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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputades. Començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si hi ha
substitucions.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, presidenta, Jordi Marí en lloc de Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Marí. Passam ja a l’únic punt de l’ordre
del dia d’avui relatiu al debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 17676/20 i RGE núm. 1057/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 17676/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a més capacitat decisòria per a les comunitats
autònomes en matèria fiscal i rebuig d’una harmonització
reductora d’aquestes capacitats.

Començarem amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 17676/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a més capacitat decisòria
per a les comunitats autònomes en matèria fiscal i rebuig d’una
harmonització reductora d’aquestes capacitats.

Per a la defensa, en primer lloc, per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats.
Com tots vostès saben, paral·lelament a la nostra iniciativa que
debatem en el dia d’avui, també el Grup Parlamentari Popular
va presentar una interpel·lació i després una moció coincident
amb la temàtica que tractam a aquesta proposició no de llei. De
totes maneres, permeti’m dir-ho, la nostra iniciativa era
inicialment presentada amb anterioritat a la del Partit Popular
i..., ho dic per evitar reiteracions i repeticions un poc
inevitables en un tema que consideram rellevant i important.

Bé, com saben a la tramitació dels pressupostos generals de
l’Estat es va produir una espècie de pacte entre grups, algunes
formacions polítiques, per impulsar en un futur una
harmonització fiscal a les comunitats autònomes. De fet, la
ministra d’Hisenda va fer unes declaracions en què no negava
en absolut aquesta idea, sinó que la reforçava, en dir que
“l’harmonització fiscal és un element que des del primer dia
l’executiu ha impulsat i ha volgut posar damunt la taula ja que
considera que ha d’haver-hi unes regles de joc semblants a les
figures fiscals”. Per tant, hi ha una clara voluntat, o almanco de
la ministra, d’avançar en aquesta harmonització fiscal.

És evident que el debat de l’harmonització fiscal, en tot cas,
en tot cas, si s’ha de produir o si, com a mínim, s’ha de discutir,
s’ha de generar aquest debat en el moment que s’afronti la
discussió del model de finançament de les comunitats
autònomes, que ja fa temps que hauria d’haver estat revisat.

Bé, l’harmonització fiscal, en definitiva, què significa?
Significa que els imposts s’assemblin als diferents territoris, és
a dir que tenguin característiques similars de tipus de
gravamen, exempcions, deduccions, bonificacions, etc., que
tenguin una important uniformitat. Aquesta és la idea que hi ha
rere l’harmonització fiscal, una idea que per a nosaltres, per al
Grup Parlamentari El Pi, és poc compatible amb l’Estat
autonòmic i amb l’autonomia política de les comunitats
autònomes.

Les comunitats autònomes, com vostès saben, es financen
bàsicament pels imposts cedits total o parcialment a les
mateixes i a través dels imposts propis. En aquest cas de
l’harmonització fiscal sembla que el que es vol és entrar a
uniformitzar el règim jurídic dels imposts cedits totalment i
molt concretament de l’impost de patrimoni, de l’impost de
successions i donacions, de l’impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats.

Bé, el grup parlamentari considera, el nostre Grup
Parlamentari El Pi considera que no es pot restringir la
capacitat de decisió de les comunitats autònomes en matèria
fiscal perquè això xoca frontalment amb els conceptes
constitucionalment proclamats, i entenem que el dret a
l’autonomia de les Illes Balears també garanteix unes potestats
en matèria de definició de les seves figures fiscals i del tipus de
gravamen, de les deduccions i de les exempcions que es
vulguin aplicar d’acord amb una política pròpia, autònoma,
també fiscal.

Per tant, evidentment estam absolutament enfrontats i en
contra de qualsevol idea d’harmonització fiscal que es pugui
impulsar per part del Govern de l’Estat.

Per això, presentam aquesta proposició no de llei amb tres
punts molt concrets. El primer punt és “instar el Govern de
l’Estat a impulsar un nou model de finançament que augmenti
l’autonomia financera de les comunitats autònomes i que
augmenti la seva capacitat normativa en matèria fiscal.”

El segon punt és que “el Parlament rebutja qualsevol
modificació del sistema de finançament de les comunitats
autònomes que redueixi aquesta autonomia financera i aquesta
capacitat fiscal de les Illes Balears”, i, per tant, rebutjam
qualsevol modificació que camini cap a l’harmonització.

