
 

 

 

Memòria explicativa del P
l'any 2022 
 

D'acord amb el que estableixen

Balears, el Consell Insular d'Eivissa compleix amb les funcions encomanades com a 

govern de l'illa amb uns objectius i definició de pol

pressupostos anuals de la institució elaborats en compliment de la legislació estatal i 

autonòmica de referència. 

 

El Pressupost del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 202

el context de millora progressiva de la situació d'

pandèmia de la COVID-19, establint en aquest sentit un projecte econòmic 

adaptat a les necessitats reals de la ciutadania, garantint 

de l'illa mitjançant una gestió clara, transparent i eficient

aconseguir una administració àgil 

del Consell Insular d'Eivissa com a veritable govern vertebrador de l'illa.

 

La greu crisi sanitària provocada pel 

efectes catastròfics en els diferents àmbits de la nostra vida quotidiana, afectant la nostra 

salut i afectant també greument 

econòmic. Atesa aquesta nova realitat que pateix l'illa, els comptes anuals

Insular d’Eivissa per a 2022 

eivissenca elaborant per això un projecte econòmic 

necessitats i mancances de la societat i reforçant 

més colpits per la crisi, així com la col·laboració amb els ajuntaments per tal que puguin 

mantenir la seua activitat inversora

 

L'esforç realitzat durant 2021 

finalitat de garantir un camí clar i directe cap a 
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Memòria explicativa del Pressupost del Consell Insular 

en la Constitució espanyola i l'Estatut d'a

Consell Insular d'Eivissa compleix amb les funcions encomanades com a 

govern de l'illa amb uns objectius i definició de polítiques públiques que es concreten en els 

pressupostos anuals de la institució elaborats en compliment de la legislació estatal i 

ressupost del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2022 s'ha confeccionat 

progressiva de la situació d'emergència social derivada de la 

19, establint en aquest sentit un projecte econòmic 

adaptat a les necessitats reals de la ciutadania, garantint la recuperació 

una gestió clara, transparent i eficient de la institució

seguir una administració àgil i propera als ciutadans i als municipis

nsular d'Eivissa com a veritable govern vertebrador de l'illa.

sanitària provocada pel coronavirus SARS-Cov-2 ha tengut 

efectes catastròfics en els diferents àmbits de la nostra vida quotidiana, afectant la nostra 

salut i afectant també greument el normal desenvolupament de l'àmbit social, laboral i 

econòmic. Atesa aquesta nova realitat que pateix l'illa, els comptes anuals

per a 2022 refermen el compromís de la institució amb la societat 

un projecte econòmic rigorós i executable, recollint 

a societat i reforçant l'assistència i l'atenció cap 

, així com la col·laboració amb els ajuntaments per tal que puguin 

a activitat inversora. 

 s'ha de mantenir i incrementar al llarg de 

un camí clar i directe cap a una illa sostenible des del punt de vista 
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ressupost del Consell Insular d'Eivissa per a 

autonomia de les Illes 

Consell Insular d'Eivissa compleix amb les funcions encomanades com a 

tiques públiques que es concreten en els 

pressupostos anuals de la institució elaborats en compliment de la legislació estatal i 

confeccionat basant-se en 

emergència social derivada de la 

19, establint en aquest sentit un projecte econòmic expansiu i 

recuperació social i econòmica 

de la institució. L'objectiu és 

i propera als ciutadans i als municipis, refermant el paper 

nsular d'Eivissa com a veritable govern vertebrador de l'illa. 

ngut els darrers temps 

efectes catastròfics en els diferents àmbits de la nostra vida quotidiana, afectant la nostra 

t de l'àmbit social, laboral i 

econòmic. Atesa aquesta nova realitat que pateix l'illa, els comptes anuals del Consell 

refermen el compromís de la institució amb la societat 

rigorós i executable, recollint les noves 

l'atenció cap als col·lectius 

, així com la col·laboració amb els ajuntaments per tal que puguin 

enir i incrementar al llarg de l'any 2022 amb la 

una illa sostenible des del punt de vista 



 

