
PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA DEDUCCIÓ AUTONÒMICA TRIBUTÀRIA PER
CURSAR ESTUDIS D'EDUCACIÓ SUPERIOR FORA DE L'ILLA DE RESIDÈNCIA

HABITUAL

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 91.4
i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al
proper ple la següent proposta d'acord

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En virtut de l'article 4 ter del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, s'estableix una deducció de 1.500 euros per cada
descendent que depengui econòmicament del contribuent i cursi, fora de l'illa de
l'arxipèlag balear en la qual es trobi la residència habitual del contribuent, estudis
universitaris, ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau superior,
ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior, ensenyaments
esportius de grau superior o qualsevol altre estudi que, d'acord amb la legislació orgànica
estatal en matèria d'educació, es consideri educació superior, amb el límit del 50% de la
quota íntegra autonòmica.

No obstant això, la deducció té certes limitacions i no s'aplica a partir de certs nivells de
renda o si no es matricula d'un mínim de crèdits. Tampoc s'aplica quan hi hagi oferta
educativa pública, diferent de la virtual o a distància, a l'illa de Mallorca per a realitzar els
estudis corresponents i el trasllat impliqui cursar aquests estudis fora de les Illes Balears.
És a dir, que si els estudis es poden realitzar a Mallorca i un estudiant de Menorca,
Eivissa o Formentera tria fer-los a la Península, perd el dret a la deducció autonòmica.

Aquesta limitació ha provocat moltes queixes donat que molts estudiants d'Eivissa,
Formentera i Menorca estudien fora de la Comunitat Autònoma. Al febrer de 2020 va
arribar a la Sindicatura de Greuges de Menorca la queixa de la família d'una estudiant
menorquina que volia cursar la seva carrera a Barcelona, tot i que a Mallorca existien
estudis similars. Basant-se en aquest fet, va ser-li denegada la deducció autonòmica a la
qual tindria dret.
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La Sindicatura de Greuges va emetre una recomanació sobre el cas el 16 de juliol de
2020 en què assenyalava:

“Entenem que, si per un costat és ben raonable afavorir l'oferta de les institucions
docents i formatives públiques de Balears, no es pot deixar de tenir en compte la
discontinuïtat geogràfica de la nostra Comunitat.

Un alumne menorquí, per exemple, tant si vol fer els seus estudis a Mallorca com a la
península, es veurà obligat a desplaçar-se i residir fora de la seva illa, tenint en compte
que les despeses més importants són sempre precisament les de residència i
desplaçament.”

Finalment emetia la següent recomanació: “Proposar que el Consell de Menorca sol·liciti i
defensi, el més prest possible, els canvis normatius que siguin necessaris amb l’objectiu
de posar fi a l’actual discriminació que perjudica greument als estudiants de Menorca i,
per extensió als eivissencs i formenterers i a les seves famílies.”

Seguint aquesta recomanació, el 21 de setembre de 2020 el Ple del Consell Insular de
Menorca, a proposta de l'equip de govern, va aprovar per unanimitat de tots els grups
demanar al Govern realitzar les modificacions legislatives necessàries  per tal que tots els
estudiants de Menorca, Eivissa i Formentera puguin beneficiar-se de la deducció
autonòmica de la declaració de l’IRPF per a la realització d’estudis fora de l’illa de
residència habitual.

Al parer d'aquest grup municipal, donada la importància que donen les institucions
insulars i en particular aquest Ajuntament a donar suport als estudiants que es veuen
obligats a prosseguir els seus estudis superiors fora de l'illa, especialment amb la
concessió d'ajuts directes, és plenament coherent donar suport a aquesta reclamació.

És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i, si
escau, adopció de la següent

PROPOSTA D'ACORD

1.- Modificar l’article 4 ter del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, per a permetre que
els estudiants d’Eivissa, Formentera i Menorca que realitzen estudis superiors fora de les
Illes Balears es puguin beneficiar de la deducció a l’IRPF establerta al citat article encara
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que hi hagi oferta educativa pública, diferent de la virtual o a distància, a l'illa de Mallorca
per a realitzar els seus estudis.

A Santa Eulària des Riu, 18 de gener del 2022

Signatura:

Óscar Rodríguez Aller
Portaveu del Grup Municipal Unides Podem
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