I en tercer lloc, “instam el Govern de les Illes Balears a
adoptar una postura clara de defensa de l’autonomia financera
de les Illes Balears i a defensar, per tots els mitjans, i
evidentment anant al Tribunal de Justícia, qualsevol retallada
o qualsevol intent d’harmonització fiscal que es produeixi en
relació amb les Illes Balears.”

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. S’ha presentat per part del Grup
Parlamentari Socialista l’esmena RGE núm. 1535/21 i, per a la
seva defensa, té la paraula la Sra. Truyols.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017676
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101535
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LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, gràcies, presidenta, molt bona tarda a tots. Bé, donarem
suport al primer i al segon punt perquè des del Grup
Parlamentari Socialista estam totalment d’acord a augmentar
l’autonomia financera, sempre l’hem defensada des del govern
d’esquerres, i concretament aquest augment de la capacitat
normativa fiscal. A més, de fet, sempre hem anat més enllà i no
només hem demanat un augment de capacitat normativa sinó
també un augment de la potestat de gestió, recaptació i
inspecció no només dels tributs cedits totalment sinó dels
tributs parcialment cedits, com seria l’impost de la renda de les
persones físiques o l’impost del valor afegit, en aquest darrer
cas.

També donarem suport al punt segon perquè evidentment
quan un està a favor de l’autonomia financera es posiciona
contra l’harmonització fiscal, per tant, té tota la lògica que
també donem suport a aquest segon punt.

I en relació amb el tercer punt, efectivament, hem presentat
una esmena de modificació a l’apartat, bé, on diu que “en tot
cas, s’hauria d’impugnar davant del Tribunal Constitucional o
els tribunals ordinaris qualsevol pèrdua d’autonomia
financera”, consideram que, en lloc d’aquesta impugnació,
hauria de ser, doncs, “utilitzant els mitjans necessaris per tal de
poder tenir aquesta autonomia financera que, en tot cas, vendria
fixada a la Llei de finançament de les comunitats autònomes”.

I bé, bàsicament era el que volia comentar i, bé, ja dic, als
dos primers punts donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. En torn de fixació de
posicions, en primer lloc, passam la paraula al portaveu del
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Antonio Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputades.
Bé, des del Partit Popular no podem més que estar cent per cent
d’acord amb el plantejament que es fa des d’El Pi perquè és
coincident amb la moció que nosaltres vàrem defensar el
dimarts passat a aquest mateix parlament, per tant, no podem
més que estar-hi a favor. 

El que realment ens resulta sorprenent és que el Partit
Socialista ara ens digui que ara ja està..., que ara sí, que ara
votarà a favor. Jo realment no ho entenc, perquè el
plantejament que feia el Partit Popular la setmana passada era
equivalent al que fa ara El Pi. Jo realment..., un es queda..., ja
ens explicaran quina és la diferència, idò: l’eliminació
d’imposts, això d’eliminar imposts?

Miri, vostès el problema que tenen, i ahir o aquests dies el
PSC ho ha posat en evidència, és que, ja els ho vaig dir al ple,
viuen vostès a un món de contradiccions, vostès volen estar a
missa i repicar al mateix temps; vostès volen autonomia
tributària, però no volen que hi hagi competència fiscal, per
tant, això els du a vostès a defensar que hi hagi tipus mínims de
tributació, i això és una contradicció en si mateixa, és una

contradicció. Vostès volen autonomia tributària per poder pujar
els imposts, però no volen que els altres tenguin autonomia
tributària per poder-los baixar, i això és contradictori, és
contradictori. 

Miri, hi ha altres solucions que no són fixar tipus mínims de
tributació que són perfectament factibles i que, si volen, poden
introduir-se incentius a les comunitats autònomes perquè facin
més esforç fiscal. Per exemple, reformin el sistema de
finançament i incloguin la capacitat fiscal de Madrid dins..., a
l’impost de patrimoni l’incloguin dins la capacitat fiscal de
Madrid i, per tant, dins el sistema d’anivellament. O incloguin
una variable que sigui la inversa de l’esforç fiscal, inversa de
l’esforç fiscal, tal com passa a l’àmbit local, és tal com passa
als municipis, si no passa res! Reformin el sistema o facin
aquest plantejament.

El que ens sembla inacceptable és que vostès facin el
plantejament de fixar un tipus mínim de tributació, una
harmonització per part del Govern central. Perquè això és
retallar l’autonomia tributària, en diguin vostès com en vulguin
dir, però això és retallar l’autonomia tributària de les
comunitats autònomes. I això és amb el que nosaltres no estam
d’acord. 

