A LA MESA DEL PARLAMENT
D’acord amb allò que preveu el Reglament del Parlament de les Illes
Balears al seu article 130, el grup parlamentari MÉS presenta la
següent
PROPOSICIÓ DE LLEI
Títol.- Deducció per a la Llei Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques

Preàmbul
La fiscalitat és una eina eficaç i determinant per implementar
polítiques i intentar dibuixar la societat del futur que volem, així com
per corregir disfuncions de moltes derivades (pel que fa al cas,
geogràfiques). En aquest sentit l’Impost de Renda de les Persones
Físiques té una incidència recaptatòria notable i una capacitat de
modular la realitat social molt gran.
I.- Deducció per cursar estudis superiors fora de l’illa
Resulta indiscutible que la realitat insular marca de forma molt
determinant molts dels aspectes vitals dels ciutadans i ciutadanes
d’aquests indrets.
Un d’aquests aspectes són els estudis de grau superior que no es
poden desenvolupar a la pròpia illa, la qual cosa a les Illes Balears es
dona molt especialment a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera
que tenen una oferta universitària presencial de la Universitat de les
Illes Balears molt limitada a dia d’avui.
Però també aquesta problemàtica es planteja a l’illa de Mallorca, ja
que tot i gaudir de la seu de la Universitat de les Illes Balears, hi ha
graus que no poden ser cursats a la nostra universitat.

El desplaçament fora de l’illa per poder fer estudis universitaris
implica una important despesa, per la qual cosa la societat balear
considera que ha d’ajudar a aquestes famílies a poder afrontar
aquests reptes educatius.
No és acceptable que cap jove balear no pugui fer els estudis
superiors que desitja per causes econòmiques.
Valorant la cultura i els estudis com a font del progrés del països,
consideram oportú l’aprovació d’aquesta deducció fiscal.
II.- Deducció per inversions en energies renovables.
L’emissió de diòxid de carboni per part de energies d’origen fòssil
està comprometent el futur de la terra amb un més que evident
efecte hivernacle. Tot el que es faci en aquest sentit serà poc per
intentar revertir una situació que ens sembla molt preocupant.
Per altre banda la dependència energètica de les Balears és un dels
punts vulnerables de la seva economia. Tot i que resulta utòpic
pensar a dia d’avui en termes d'autosuficiència energètica, ens
resulta obvi que és cap a on hem de dissenyar les nostres polítiques
energètiques.
Sobre aquestes consideracions, pensam que és necessari estimular
fiscalment i de forma generosa les inversions en instal·lacions
d’energies renovables per a habitatges. Estam parlant de plaques
fotovoltaiques, generadors de vent... Ens sembla molt probable que
els ciutadans i ciutadanes responguin de forma positiva a aquesta
política fiscal i els beneficis particulars que en puguin treure. Beneficis
particulars que esdevendran socials i mediambientals.
III.- Deducció per donacions a la investigació.
La investigació i la recerca són el clau en el progrés social i industrial
dels països i acabam determinant el seu desenvolupament de futur.

Balears presenta una de les taxes més baixes a nivell europeu pel
que fa a la investigació i recerca, definint un model econòmic de poca
productivitat.
Conscients de la necessitat d’impulsar la investigació i alhora
coneixedors de les limitacions dels pressuposts públics, es fa
necessari estimular la participació privada en el finançament de la
investigació.
Per això proposam la següent llei:
Article primer
S’estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica de 1.500€
per cada descendent o adoptat fadrí menor de 25 anys, que depengui
econòmicament del contribuent. La deducció serà de 1.600€ pels
contribuents, la base liquidable dels quals sigui inferior a 35.000€.
Són requisits per poder acollir-se a aquesta deducció:
.- Cursar estudis universitaris de cicle superior o de cicle formatiu de
tercer grau de Formació Professional de grau superior.
.- El límit és del 40% de la quota íntegra autonòmica.
No serà aplicable aquesta deducció:
.- Els estudis no abastin tot un curs acadèmic o un mínim de trenta
crèdits.
.- A l'illa de residència habitual hi hagi oferta pública, diferent a la
virtual o a distància, per a la realització dels estudis que determinin el
trasllat a un altre indret per tal de cursar-los.
.- Quan el contribuent hagi obtengut rendes en l’exercici en què
s’origina el dret a la deducció, de 70.000€ o més en la tributació
individual o 80.000€ en la conjunta, incloses les exemptes.
.- Quan el descendent que origini el dret a la deducció hagi obtengut
rendes en l’exercici per import superior a 6.000€, incloses les
exemptes.

Article segon
S’estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica del 50% de
les inversions realitzades en instal·lacions d’energies renovables per a
habitatges fins el límit de 600 euros.
Article tercer
S’estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica del 25% de
les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota
íntegra autonòmica, a favor de centres d’investigació adscrits a la
Universitat de les Illes Balears i els promoguts o participats pel
Govern Balear.

Disposició final.- Aquesta llei regirà a partir del dia següent de la
seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 7 de juliol de 2014

