i les ICCs, polítiques puntals avui dia tecnològic i la innovació, la promoció de les
d’algunes de les administracions de les Illes com energies renovables, etc.
l’Ajuntament de Palma o el Govern de les Illes
Balears.

Ara, només ens queda esperar la resposta

del Govern de l’Estat, que en opinió de l’autora, no

Finalment, en el darrer punt, s’expliciten respondrà a l’ampli consens assolit per part de la

dues actuacions, per una banda la creació d’un Fons societat de les Illes Balears. Esper equivocar-me.
d’insularitat i per l’altra el manteniment de les
inversions directes de l’estat com a mínim en la

mitja d’inversions estatals a la resta de comunitats
autònomes.
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Un bon finançament
per fer què?
Com ja ens recorda el manifest de la plataforma
«Per

un

bon

finançament»,

disposar

d’un

finançament suficient per a les nostres Illes és
senzillament una qüestió de justícia, i jo diria que

David Abril Hervàs

de supervivència, sobretot quan allò que perilla ara

és el finançament dels serveis públics bàsics. A més

del llast que representen els 9.000 milions de deute En segon lloc, fer una inversió pública responsable

públic de la CAIB a l’hora de poder desplegar les en infraestructures lligades tant a la millora de les
polítiques necessàries, sobretot quan Montoro ens condicions socials, com a la transició energètica i

posa dia rere dia el jou de la regla de despesa, i ens cap a la sostenibilitat (res de més PalmaArenas ni

obliga a prioritzar l’amortització d’aquest deute per autopistes!), que podria complementar i accelerar
damunt de qualsevol altra cosa.

tant les inversions en residències per a persones

Tot i això, és probable que l’alt nivell de consens
(una altra cosa són els fets) existent entre els grups
polítics de tot l’arc parlamentari sobre la demanda

d’un finançament just no seria tal si haguéssim

d’entrar en detall sobre allò que s’hauria de fer amb
els diners d’aquest finançament just. Des d’una

òptica d’esquerres, quina hauria de ser la prioritat

de la política econòmica i fiscal a desenvolupar?
Aquí esbós algunes propostes.

sobretot l’educació i la sanitat, però també els
serveis socials, que el Govern autonòmic mira de
reforçar com a tercer pilar de l’estat del benestar,

tant amb mesures que generen nous drets de

ciutadania, com la renda social garantida, com amb
descentralització

d’un

sistema

progressista, com aquelles lligades a l’impost

turístic, accelerant per exemple l’autosuficiència de
tots els edificis públics de la nostra terra. El

transport públic, entre altres la xarxa de tren a

Mallorca, o el tramvia de Palma, podrien ser
inversions factibles i planificables a curt o mitjà
termini amb un finançament just.

En tercer lloc, la política fiscal, un dels punts on

En primer lloc, reforçar els serveis públics bàsics,

la

dependents i sociosanitàries impulsades pel govern

pensat

per

dignificar la vida de les persones a la nostra terra.
En educació, el finançament és clau per fer front a

dos grans reptes de present i de futur: primer,
poder compensar un creixement demogràfic i de la

població escolar que no té comparança en tot
l’Estat; segon, fer efectiu el Pacte per l’Educació, i

assolir com a mínim el 6% del PIB en despesa
educativa però sobretot, l’estabilitat d’una educació
que, d’entrada, tothom diu que vol millorar.

probablement hi hauria més discrepàncies entre

partits, ja que els detractors de l’impost turístic, per
exemple, o de què es gravi el tram autonòmic
d’IRPF a les rendes més altes, solen dir que si

qualque dia hi ha un finançament just, el primer que
hauríem de fer és abaixar imposts, o directament
eliminar-los.

Crec

que

des

d’una

perspectiva

transformadora (i comparant-nos amb la pressió

fiscal d’altres latituds no tan llunyanes), la política
fiscal en tot cas s’hauria d’adreçar no tant a

rebaixar imposts, sinó a oferir incentius fiscals (ara
mateix,

inassumibles

amb

la

precarietat

de

comptes amb la qual ens trobam), novament tant

en clau social, com de sostenibilitat: desgravacions

fiscals lligades als estudis i altres despeses socials
de les famílies, a l’impuls de petites i mitjanes

empreses i iniciatives lligades a la innovació, les
energies renovables, etc., que enguany i l’any
passat s’han introduït a un nivell molt discret pel
poc marge de l’actual sistema.
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Per acabar i en quart lloc, crec que el debat sobre el Això darrer, tanmateix, és un plantejament que té
ﬁnançament i els seus objectius també ha d’incidir molt a veure amb la nostra sobirania, perquè avui

en l’arquitectura institucional que es deriva del en dia disposar de més recursos (per la via d’un
nostre