Això, sí, ja ens ho han dit clarament: el PSC -Partit
Socialista de Catalunya- està d’acord amb l’harmonització
fiscal del Sr. Sánchez, evidentment el Sr. Sánchez hi està
d’acord! La ministra Montero fa anys que ho planteja, per tant,
vostès està bé que ho diguin clarament: no volem... ens parlen
de l’àmbit fiscal, de competència deslleial de Madrid, de no sé
què..., i amb aquest argument vostès volen retallar l’autonomia
tributària de les comunitats autònomes. En canvi, Portugal, a
Portugal no hi ha problema de competència fiscal amb
Portugal, a Portugal no hi ha cap problema, segons vostès,
només hi ha problema amb Madrid. La intencionalitat és clara,
en aquest sentit.

Repeteix, ens sembla, des del Partit Popular, contradictòria
la seva posició, perquè volen matar mosques a canonades. I no
podem estar d’acord que es limiti l’autonomia tributària de les
comunitats autònomes, des del Partit Popular defensam -i
seguirem defensant-, no només que es retalli l’autonomia
tributària -perdó-, no només estarem en contra que es retalli
l’autonomia tributària, sinó que s’ha d’augmentar l’autonomia
tributària. Ja els ho vam dir la setmana passada: volem que els
tributs cedits tradicionals s’assemblin més a tributs propis -a
tributs propis, de les comunitats autònomes- que no a tributs
cedits. Que volem més marge de competències normatives a
l’impost de transmissions patrimonials, a l’impost sobre
successions i donacions, a l’impost sobre el patrimoni! Que en
volem més!

Per què vostès no parlen, per exemple, de ficar un tipus
mínim a l’impost de transmissions patrimonials? No els agrada,
ficar aquí un tipus mínim de tributació? No!, volen ficar el tipus
mínim de tributació allà on fa més mal: a l’impost sobre
successions i donacions. I la seva batalla, la batalla que vostès
tenen amb Madrid, la pagaran els ciutadans de les Illes Balears,
en forma d’una apujada d’imposts, i això -almenys des del
Partit Popular- no ho acceptarem mai. Moltes gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passem ara el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta, i bona tarda a totes i a tots. Amb
referència a la proposta que presenta avui El Pi, comentar que,
per la nostra banda, també som favorables a l’autonomia
financera i no a la via d’aquesta harmonització fiscal, amb la
qual cosa estaríem d’acord amb els punts 1 i 2, i demanaríem
que es pugui incorporar l’esmena del Partit Socialista, a la qual
també som favorables. 

Dir també que sentir al representant del Partit Popular, el
portaveu del Partit Popular, parlar de què s’ha de reformar el
sistema de finançament quan, precisament, el Partit Popular ha
bloquejat aquesta reforma durant molts d’anys és, com a
mínim, sobtant, no?

Sí que hi ha dumping fiscal, sí que hi ha competència
deslleial de la comunitat autònoma de Madrid, és molt evident
que roba a empreses i grans fortunes a altres comunitats
autònomes i s’enriqueix a costa d’altres territoris, nosaltres
pensam que és del tot inacceptable aquesta pràctica i en som
absolutament contraris.

En definitiva, i per resumir -després de la sessió plenària
d’avui que ha estat prou intensa-, favorables als punts 1 i 2
d’aquesta PNL i també a la incorporació en el punt 3 l’esmena
presentada pel Partit Socialista. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Martín. Passem el torn ara al portaveu
del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gracias, presidenta.  Bien, el problema de la armonización
fiscal, el principal problema de la armonización fiscal, es que
el Gobierno Sánchez lo ha pactado con Esquerra Republicana.

O sea, estamos en un momento clave, que llevamos
muchísimos años pidiendo que se renegocie el sistema de
financiación autonómica, que se renegocie y que se reformule
un sistema de financiación que realmente sirva para lo que
debería servir: para el sostenimiento de las coberturas básicas
y fundamentales del estado del bienestar en nuestra comunidad
y en todas las comunidades. Y, claro, que esta negociación,
justamente sea ahora, cuando el Gobierno Sánchez negocia con
Esquerra Republicana, partido claramente independentista, que
va a utilizar esta negociación para buscar beneficios para sus
intereses, nos preocupa muchísimo. 