 

 

mediambiental, social i econòmic

Consell Insular d’Eivissa de manera consensuada amb les diferents entitats socials, 

empresarials i sindicals de l'illa. 

i inversors destinats a garantir la protecció de la ciutadania

l’àrea social i la millora de l'activitat econòmica insular

banda, la promoció i el foment de la principal indústria econòmica de l'illa, el turisme, 

d'una altra, l'impuls al sector primari illenc, mitjançant la promoció i 

producte local i l'augment de l

agrícola, ramadera i pesquera 

 

A més, es preveu la possibilitat d'incorporar al pressupost ordinari de la institució les 

aportacions provinents dels fons NextGeneration impulsat per Europa per garantir una 

recuperació ràpida i eficient de la crisi provocada per la C

l'any 2022 es preveu la creació d'una oficina destinada a la gestió i 

arribin a Eivissa des de la Unió Europea a través dels projectes inclosos al Pla 

Eivissa Avança per a una recuperació sostenible, competitiva i resilient.

 

Així, per fer front al compliment dels compromisos i 

el Consell Insular d’Eivissa 

112.025.892,51 €, davant els 

del 9,79 %. 

 

El pressupost anual es divideix 

Rural i Marí, Infraestructures i Sostenibilitat

Empresarial i Cooperació Municipal

Cultura i Patrimoni, Esports, Joventut i Economia. Totes les àrees incrementen el seu 

pressupost respecte de l'any 202
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mediambiental, social i econòmic, tal com estableix el Pla de reactivació impulsat des del 

de manera consensuada amb les diferents entitats socials, 

empresarials i sindicals de l'illa. En aquest sentit, s'han elaborat uns pressupostos solidaris

inversors destinats a garantir la protecció de la ciutadania a través d’un increment de 

i la millora de l'activitat econòmica insular des de diferents àmbits: d'una 

foment de la principal indústria econòmica de l'illa, el turisme, 

l'impuls al sector primari illenc, mitjançant la promoció i 

l'augment de les ajudes destinades al desenvolupament de l'activitat 

 de l'illa.  

la possibilitat d'incorporar al pressupost ordinari de la institució les 

aportacions provinents dels fons NextGeneration impulsat per Europa per garantir una 

recuperació ràpida i eficient de la crisi provocada per la COVID-19. En aquest sentit, per a 

y 2022 es preveu la creació d'una oficina destinada a la gestió i el control dels fons que 

arribin a Eivissa des de la Unió Europea a través dels projectes inclosos al Pla 

Eivissa Avança per a una recuperació sostenible, competitiva i resilient.

fer front al compliment dels compromisos i les necessitats de la ciutadania illenca, 

 ha elaborat un pressupost per a 2022

ls 102.038.947,03 € de 2021, xifra que suposa un 

divideix en tres àrees de gestió: l'àrea 1 dedicada a Turisme, Medi 

Rural i Marí, Infraestructures i Sostenibilitat; l'àrea 2 de Transports, Innovació, Promoció 

Empresarial i Cooperació Municipal, i l'àrea 3, destinada a gestionar els Serveis Socials, 

Cultura i Patrimoni, Esports, Joventut i Economia. Totes les àrees incrementen el seu 

l'any 2021. 
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eactivació impulsat des del 

de manera consensuada amb les diferents entitats socials, 

s'han elaborat uns pressupostos solidaris 

a través d’un increment de 

des de diferents àmbits: d'una 

foment de la principal indústria econòmica de l'illa, el turisme, i 

l'impuls al sector primari illenc, mitjançant la promoció i la dinamització del 

es ajudes destinades al desenvolupament de l'activitat 

la possibilitat d'incorporar al pressupost ordinari de la institució les 

aportacions provinents dels fons NextGeneration impulsat per Europa per garantir una 