Estatut,

d’unes

institucions

fortament ﬁnançament just) és un bon començament, però no

descentralitzades en els Consells insulars i els és cap garantia que una Espanya recentralitzada
Ajuntaments, que hauria d’anar acompanyada tant com la dels darrers anys (i esperem que això ho

de mecanismes de participació ciutadana que revertim entre totes aviat) ens permeti destinar
validassin les decisions polítiques sobre el destí dels aquests recursos que són nostres a les polítiques i
recursos,

com

burocràcia

i

d’una

important

reforma serveis que decidim des d’aquí. Per això el debat

administrativa (això vol dir, reduir els nivells de del bon ﬁnançament i el de la sobirania, són
els

«vicis»

de

determinades indestriables.

administracions) sense la qual, a parer meu, no hi

ha garanties que més recursos econòmics impliquin
millors polítiques públiques.

El racó d'en
Joan Miquel

19

Una mobilització
imprescindible
Hi ha causes que, de tan grans i complexes que
són, es fan difícils d’explicar a la societat i aquesta
acaba per no ser conscient del problema, o bé, fins i

tot essent-ne conscient, no es troba el camí per a
posar-hi remei.

A vegades, petits gestos posen a la vista de tothom
una gran injustícia, com na Rosa Parks iniciant el

Miquel Gallardo

final de la segregació racial als Estats Units, o

moviments amplis com el dels insubmisos i els

I per altra banda, el sistema autonòmic actual no
objectors de consciència que varen acabar amb considera adient que cada comunitat administri els
l’abolició del servei militar obligatori a l’Estat seus recursos, sinó que el pes de l’estructura del

espanyol. Exemples n’hi ha a poalades, alguns amb govern central segueix essent descomunal i
un recorregut més llarg i d’altres que tot d’una necessita que el Govern central administri els
varen assolir els seus objectius. El que cal, però és recursos econòmics. És a dir, centralisme i
conscienciació ciutadana i mobilització. Allò que desconeixement de la realitat.
està demostrat que no funciona és no fer res i

deixar la solució en mans exclusivament dels
governants.

Com que estam davant una qüestió de justícia, cal

conscienciar a la ciutadania a tots nivells. Per això,

aquesta campanya. Una campanya que anirà poble
En el cas de l’infrafinançament crònic que sofreixen a poble, barri a barri, contactant amb entitats, amb
les Illes Balears, digueu-ne com vulgueu: espoli, persones i explicant-los que amb un finançament
discriminació,

mal

finançament,

robatori, millor, la nostra qualitat de vida, la de tothom,
injustícia... el que està clar és que els doblers que millorarà. Que és necessari avançar en una
arriben de l’Estat cap aquí no basten per a tenir uns descentralització real, no només de la gestió de les
serveis públics de qualitat. I quan es compara amb polítiques, sinó també en la recaptació i ús dels
els doblers que es generen en forma d’impostos, el recursos econòmics.
greuge és més que evident.

Una campanya territorialitzada, explicant que no
Quan necessitam un pediatre, quan tenim alumnes tenim tren de llevant però que a la península s’han
en barracons, quan no tenim un transport públic fet milers de quilòmetres d’AVE que mai seran
mínimament eficient, quan no podem disposar rendibles; explicant que a algunes Comunitats
d’infraestructures culturals o esportives de qualitat, Autònomes els dentistes són gratuïts per als infants

no identificam l’arrel del problema en una manca de i aquí no disposam de prou metges per cobrir la
finançament. Tenim motius per pensar que en demanda, especialment en temporada alta quan
alguns casos s’han malversat doblers públics, o hi rebem una quantitat de visitants inimaginable a

ha hagut corrupció, o tendim a culpar els nostres qualsevol altre territori; explicant que el govern
batles i dirigents autonòmics, però gairebé mai som d’aquí fa un esforç molt gran en educació però que
conscients que, més enllà d’això hi ha un mal no disposam de prou recursos per arribar a la
endèmic: no arriben els doblers que ens mitjana de despesa en educació mentre a altres
pertocarien. I no arriben principalment perquè se’ns bandes els alumnes disposen dels darrers avenços
considera una comunitat “rica” i això avala que els en tecnologia a classe.
doblers vagin a comunitats “pobres”.
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És