En Ciudadanos tenemos claro que la armonización fiscal
debe salir únicamente de un acuerdo entre todas las
comunidades, evidentemente, para no beneficiar ni perjudicar

a ninguna de ellas. Y en temas que se están negociando con
Esquerra Republicana, evidentemente, el impuesto de
sucesiones y donaciones, desde Ciudadanos queremos que se
rebaje al mínimo, al mínimo posible porque estamos obligando
a tributar doblemente por un mismo concepto que es el de la
sucesión y donación.

Por tanto, nosotros mostramos nuestra preocupación,
primero, porque es una necesidad que se reforme el sistema de
financiación autonómica, pero el momento -la verdad- es que
es muy complicado y seguramente no conseguiríamos que esta
reforma -si se pacta con Esquerra Republicana- asegure la
igualdad, de modo que se garantice el acceso efectivo a todos
los servicios públicos especiales por parte de los ciudadanos
españoles, con independencia del territorio en el que residan,
y la equidad, para que no haya diferencias arbitrarias en el
reparto de recursos entre las comunidades ni entre los niveles
de financiación en cada una de ellas. 

Sobre los impuestos cedidos e impuestos parcialmente
cedidos, bueno, evidentemente, la situación actual, la normativa
actual, sí que permite al gobierno autonómico tocar, por
ejemplo, el tramo autonómico del IRPF y sí tiene margen para
subir impuestos en el caso que lo desee. Nos preocupa que en
la propuesta de El Pi se hable de aumento de capacidad de
normativa fiscal, cuando precisamente lo que impulsamos
desde Ciudadanos es que la fiscalidad cubra las necesidades
necesarias para dar coberturas al estado del bienestar pero que
no sea confiscatorio, como se da en algunos de los impuestos
que hemos hablado anteriormente.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passem ara el torn de
paraula a la portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
la Sra. Joana Aina Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies. Bé, jo crec que -com ha dit el Sr. Melià- el tema
que es planteja aquí, encara que aquesta proposició no de llei
estàs presentada abans, que la que va presentar el Partit Popular
en el Ple, bàsicament té un mateix objectiu o té un mateix
sentit, no?

Nosaltres en això ens reafirmam en la nostra posició, que
vàrem tenir en el ple de la setmana passada, rebutjam qualsevol
harmonització fiscal que retalli la nostra sobirania fiscal,
perquè nosaltres creiem en la corresponsabilitat fiscal i en
l’autonomia tributària. I el que pensam és que el que s’ha
d’augmentar és aquesta autonomia i aquesta sobirania a l’hora
de decidir els nostres imposts.

Per tant, nosaltres sí que és vera que demanaríem al Sr.
Melià que acceptàs l’esmena que ha presentat el Partit
Socialista, crec que aquesta esmena va en el mateix sentit que
nosaltres vàrem presentar al Partit Popular, en el punt 3, al
Partit Popular en el ple de la setmana passada. El Partit Popular
no la va voler acceptar però nosaltres esperam que sí, crec que
seria un bon missatge que sortís d’aquesta comissió una
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unanimitat en aquest sentit i que en aquest punt 3 també tots hi
poguéssim votar a favor. 

Jo, la veritat és que vàrem parlar la setmana passada, i crec
que la setmana passada en vàrem parlar al dematí i el
capvespre, del tema de l’harmonització fiscal, primer, per la
PNL, però després el capvespre vàrem parlar d’un impost, que
era l’impost de dipòsits bancaris, que va posar el Partit Popular
i que és una mostra, precisament, d’una harmonització fiscal a
la brava que va imposar el Partit Popular a les comunitats
autònomes, perquè el que va fer... fins i tot sobre un impost
amb total sobirania de les comunitats autònomes, ni tan sols era
un impost cedit o un impost compartit, com en vulguem dir, no,
sinó que era un impost, és un impost, que era totalment de
sobirania de les comunitats autònomes, i, és clar, el Partit
Popular es va imposar amb aquest..., que encara és vigent, i
que, evidentment, tampoc no veig que hi hagi intenció per part
del Govern espanyol actual de tornar enrere aquesta qüestió,
però bé, era un exemple de com canvia la perspectiva quan un
partit governa o no en aquestes qüestions.