19. En aquest sentit, per a 

control dels fons que 

arribin a Eivissa des de la Unió Europea a través dels projectes inclosos al Pla estratègic 

Eivissa Avança per a una recuperació sostenible, competitiva i resilient. 

necessitats de la ciutadania illenca, 

a 2022 que ascendeix a 

que suposa un increment 

dedicada a Turisme, Medi 

de Transports, Innovació, Promoció 

destinada a gestionar els Serveis Socials, 

Cultura i Patrimoni, Esports, Joventut i Economia. Totes les àrees incrementen el seu 



 

 

 

En el gràfic adjunt es destaca la divisió proporcional del pressupost en cada una de les 

àrees i s’hi constata el clar component social i assistenci

2022. 

 

 

LES DADES: 

Ingressos 

Pel que fa als ingressos, en els capítols 1 i 2 es preveu 

l’augment en la participació en els impostos sobre la 

9,03 %, i sobre l’IVA, amb un increment de l’11,71

de la regularització en la liquidació de l’

2017. 

En el capítol 3 es preveu un 

urbanístiques i per intrusisme

2021, que suposa un increment d’un 17,02
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En el gràfic adjunt es destaca la divisió proporcional del pressupost en cada una de les 

constata el clar component social i assistencial del projecte econòmic per a 

n els capítols 1 i 2 es preveu un lleuger increment

l’augment en la participació en els impostos sobre la renda de les persones 

un increment de l’11,71 %, principalment com a conseqüència 

idació de l’impost sobre el valor afegit corresponent a l’exercici 

un important augment en concepte de sancions 

per intrusisme d’acord amb els expedients que s’han tramitat durant l’any 

uposa un increment d’un 17,02 %. 
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En el gràfic adjunt es destaca la divisió proporcional del pressupost en cada una de les 

al del projecte econòmic per a 

 

increment per mor de 

ersones físiques, d’un 

com a conseqüència 

fegit corresponent a l’exercici 

en concepte de sancions en infraccions 

d’acord amb els expedients que s’han tramitat durant l’any 



 

 

 

Quant al capítol 4, hi ha un increment per la pujada d’un 22,84

de Finançament de l’Estat, i 

corrents per part de la Comunitat Autònoma via Llei de 

insulars. D’altra banda, desapareixen les transferències del Govern 

la renda mínima d’inserció, 

desplaçament per a estudiants universitaris a 

les accions formatives per part del SOIB, 

mateixa manera es minora el Conveni en matèria de promoció t

Al capítol 7, de transferències de capital, 

inclusió de la previsió de cobrament dels 

al Conveni de carreteres. També en aquest capítol s’inclouen els 7.079.212,70

d’aportació de la CAIB per la Llei de 

Al capítol 9 desapareix el crèdit pressupo

previsió d’incorporació de crèdits mitjançant u

de romanents de tresoreria, com ja es va fer
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Quant al capítol 4, hi ha un increment per la pujada d’un 22,84 % del Fons Complementari 

i una pujada d’un 1,38 % de l’increment de transferències 

corrents per part de la Comunitat Autònoma via Llei de finançament 

desapareixen les transferències del Govern de les Illes 

la renda mínima d’inserció, el sosteniment de la Xarxa d’Escoletes, 

desplaçament per a estudiants universitaris a la UE, el manteniment d’edificis de sa Coma i 

accions formatives per part del SOIB, minorant aquestos ingressos 

Conveni en matèria de promoció turística en un 50

, de transferències de capital, es veu un increment d'un 95,12

inclusió de la previsió de cobrament dels 16 milions d'euros per part de l'Estat corresponent 

També en aquest capítol s’inclouen els 7.079.212,70

per la Llei de finançament definitiu de consells insulars.

apareix el crèdit pressupostat el 2021 en incloure durant l’exercici 2022 

dits mitjançant un suplement extraordinari de crèdit a cà

, com ja es va fer el 2021: 

PRESSUPOST 

2022  
 

% del Fons Complementari 

ent de transferències 

inançament definitiu de consells 

de les Illes Balears per 

sosteniment de la Xarxa d’Escoletes, les ajudes al 

manteniment d’edificis de sa Coma i 

s ingressos en 560.000 €. De la 

urística en un 50 %.  