una

tasca

complicada:

termes

com

REB,

I per això, algunes entitats de la Plataforma s’han

finançament, despesa territorialitzada o inversions animat a anar un poc més enllà i han iniciat el grup
són mals d’entendre per la gent que no és promotor “Per un bon finançament”, amb l’objectiu
economista. Per això cal posar exemples, detectar que cali entre la població aquesta demanda i rebent

necessitats, crear consciència i generar mobilització en el seu primer mes d’existència el suport de més
a peu de carrer. Si no es fa així, no ho podrem de 20 Ajuntaments d’arreu de les Illes, nombrosos
canviar. La gent té el poder i és la gent qui ha partits
d’empènyer per a canviar les coses.

Per això, des de fa uns anys ja existeix la

Plataforma pel Finançament, liderada pel Cercle
d’Economia i amb una àmplia representació de tota

polítics

i

entitats

socials.

L’objectiu

d’aquesta campanya és explicar la realitat, fer
caliu, mobilitzar i generar l’espurna per tal que qui

ha d’escoltar, ho faci.

Vos hi esperam!

la societat civil de les Illes Balears.
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Les nostres finances en xifres
Pressupost CAIB 2018
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Presentació Pressupostos2018
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Les nostres finances en xifres
D’on venen els ingressos?

Com es gasten?

font: web CAIB.Conselleria d’Hisenda
Presentació Pressupostos2018
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Les nostres finances en xifres
Els pressupostos dels Consells Insulars per a l’any 2018
Consell de Mallorca
Consell de Menorca
Consell d’Eivissa
Consell de Formentera

447.851.464 euros
92.981.503

«

100.494.504

«

26.860.000

«

Total Consells

668.194.471 euros

Transferència directa CAIB a Consells

361.510.000 euros

Un 28’6% dels imposts que ens toquen, ho cobram en 2 anys de retard

font: web Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Quaderns d’Economia. Nº 4 març 2018
Claus del finançament autonòmic de les Illes Balears

24

Les nostres finances en xifres
Un 28’6% dels imposts que ens toquen, ho cobram en 2 anys de retard

font: web Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Quaderns d’Economia. Nº 4 març 2018

Claus del finançament autonòmic de les Illes Balears
L’Estat comunica a les CCAA la previsió del que pensa recaptar amb tributs compartits amb les CCAA
perquè aquestes puguin fer els seus pressuposts autonòmics. I anuncia els ingressos que aporta a cada
una en forma de bestreta, que farà quadrar a dos anys vista.
Així a la taula descrita, l’any 2017 l’Estat anuncia una previsió dels ingressos que estima que recaptarà
per aquest any.
A la vegada comunica a cada CCAA la diferència entre la bestreta feta a l’any 2015 (ingressos estimats
per a l’any 2015 i apuntats als pressupost autonòmic de 2015) i la diferència real dell recaptat. Aquest
saldo sempre es produeix passats els dos anys de cada bestreta. Així la diferència real dels ingressos de
2015 a les Balears, ho computa la CAIB al seu pressupost de 2017.
Les Illes Balears som la comunitat amb més desfase, el 28’6% de més sobre la bestreta mentre que la
mitjana de l’Estat cap al conjunt de les autonomies és tan sols del 7’4%. És a dir, perdem una base
important de liquiditat a favor de l’Estat. En aquest cas 709.705.100 € dels nostres ingressos de l’any
2015, que l’Estat ha pogut utilitzar al 0% d’interès durant dos anys, i que nosaltres hem hagut d'anar al
finançament extern per obtenir liquiditat.

25

Les nostres finances en xifres
Resultats ordinals del model de finançament autonòmic actual

font: web Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Quaderns d’Economia. Nº 4 març 2018

Deute de les Comunitats Autònomes
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Les nostres finances en xifres
Inversions de l'Estat a les Comunitats Autònomes
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Nova data per a la IV Fira del Mercat
Social: 28 i 29 de setembre del 2018!!!
Movem la fira al final de l'estiu i mantenim
el mateix emplaçament. Per assegurar una
fira atenta a l'accessibilitat universal i l'eliminació de
les barreres arquitectòniques.
fundacionsdardermascaro@gmail.com
Avinguda del General Riera num 3
07003 Palma
http://fundacionsdardermascaro.cat