També diria al Sr. Pérez-Ribas que, no ho sé, estan
obsessionats amb Esquerra Republicana, crec que aquí del que
parlam és de si volem o no l’harmonització... aquí no hi ha
culpes. Tampoc no li he sentit anomenar res de si..., ha dit el
que pensava vostè d’aquesta qüestió, ha dit que vostè..., supòs
que el que volen és que ens convertim en un... en el que fa la
comunitat de Madrid, i nosaltres això evidentment no ho podem
compartir, el que fa la Sra. Ayuso, i el que ja va fer la Sra.
Cifuentes abans, i el que ja va fer la Sra. Aguirre anteriorment.
Vull dir que... no baixar imposts, vostès ho han dit i nosaltres
això, evidentment, no ho compartim ni ho podem compartir.

Per tant, des de MÉS per Mallorca..., el que li ha dit al Sr.
Melià, nosaltres defensam la..., votarem a favor del punt 1 i del
punt 2, però en el tercer li demanaria que acceptàs l’esmena
perquè tots hi poguéssim votar a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. És el torn ara...
corresponde el turno ahora al portaveu del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Con esta PNL nos pasa que nos
gusta la música, pero la letra no nos acaba de convencer, y me
explico. Como ha dicho también el Sr. Pérez-Ribas, el
problema de la financiación y de la financiación propia y de la
capacidad de legislar sobre la propia financiación y sobre los
impuestos, es como un cuchillo: en manos de un chef es un
instrumento muy adecuado y en manos de un asesino es muy
peligroso.

Entonces, aquí nos encontramos con un problema: el Estado
se encuentra con una serie de comunidades autónomas, a las
que se acusa directamente de hacer dumping fiscal, como por
ejemplo la Comunidad de Madrid, con bajadas de impuestos,
de aquellos impuestos sobre los que tiene competencia, pero

también nos encontramos otras comunidades, como la de
Cataluña, que hace exactamente lo contrario con esas mismas
competencias, que es disparar completamente la presión fiscal
porque necesita recaudar para lo que ellos consideran que es
más necesario.

Entiendo perfectamente cuál es la intención d’El Pi al
presentar esta propuesta, que entiendo que es buena, es intentar
que tengamos capacidad, yo creo que viendo las intervenciones
que suele tener el Sr. Melià, más bien de bajar los impuestos
que de subirlos, pero es un instrumento, que ya digo, es un
arma de doble filo y a veces la harmonización fiscal sí es
necesaria, sí es necesaria para crear derechos homogéneos entre
los diferentes territorios, el no crear comunidades que hagan
dumping fiscal ni crear comunidades que ejerzan una presión
excesiva, casi confiscatoria, sobre sus ciudadanos.

Por todo ello y aunque entiendo la bondad de su propuesta
nosotros nos abstendremos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Té el torn de paraula ara el
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El primer que he de dir és
que jo, com el Sr. Costa, també crec que l’autonomia que ens
cal és la de Portugal, sempre ho hem defensat i creiem que
realment les comunitats autònomes haurien de tenir la mateixa
capacitat no només financera, sinó política, que la que té
Portugal dintre de la península ibèrica. Per tant, Sr. Costa, jo ja
li he fet alguna aclucada d’ull, perquè el veig tan
independentista i tan sobiranista que, la veritat,... entre que el
PP és sobiranista i Ciudadanos, que jo em pensava que era el
baluard de la igualtat de tota Espanya, també... fa les seves
tentines amb El Pi, i fins i tot pensava: bé, almenys VOX votarà
en contra i s’hi oposarà per defensar la unitat d’Espanya!, i
resulta que s’absté, jo ja no sé què pensar. Realment, Sr. Melià,
vostè ha tingut la capacitat de trabucar aquest parlament.

Nosaltres som allà mateix on érem, nosaltres lluitarem que
realment..., a veure, és un tema de responsabilitat de govern, és
a dir, totes les administracions haurien de responsabilitzar-se de
la captació dels seus ingressos perquè aquest és l’element bàsic
de la rendició de comptes davant dels ciutadans. Escolti, és
molt fàcil que recapti un altre i després m’ho gasto jo, no?,
cadascú ha de recaptar el que gasta.

Per tant, nosaltres estem totalment d’acord amb aquest
principi. Estem totalment en contra de la paraula
“harmonització”, ens crea urticària, i nosaltres creiem que
evidentment nosaltres hem de respondre davant dels ciutadans
dels imposts que els cobrem, siguin molts o siguin pocs.

