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L a correcció dels desequilibris estructurals

que provoca la insularitat ha esdevingut una
reivindicació històrica d’antuvi. A Espanya, tant
sols Canàries havia gaudit des de 1972 d’un
sistema de Fiscalitat propi i singular que els
havia permès pal·liar alguns dels efectes no
desitjats del seu aïllament.

A les Illes Balears, tot i que la C.E. estableix la
necessitat d’implementar mesures que com-
pensin els efectes de la insularitat han hagut de
passar més de vint anys perquè el Govern d’Es-
panya, hagi assolit aquest mandat constitucio-
nal. Per a una altra part, la Unió Europea en les
modificacions introduïdes pel Tractat d’Amster-
dam de 2 d’Octubre de 1997, ha reconegut de
manera formal la problemàtica insular incorpo-
rant una referència a les regions insulars en l’ar-
ticle 150 del Tractat de la Unió Europea i l’apro-
vació de la declaració annexa nº30 (informe
Viola). L’aprovació per les Corts Generals de la
Llei 30/1998 de 29 de juliol, de Règim Especial
de les Balears, s’esdevé com l’instrument for-
mal per a implementar mesures que permetin

corregir els desequilibris generats per les dife-
rències i particularitats comunes, que es mani-
festen de forma permanent entre el territori
continental i els territoris insulars i introduir fac-
tors de compensació. El contingut de la Llei, la
major part de caràcter generalista, requereix
per una part, d’un exercici permanent de con-
creció sobre elements i factors que són clau per
l’equilibri econòmic i social de les Balears i per
l’altra, d’una ferma i decidida vocació de
col·laboració institucional entre el Govern del
Estat Espanyol i el de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. La concreció dels factors i
la col·laboració interinstitucional es convertei-
xen en l’element clau per a desenvolupar el
R.E.B., perquè el conjunt de mesures que es
prenguin, donin resposta als principis fona-
mentals d’aquest instrument de compensació.

A les Illes Balears es poden concretar sis
àmbits a on la Insularitat incideix de forma
notòria i provoca greus desajusts estructurals
i que afecten a l’economia i a la qualitat de
vida dels ciutadans.

El Règim Especial de les Balears
(R.E.B.), no és cap capritx. És un dret,
que emana directament de la nostra
Constitució. A l’article 138.1 de la
Carta Magna es fa referència explícita
al “fet insular”, com un conjunt de fac-
tors que provoquen desequilibris i que
s’han de compensar perquè l’Estat garan-
titzi la realització efectiva del principi
de solidaritat (art.2).
La insularitat genera un conjunt de des-
avantatges que han de ser corregides i
compensades.  La pèrdua de competitivi-
tat de la nostra  economia, el risc d’un
mal ús del nostre territori i dels nostres
recursos, el perill de pèrdua de cohesió
social i de qualitat de vida. El R.E.B.,
amb totes les seves limitacions, pretén
ésser un instrument de compensació de
totes aquestes desavantatges.
Però la realitat és que, malgrat d’haver
estat aprovat el R.E.B pel Parlament
Espanyol el 27 d’abril de 1998, les seves
aplicacions concretes són pràcticament
nul·les. En el present número de Qua-
derns Gadeso, pretenem exposar de
manera sintètica i clara què és el R.E.B.,
a quines àrees pot afectar, quines són les
possibles propostes operatives, un exemple
concret de possible aplicació. També s’in-
clou  un anàlisi del dèficit de la nostra
balança fiscal, així com un avenç de
l’ultima proposta del govern central refe-
rida a la financiació autonòmica.
L’objectiu darrer és posar de manifest
que la reivindicació del R.E.B. ha de
partir de les forces socials, polítiques i
econòmiques del conjunt de la nostra
societat.

R.E.B. EL RÈGIM ESPECIAL 
DE BALEARS (R.E.B)

PRINCIPIS FONAMENTALS DEL R.E.B.

Garantir en condicions de preu i concurrència l’abastament de bens i ser-
veis bàsics pel desenvolupament del sistema econòmic, la qualitat de vida
de la població resident i dels visitants i especialment en el subministra-
ment de recursos energètics i hídrics.

Possibilitar l’accessibilitat dels ciutadans a tots el serveis bàsics imple-
mentant mesures pal·liatives contra la insularitat i la doble o triple insulari-
tat de les Illes Balears.

Fomentar la modernització del teixit econòmic envers a les noves tecnolo-
gies i la societat de la informació.

Implementar  mesures que garanteixin la sostenibilitat del recursos natu-
rals de les Illes.

Desenvolupar capacitats competitives en les activitats del medi rural i les
indústries tradicionals per a garantir la seva permanència i creixement.

Innovar, diversificar i la millora contínua en la qualitat del producte turístic,
desestacionalizar   la demanda i limitar els efectes sobre la resta del siste-
ma econòmic de Balears.



DISTRIBUCIÓ TEMÀTICA DELS 
PROJECTES DEL R.E.B. 2002 - 2006

Recursos naturals (13%)

Competitivitat (15%)

Compensacions pel transport (2%)

Infraestructures 
bàsiques (70%)

E l Govern de les Illes Balears ha establert la
valoració total per a compensar l’efecte de la

insularitat pel període 2002-2006 en la quantitat
de 216.201,3 milions de pessetes.