95,12 % a causa de la 

milions d'euros per part de l'Estat corresponent 

També en aquest capítol s’inclouen els 7.079.212,70 € 

nsulars. 

cloure durant l’exercici 2022 una 

n suplement extraordinari de crèdit a càrrec 

 



 

 

 

Despeses 

Amb relació al capítol de despeses

partides dedicades de caire social i a

sostenibilitat, la mobilitat i la promoció de l’excel·lència turística i de nous productes 

turístics, com el turisme cultural

El capítol 1, dedicat a personal, recull un increment contingut del 

el compliment de la regularització

dotació per cobrir noves places a fi de millorar els 

persones. 

Al capítol 2, de despesa corrent, es preveu un 

s’assoleixen els 27.518.511,40

Recursos Humans, que amplia

Les partides destinades a Benestar Social pugen un 

de Cultura, Educació i Patrimoni 

i agilitzar al màxim el foment de l'

Al capítol 4, es preveu la possibilitat d'atorgar subvencions nominatives destinades a la 

promoció cultural, esportiva i econòmica de l'illa a diferents entitats i esdeveniments amb 

una especificitat i exclusivitat determinades que s'aniran alterant al llarg de l'any amb altres 

línies de subvenció de lliure concurrència.

En aquest capítol es preveuen

Cooperació Municipal a empreses i autònoms, a través

milions d'euros. 

A més, es recullen també els compromisos de transferències de cooperació municipal als 

cinc municipis de l'illa a través del Pla 5 i el compliment de la Llei de 

d'euros que es destinaran a permetre als ajuntaments 
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espeses, per a l'any 2022 es recull un important augment de les 

de caire social i a inversions reals, apostant per la recuperació

la mobilitat i la promoció de l’excel·lència turística i de nous productes 

urisme cultural. 

apítol 1, dedicat a personal, recull un increment contingut del 0,8 % que es derivarà en 

regularització salarial per als treballadors públics

cobrir noves places a fi de millorar els serveis assistencials i d'atenció a les 

apítol 2, de despesa corrent, es preveu un increment de l’1,85

518.511,40 €, i destaca l'augment al Departament de Benestar Social i 

amplia aquest capítol en 1,2 milions d'euros. 

Les partides destinades a Benestar Social pugen un 12,85 %, mentre que 

i Patrimoni puja un 9,9 %, fruit del compromís i la voluntat de garantir 

i agilitzar al màxim el foment de l'activitat social, cultural i patrimonial de l’illa

la possibilitat d'atorgar subvencions nominatives destinades a la 

promoció cultural, esportiva i econòmica de l'illa a diferents entitats i esdeveniments amb 

una especificitat i exclusivitat determinades que s'aniran alterant al llarg de l'any amb altres 

línies de subvenció de lliure concurrència. 

preveuen les ajudes del Departament de Promoció Econòmica i 

empreses i autònoms, a través dels ajuntaments, per valor d’

s compromisos de transferències de cooperació municipal als 

a través del Pla 5 i el compliment de la Llei de c

d'euros que es destinaran a permetre als ajuntaments abaixar els tributs derivats de la 
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, per a l'any 2022 es recull un important augment de les 

inversions reals, apostant per la recuperació, la 

la mobilitat i la promoció de l’excel·lència turística i de nous productes 

% que es derivarà en 

salarial per als treballadors públics i la previsió de 

serveis assistencials i d'atenció a les 

,85 %, de manera que 

epartament de Benestar Social i 

%, mentre que el Departament 

ruit del compromís i la voluntat de garantir 

, cultural i patrimonial de l’illa d'Eivissa. 

la possibilitat d'atorgar subvencions nominatives destinades a la 

promoció cultural, esportiva i econòmica de l'illa a diferents entitats i esdeveniments amb 

una especificitat i exclusivitat determinades que s'aniran alterant al llarg de l'any amb altres 

epartament de Promoció Econòmica i 

dels ajuntaments, per valor d’1,3 

s compromisos de transferències de cooperació municipal als 

capitalitat, 4,4 milions 

baixar els tributs derivats de la 



 

 

 

recollida i el tractament de residus

persones usuàries el transport públic, les ajudes a agricultura i els més de 5,6 milions 

d’euros d’ajudes en matèria de benestar social.

