COMISSIÓ EXECUTIVA PSIB-PSOE I 10/10/2022

RESOLUCIÓ sobre la part fiscal del Règim Especial de les Illes Balears
El President del govern espanyol Pedro Sánchez, va estar a Mallorca el passat 2
d'octubre en una visita a la nostra comunitat autònoma a la qual va anunciar, tal
com així es va complir al dia següent, que s'aprovaria la part fiscal del Règim
Especial de les Illes Balears en el marc de la tramitació i aprovació de la llei de
Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2023, amb aquesta aprovació, el
govern d'Espanya i el govern de les Illes Balears que presideix Francina
Armengol, donen compliment a un compromís llargament esperat per la societat
de les Illes Balears.
Va ser també amb el govern socialista que presidia Pedro Sánchez el 2019, que va
aprovar el Règim Especial de les Illes Balears i que just passada la pandèmia amb
els pressuposts corresponents a l'any 2022 aquesta es va posar en funcionament
amb la incorporació del denominat factor d'insularitat als pressuposts generals de
l'estat per l'any 2022, per un total de 183 milions d'euros, la quantitat més alta
invertida mai per l'estat en concepte de Règim Especial.
Aquesta primera part del Règim Especial de les Illes Balears, per tant, donava
compliment a una aspiració llargament esperada pels ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears i en particular per la societat civil organitzada que durant anys
havia reclamat l'aprovació d'un règim propi que contemplés els costos
d'insularitat i els incorporés a les lleis de l'estat amb compliment d'allò que preveu
l'article 138 de la Constitució Espanyola.
Aquest Règim Especial aprovat el 2019 es complementarà ara amb la part fiscal
que s'aprovarà i que representa una fita històrica per a la nostra comunitat
autònoma, ja que mesures fiscals d'aquest calat no s'havien aprovat mai en el
marc d'un règim especial com el que tenim ara, aquest fet és la demostració de la
capacitat de diàleg, d'enteniment i d'acord que han tingut el govern de l'estat i el
govern de les Illes Balears a l'hora de complir amb els compromisos adquirits.
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Aquest règim fiscal implica la creació d’una Reserva per a inversions a les Illes
Balears (RIB) que ha de permetre reduir fins al 90% de la base imposable de
l'impost de societats i de l'impost sobre la renda de no residents, així com el 80%
de la quota resultant de l’IRPF en el cas dels autònoms, si els beneficis es destinen
al finançament d’inversions productives i la creació d'ocupació.
També s’estableix una bonificació del 10%, que pot arribar al 25% en els casos en
què es produeixi un increment de plantilla, per a la venda de béns corporals
produïts a les Illes Balears i derivats d'activitats agrícoles, ramaderes, industrials i
pesqueres
Els socialistes volem destacar que aquest acord és possible no només per la feina
feta per les representants institucionals de les Illes Balears sinó també per tota la
societat civil que durant anys ha impulsat activitats de reivindicació del Règim
Especial, ha format part de plataformes i, per tant, ha convertit la reivindicació
d'un Règim Especial en una reivindicació de país i no només d'un govern.
Els socialistes volem que consti l'agraïment de la nostra organització a totes
aquestes entitats i persones que durant anys s'han destacat en la defensa d'un
règim especial per les Illes Balears.
Igualment, els socialistes esperam que una vegada s'hagi complit amb la
demanda de tenir un règim fiscal i tenint en compte que aquesta ha de passar per
l'aprovació del Congrés de Diputats i del Senat en els mesos vinents, esperam que
les forces polítiques en representació a les Corts Generals donin suport a aquesta
justa reivindicació de la societat de les Illes Balears en el seu conjunt, ja que no
tendria cap sentit que no donessin aquest suport amb excuses i matisos o en
esmenes de darrera hora per no donar suport a una demanda que fa anys que a
la fi veuen realitzades.
Per tot això la Comissió Executiva del PSIB-PSOE, manifesta la seva satisfacció per
l'aprovació per part del Consell de Ministres de la part fiscal del Règim Especial
per a les Illes Balears que s'haurà d'aprovar en el marc de llei de Pressuposts
Generals de l'Estat 2023 i ,al mateix, temps insta a totes les forces polítiques a
sumar-se al suport per tal que surti amb una àmplia majoria.
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