El caràcter integrat del conjunt de mesures
pal·liatives per a compensar els desajustos
estructurals, es sosté sobre un ventall de pro-
jectes  que es consideren prioritaris per a l’e-
conomia de les Illes i la qualitat de vida dels
ciutadans.

Les accions específiques inclouen tot el ventall
dels sectors econòmics tal com: turisme, sec-
tor nàutic, transports, energia, recursos hídrics,
residus, món rural, indústries tradicionals,
societat de la informació i recursos naturals.

E l nou sistema de financiació autonòmica
que el govern central pretén consensuar

amb CIU I el PSOE, suposa un canvi radical
del model actual. La cistella d’imposts i una
certa capacitat normativa són els elements
substancials que volen emmarcar el nou
model, però resten pendents aspectes que es
poden considerar essencials perquè  totes les
Comunitats Autònomes l’acceptin.

Caldrà conèixer d’entre altres, els criteris de
distribució i si la financiació de la despesa
sanitària s’inclou definitivament ,  què suposa-
ria que les deu Comunitats Autònomes que
encara no gaudeixen d’aquesta competència
es vegin  obligades a assumir-la.

Aquesta situació pot agreujar l’esquifida capa-
citat financera de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears que arrossega els desajusts
valoratius de l’ensenyament. Caldrà dons que
la valoració de les transferències en sanitat
siguin el mes ajustades possibles a les neces-
sitats de les Illes Balears, ja que de persistir
les diferències  valorativas entre l’administra-
ció central i l’autonòmica al voltant de 30.000
milions, l’assumpció de la sanitat  podria hipo-
tecar la capacitat  de  despesa del conjunt de
la Comunitat Autònoma. 

RÈGIM ESPECIAL DE BALEARS. HORITZÓ 2006

PROPOSTA DEL NOU MODEL DE 
FINANCIACIÓ AUTONÒMICA
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MECANISMES DEL R.E.B.

Modificacions legals del marc normatiu estatal dins la pròpia llei del R.E.B.

Comissions mixtes com a canals de col·laboració interinstitucional.

Modificacions legals del marc normatiu estatal relacionats amb els desajustos estructurals provocats per l’aïllament.

Planificació, concreció i dotació de recursos en determinats àmbits per a compensar desequilibris.

ANY PRESSUPOSTS

2002 54.040.490.595

2003 46.562.449.595

2004 49.152.138.995

2005 42.387.828.395

2006 24.058.428.395

Impost sobre la renda de les
persones físiques (IRPF)

Cessió del 30% amb capacitat
normativa

Impost sobre el valor 
afegit (IVA)

Cessió entre el 30% i el 40%
sense capacitat normativa

Imposts especials

Cessió del 50% dels imposts
sobre l’alcohol, tabac i hidrocar-
burs amb capacitat normativa
limitada.

Cessió del 100% de l’impost
sobre matriculació i electricitat
amb capacitat normativa limi-
tada.

Imposts cedits.

Patrimoni, successions i dona-
cions, transmissions, actes jurí-
dics documentats i taxa del joc
amb capacitat normativa.

Agencia tributaria.

Participació de les CC.-AA. en
les delegacions territorials i
capacitat d’inspecció sobre
imposts com l’IRPF.

Sanitat

Possible incorporació de la sani-
tat al sistema general de finan-
ciació autonòmica.

PREVISIÓ D’INVERSIONS 
DEL REB, 2002 - 2006



R ecentment, el Parlament Balear ha
dedicat els treballs d’una comissió

especialitzada a l’estudi de la Balança Fiscal
de les Illes Balears.

La Balança Fiscal d’una Comunitat Autòno-
ma és el resultat d’un contrast entre dos
grans magnituds: per una banda, els ingres-
sos que els habitants del seu territori tras-
lladen a la Administració General de l'Estat
per la via dels impostos i, per l’altra banda,
les despeses que aquesta Administració
retorna per mig de la despesa corrent, les
transferències i la inversió pública. Si les
despeses rebudes són superiors als impos-
tos aportats, es diu que el territori té saldo
“positiu” amb l’Estat central; en cas contra-
ri, el saldo és “negatiu”. Per això, és un inte-
ressant instrument analític per avaluar
quina és la situació financera d’una Comuni-
tat Autònoma, si bé la seva estimació en la
pràctica és particularment complexa.

Una dificultat afegida és que l’Estat normal-
ment no està disposat a facilitar la corres-
ponent informació comptable i de fet,
només un equip dirigit pel professor Cas-
tells de la Universitat de Barcelona, ha gau-
dit amb caràcter excepcional de la disponi-
bilitat de la informació pel període 1991-
1996, estudi que a més, permet les compa-
racions entre les Comunitats Autònomes.