Al capítol 6, dedicat a inversions, 

suposa un 184,99 % més respecte de l’any anterior.

inversions l’Escola d’Hostaleria amb 1.115.905,46

8,5 milions d’euros, 450.000 € per a la millora del HRA Cas Serres, 550.000

Museu de la Mar, 472.000 € per a la muse

de la cabuda de Can Coix, 572.566,62

Bes, 200.000 € per a l’inici del projecte del Parc Motor, entre d’altres.

Al capítol 7 s’inclouen 400.000

associacions sense ànim de lucre per fer front a inversions de caire social

inclouen 500.000 € per fer fron

les obres del centre de baixa exigència de

per al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, 565.127,33

per al manteniment i la rehabilitació de béns patrimonials, 400.000

de camins rurals a través dels ajuntaments, 673.000

Serveis Públics Insulars a fi de modernitzar, adequar i remodelar l’escorx

inclouen 100.000 € per fer front a les possibl

Sant Josep de sa Talaia en virtu

de Portmany. Però en cas que

càrrec de romanents. També s’

2,5 milions d’euros per finançar projectes municipals a través del Pla 5 i 

la Llei de capitalitat. 

Així mateix, al capítol 9, referit al fons de contingè

prevista posada en marxa de la carrera professional i possibles requeriments d’augment de 

personal: 
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tractament de residus, les ajudes per reduir el cost que suposa per a

s el transport públic, les ajudes a agricultura i els més de 5,6 milions 

d’euros d’ajudes en matèria de benestar social. 

apítol 6, dedicat a inversions, l’import destinat a inversions és de 16.792.892,05

% més respecte de l’any anterior. Es poden destacar com a principals 

leria amb 1.115.905,46 €, la millora a la xarxa vi

€ per a la millora del HRA Cas Serres, 550.000

€ per a la museïtzació de sa Caleta, 250.000 

x, 572.566,62 € per a la reforma de l’Escola de Turisme del carrer 

€ per a l’inici del projecte del Parc Motor, entre d’altres. 

00.000 € de transferència de capital a consorcis, famílies i 

associacions sense ànim de lucre per fer front a inversions de caire social

€ per fer front al compromís establert amb l’Ajuntament d’Eivissa per a 

baixa exigència des Gorg. També hi ha una partida de 

per al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, 565.127,33 € per a ajudes a particulars

rehabilitació de béns patrimonials, 400.000 € en ajudes a millores 

de camins rurals a través dels ajuntaments, 673.000 € a la Mancomunitat 

úblics Insulars a fi de modernitzar, adequar i remodelar l’escorx

€ per fer front a les possibles despeses justificades per l’A

Sant Josep de sa Talaia en virtut del conveni signat per al projecte de millora de la b

e l’execució del projecte necessitàs més sous, es finanç

També s’hi inclouen 120.000 € en ajudes a l’àmbit rural i ramader i 

2,5 milions d’euros per finançar projectes municipals a través del Pla 5 i 

l 9, referit al fons de contingència, s’inclou una partida per fer front a la 

prevista posada en marxa de la carrera professional i possibles requeriments d’augment de 
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, les ajudes per reduir el cost que suposa per a les 

