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La Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels Consell Insulars, regula

un nou sistema de finançament de caràcter indefinit i que s'articula en tres fons de finançament

de les competències homogènies, això és de les competències autonòmiques assumides per tots

els consells insulars, que són: el fons interinsular de finançament de serveis, els fons de

compensació interinsular i el fons de convergència. Per una altra banda, regula també el

finançament de les competències no homogènies, és a dir, de les competències autonòmiques

que no han estat assumides per tots els consells insulars.

Les característiques essencials que s'han tengut en compte en aquest nou sistema de finançament,

d'acord amb els principis i normes bàsiques que es contenen en l'Estatut d'Autonomia, són: en

primer lloc, les necessitats globals de finançament de l'any base (suficiència estàtica), per a la

qual cosa es delimiten la massa homogènia i la massa no homogènia de finançament; en segon

lloc, i per tal de distribuir la massa homogènia de finançament, els criteris que han de permetre

quantificar les necessitats de despesa, i per tant, de finançament de cada consell insular l'any

base; i finalment, les regles d'evolució del sistema (suficiència dinámica), amb la creació d'un

fons de convergencia.

La creació d'aquest fons de convergència és la principal novetat del nou sistema. Té com a

objectius reequilibrar la posició de tots els consells insulars per raó de la implantació del nou

sistema i adaptar el volum de recursos anuals que han de percebre els consells insulars a la

variació anual dels ingressos de l'Administració de la comunitat autónoma de les Illes Balears de

carácter no finalista. L'import anual del fons de convergencia, de carácter positiu o negatiu

segons els casos, s'ha d'integrar en el fons interinsular de finançament de serveis i en el fons de

compensació interinsular en la proporció que correspongui, i s'ha de distribuir entre els consells

insulars en funció de les proporcions que resultin per a cada consell insular, d'acord amb el que

estableix la llei.
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El 17 de juny de 2014 es va aprovar la Llei 3/2014, del sistema de finançament definitiu dels

Consells Insulars (BOIB núm. 87, de 26 de juny de 2014).

Com a conseqüència de la publicació d'aquesta llei, la Conselleria d'Hisenda i Administracions

Públiques mitjançant la secció pressupostària 32 "Ens Territorials", ha de tramitar els

corresponents expedients de transferències a favor dels consells insulars.

L'article 4 d'aquesta llei estableix que la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (avui Conselleria

d'Hisenda i Administracions Públiques), a través de la Direcció General de Pressuposts i

Finançament, haurà de comunicar cada any a tots els consells insulars els paràmetres essencials

que justifiquin l'import de les transferències anuals corresponents.

D'acord amb això, a cada un dels consells insulars li corresponen per a l'exercici 2016 les

següents quanties amb la següent distribució:

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Fons Interinsular de Finançament de Serveis 179.936.197,74

Fons de Compensació Interinsular  30.242.225,13

Dotació per les competències no homogènies       597.246,20

Total     210.775.669,07

Aquestes quantitats, d'acord amb els articles 2 i 13 de l'esmentada llei, s'han d'imputar als

pressuposts general de la CAIB, i es tramitaran mitjançant transferències corrents per import de

162.539.824,17 euros, i transferències de capital per import de 48.235.844,90 euros.

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Fons Interinsular de Finançament de Serveis  25.683.447,34

Fons de Compensació Interinsular  4.510.227,97

Dotació per les competències no homogènies    9.691.287,65

Total     39.884.962,96

Aquestes quantitats es tramitaran mitjançant transferències corrents per import de 32.806.390,26

euros i transferències de capital per import de 7.078.572,70 euros.
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Fons Interinsular de Finançament de Serveis 31.437.040,80

Fons de Compensació Interinsular  5.217.297,14

Dotació per les competències no homogènies    7.397.039,45

Total     44.051.377,39

Aquestes quantitats es tramitaran mitjançant transferències corrents per import de 35.690.376,17

euros i transferències de capital per import de 8.361.001,22 euros.

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Fons Interinsular de Finançament de Serveis 3.549.484,10

Fons de Compensació Interinsular   552.369,17

Dotació per les competències no homogènies   1.302.951,11

Total     5.404.804,38

Aquestes quantitats es tramitaran mitjançant transferències corrents per import de 4.497.486,80

euros, i transferències de capital per import de 907.317,58 euros.
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OBJECTIUS I ACTIVITATS

OBJECTIU 01  Garantir les transferències als Consells Insulars per l'atribució de

competències d'acord amb la Llei 3/2014, de 17 de juny, dels sitema de

finançament definitiu dels Consells Insulars

ACTIVITAT A  Tramitació administrativa i comptable dels expedients de despesa de les  transferències corrents i

de capital a favor dels Consells Insulars,  per atribució de les competències d'acord amb la Llei

3/2014, de 17 de  juny, del sistema de finançament defini
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