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Benvolguts Srs., 
Benvolgudes Sres., 
 
En motiu d’allò que ha transcendit respecte dels documents de treball per a l’elaboració dels 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, en relació als descomptes  als residents de les Illes 
Balears, Ceuta, Melilla i Canàries, creim oportú fer-vos arribar el posicionament del nostre grup 
parlamentari així com una petició de suport per a garantir unes mesures justes i necessàries per a la 
ciutadania de les Illes Balears. 
 
Des de fa vint anys, els residents de les Illes Balears gaudeixen de bonificacions en el transport aeri i 
marítim, unes bonificacions que han anat en augment des del 25% inicial per als trajectes entre les illes i 
la península, i un del 10% de bonificació en els trajectes interinsulars, fins a la situació actual, prevista en 
la llei 42/2006 de 28 de desembre, que fixa les bonificacions al transport aeri i les bonificacions al 
transport marítim entre les illes i la península en un 50%, i les bonificacions al transport marítim 
interinsular en un 25%, en aquest darrer cas les bonificacions es complementen amb normativa 
autonòmica. A més, la Llei 30/1998, del règim especial de les Illes Balears havia garantit l’existència 
d’aquesta bonificació, com a reconeixement específic dels costos de la insularitat en compliment de la 
Constitució i l’Estatut. 
 
De tots és sabut que, per una comunitat com la nostra, les bonificacions al transport aeri i marítim són una 
mesura cabdal per pal·liar els costos de la insularitat que comporta aquesta dependència per qualsevol 
desplaçament, amb uns costos molt elevats que suposen un handicap econòmic i  un greuge respecte 
dels residents a la península que poden triar el mode de transport a preus més assequibles. 
 
Per tot això, el nostre grup parlamentari us fa arribar als grups parlamentaris del Congrés de Diputats una 
petició que creim justa i necessària per a les comunitats més perifèriques de la península, com és el cas 
de les Illes Balears: que no doneu suport a cap mesura que pugui significar una pujada de preus de 
les tarifes i, en qualsevol cas, que les mesures que es prenguin permetin als residents de les Illes 
Balears gaudir d’unes tarifes realment assequibles i justes pels seus desplaçaments dins el 
territori estatal. 
 
Esperant comptar amb la vostra col·laboració i suport, vos saluda  
 
Ben cordialment, 
 
Gabriel Barceló i Milta 
Portaveu del grup parlamentari 
BLOC per Mallorca i PSM-Verds 