s el transport públic, les ajudes a agricultura i els més de 5,6 milions 

mport destinat a inversions és de 16.792.892,05 €, que 

Es poden destacar com a principals 

€, la millora a la xarxa viària per valor de 

€ per a la millora del HRA Cas Serres, 550.000 € destinats al 

ïtzació de sa Caleta, 250.000 € per a l’ampliació 

scola de Turisme del carrer 

ència de capital a consorcis, famílies i 

associacions sense ànim de lucre per fer front a inversions de caire social. També s’hi 

juntament d’Eivissa per a 

hi ha una partida de 601.533,34 € 

€ per a ajudes a particulars 

€ en ajudes a millores 

€ a la Mancomunitat Intermunicipal de 

úblics Insulars a fi de modernitzar, adequar i remodelar l’escorxador insular. S’hi 

es despeses justificades per l’Ajuntament de 

del conveni signat per al projecte de millora de la badia 

ecessitàs més sous, es finançaria a 

àmbit rural i ramader i 

2,5 milions d’euros per finançar projectes municipals a través del Pla 5 i el compliment de 

ncia, s’inclou una partida per fer front a la 

prevista posada en marxa de la carrera professional i possibles requeriments d’augment de 



 

 

 

 

En definitiva, es conclou un projecte econòmic per a 202

comptable del Consell d'Eivissa, establint les bases per a la contenció i 

financer i econòmic de la institució amb l'objectiu de garantir el compliment de les 

competències i la gestió pròpies del Con

progressiva i sostinguda de la crisi 

econòmic flexible i adaptat a la realitat actual, amb una inversió per càpita, sobre una 

població de 151.827 persones, de 737,85 

Els objectius principals d’aquest projecte de pressupostos 

des de la racionalització i l’optimització dels comptes públics, els recursos necessaris per 

tal de seguir impulsant inversions i mesures centrades 

públics, les polítiques d'atenció a les persones

famílies, les petites i mitjanes empreses, els autònoms, la dinamització del mercat de 

treball i l'impuls de l'activitat econòmica des d'un 

modernització de l'activitat agrària de 
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En definitiva, es conclou un projecte econòmic per a 2022 que recull la realitat financera i 

comptable del Consell d'Eivissa, establint les bases per a la contenció i 

financer i econòmic de la institució amb l'objectiu de garantir el compliment de les 

gestió pròpies del Consell, en un entorn excepcional d

progressiva i sostinguda de la crisi social i econòmica patida i que requereix d'un projecte 

econòmic flexible i adaptat a la realitat actual, amb una inversió per càpita, sobre una 

, de 737,85 € per persona, un 6,96 % més que l’any passat

principals d’aquest projecte de pressupostos són, entre d’altres, 

optimització dels comptes públics, els recursos necessaris per 

impulsant inversions i mesures centrades a garantir i millorar els serveis 

públics, les polítiques d'atenció a les persones, el foment de mesures de protecció de les 

les petites i mitjanes empreses, els autònoms, la dinamització del mercat de 

'activitat econòmica des d'un model energètic sostenible, 

modernització de l'activitat agrària de l’illa. 
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que recull la realitat financera i 

comptable del Consell d'Eivissa, establint les bases per a la contenció i el control de l'estat 

financer i econòmic de la institució amb l'objectiu de garantir el compliment de les 

sell, en un entorn excepcional de recuperació 

patida i que requereix d'un projecte 

econòmic flexible i adaptat a la realitat actual, amb una inversió per càpita, sobre una 

% més que l’any passat. 

, entre d’altres, assegurar, 

optimització dels comptes públics, els recursos necessaris per 

garantir i millorar els serveis 

foment de mesures de protecció de les 

les petites i mitjanes empreses, els autònoms, la dinamització del mercat de 

model energètic sostenible, que permeti la 



 

 

 

 

DESPESES PER CAPÍTOLS: 

A les següents gràfiques es reflecteixen 

departaments i els diferents capítols:
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A les següents gràfiques es reflecteixen les despeses previstes per al 2022 distribuïdes

departaments i els diferents capítols: 
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5%

14%

1%

9%
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les despeses previstes per al 2022 distribuïdes per 
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