LA BALANÇA FISCAL DE LES 
ILLES BALEARS
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És convenient assenyalar que la preocupa-
ció per la Balança Fiscal, i en particular per
l’existència d’un dèficit, no només respon a
una mera qüestió comptable i política d’a-
propament a un saldo equilibrat. Hi ha una
qüestió més important que no és altra que el
fet de que un saldo negatiu, si és d’una
envergadura notable, suposa un efecte no
menyspreable de detracció macroeconòmi-
ca (impostos que no retornen al circuit eco-
nòmic regional) i al mateix temps, un entre-
banc microeconòmic que encara pot ser
més important, en el sentit de que el des-
ajust impostos-despeses es pot manifestar
en una manca d’inversions públiques que
són un element decisiu del nivell competitiu
de la regió. I des d’altra perspectiva, no cal
dir el negatiu efecte en la prestació dels ser-
veis públics que es pot arribar a produir
mes enllà d’un determinat llindar de dèficit
fiscal. 

La situació balear és prou característica i
evident. En efecte, d’acord amb els resultats
de l’equip de Castells, prenent com a refe-
rència metodològica l’anomenat “enfoca-
ment del fluxe monetari”, entre 1991 i 1996
la Balança Fiscal de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears ha estat sistemàticament
negativa, assolint en 1996 un dèficit de
137.706 milions de pessetes (veure quadre
annex).

Aquest dèficit suposa el 8,6% del Valor afe-
git Brut al cost dels factors i en mitja 1991-
1996 suposa el 7,5% la qual cosa vol dir
que ha tendit a augmentar. Es tracta d’un
dèficit superior a Comunitats com Catalunya
(7,0% en mitja), Madrid (0,1%), Navarra
(3,5%) o País Basc (1,6%). 

Si per altra banda es considera l’efecte de
l’existència del dèficit públic (qüestió no
pacífica), el dèficit de 1996 passaria ser de
157.463 milions de pessetes.

Partint de la primera xifra, el Conseller d’Hi-
senda i Pressuposts, en el si de la comissió
parlamentaria abans esmentada, va fer una
extrapolació a l’any 2000 assenyalant que el
dèficit per aquest any podria haver assolit la
xifra de 150.230 milions de pessetes. De
totes maneres, la xifra definitiva mai es
podrà conèixer si la Administració General
de l'Estat no proporciona les dades compta-
bles bàsiques a partir de 1997.

En qualsevol cas, el no menyspreable volum
del dèficit fiscal fa que el Règim Especial
Balear, si bé té uns objectius autònoms,
pugui ser considerat una bona via per a ten-
dir a un millor equilibri dels impostos i des-
peses de l’Estat a les Illes Balears.

1.991 1.992 1.993 1.994

INGRESSOS 371.753 409.952 407.416 451.883

DESPESES 275.244 310.070 334.923 348.921

SALDO -96.509 -99.882 -72.493 -102.962

% s/.V.A.B. -8,3 -7,9 -5,5 -7,2

SALDOS FISCALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
AMB L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

1.995 1.996 Mitja (*)

INGRESSOS 483.679 532.023 496.133

DESPESES 371.803 394.316 380.096

SALDO -111.876 -137.707 -116.037

% s/.V.A.B. -7,3 -8,6 -7,5

(*) Pessetes de 1996. Font: A. Castells i altres: "Las Balanzas Fiscales de las Comunidades Autónomas (1991-1996)"



E l transport aeri és un sector estratègic per a
les Illes Balears. En primer lloc, perquè és el

sistema bàsic de viatjar i comunicar-se dels nos-
tres turistes i visitants, així com dels residents
insulars. Però també, perquè pot ésser una font

d’activitat econòmica diversificadora, desesta-
cionalitzadora, de treball qualificat, i d’alt valor
afegit. El fins ara no nascut hangar de manteni-
ment a l’Aeroport de Son Sant Joan. Però hi ha
més.

UN EXEMPLE: 
LA RECUPERACIÓ DE
SON BONET
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TURISME I TRANSPORTS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Les actuals instal·lacions de l’aeròdrom de Son Bonet presenten un enorme poten-
cial. És un clar exemple de l’ociositat de recursos públics que haurien de tenir una
clara vocació productiva i impulsora d’activitat econòmica i social.

Existeix un projecte, una altra vegada no nascut, que es fonamenta en la poten-
ciació de l’activitat aeronàutica comercial (tècnicament denominada Aviació Gene-
ral) del segment de petites aeronaus ha de portar associades al desenvolupament
de serveis complementaris de suport en l’àmbit del transport aeri i turístic. A par-
tir d’aquí es dissenyaran 3 nuclis d’activitat: FORMACIÓ, MANTENIMENT I CENTRE
EMPRESARIAL i TECNOLÒGIC. 

En definitiva, la idea que aquí s’esbossa es pot resumir en una frase: la creació
d’un mini-cluster, amb identitat pròpia, d’activitats i serveis en l’àmbit del trans-
port aeri i turístic de vocació socio-empresarial i format per petites/mitjanes uni-
tats d’activitat, aprofitant les interrelacions amb nuclis tecnològics de primer
ordre com l’aeroport de Son Sant Joan i el Parc Bit.

SINOPSI GRÀFICA DEL PROJECTE