Dit això, jo crec que tothom hauria de tenir clar..., i a mi el
que em preocupa és l’actitud del PP en aquest tema, que jo la
veig oportunista, i em permetrà que li ho digui, Sr. Costa, és el
problema de Madrid, o sigui, tenim un problema amb Madrid;
i a mi el que em preocupa és que vostès surten aquí a defensar
aquesta sobirania fiscal perquè el que volen és defensar la
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política que fa la Comunitat de Madrid i si Madrid, en lloc
d’estar al centre i beneficiar-se de ser la capital d’Espanya,
estigués a la perifèria, si em permeten l’expressió, s’estaria
morint de fàstic!, és a dir, Madrid pot fer aquesta política fiscal
perquè tot ha de passar per allà i es beneficien que ells poden
fer la política que els doni la gana, primer perquè és una
comunitat autònoma molt petita que... "vampiritza" les
comunitats del seu voltant i viu d’aquesta "vampirització" de
les comunitats de Castella i Lleó i Castella-La Manxa, i ja els
dic, si aquesta política la fes Galícia es moririen de fàstic,
perquè no tindrien ni una empresa ni una inversió, res de res
allà, m’entén? El que passa és que, és clar, les empreses que
tenen el negoci de l’estat, el tenen a Madrid, doncs, a més a
més, Madrid es pot permetre fer aquesta política de
competència deslleial amb la resta de comunitats autònomes. 

Aleshores, nosaltres com creiem que s’hauria de fer això?
Això s’hauria de resoldre via sistema de finançament, és a dir,
el sistema de finançament ha de penalitzar o ha de compensar
aquests beneficis que obté Madrid pel tema de la capitalitat.

Per tant, jo els demanaria, si realment... i per part d’El Pi no
en tenc cap dubte, però d’altres partits que oportunistament
s’apunten a això, s’apunten... bé, vostè, Sr. Costa, potser no és
tan oportunista perquè realment jo ho pens que una mica
sobiranista sí que ho és pel discurs que li sent, però, vull dir, el
Partit Popular, home, siguem seriosos i si realment volem
defensar els interessos de Balears deixem de fer la gara-gara a
la política que fa Madrid, que tots ens sortim perjudicats -tots
en sortim perjudicats.

Evidentment per tot el que he dit hi votarem a favor.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara correspondria suspendre,
però..., o podem continuar, ho demano a...

(Remor de veus i algunes rialles)

Com vostè vulgui, Sr. Melià... Llavors passem el torn de
paraula al portaveu del Grup El Pi Proposta per les Illes perquè
ens aclareixi ja a part de tot si accepta l’esmena i si accepta, en
tot cas, la votació per separat.

Gràcies.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No acceptarem l’esmena
perquè nosaltres volem que quedi molt clar que el Govern de
les Illes Balears utilitzarà tots els mitjans, també la impugnació
jurisdiccional, i tenim la sensació que volen evitar aquest
compromís perquè, al final, el que volen és tocar l’esquena i dir
que faran una negociació política i no plantar-se de bon de
veres davant un abús que es pugui produir. Per tant, ens agrada
molt més la nostra redacció i ens mantindrem en la proposta
inicial.

Sr. Pérez-Ribas, jo no sé si és que ho he escrit molt
malament, però pens que aquesta vegada no m’he equivocat jo,
crec que està claríssim que el que demanam és augmentar la
capacitat normativa, no augmentar els tributs, augmentar la
capacitat normativa.

Augmentar la capacitat normativa també és reduir els
imposts, si així es vol, és fer el que vulguis, pujar, baixar, posar
bonificacions, posar recàrrecs, és fer el que tu trobis, però és
augmentar la capacitat normativa. En cap cas no he parlat ni
d’augmentar ni de reduir impostos, perquè la intenció d’aquesta
proposició no de llei no és entrar en temes fiscals, sinó en
temes competencials i d’autogovern.

Per a mi, del debat que s’ha produït, queda clar que aquí hi
ha dos grups a les Illes Balears que els agrada l’harmonització
fiscal, que són Ciutadans i VOX.

Ciutadans ens ha dit que l’harmonització “debe salir de un
acuerdo”, és a dir, hi ha d’haver harmonització; no li agrada
l’harmonització perquè la proposa Esquerra Republicana, però
si la proposa un altre grup sí que li agrada. Bé, és legítim, eh?,
però a mi em queda clar que a Ciutadans i a VOX ja els està bé
si hi ha d’haver una harmonització fiscal a les Illes Balears.

I després hi ha dos grups que aquí diuen que no, però a
Madrid diuen que sí, que són el PSOE i Podemos, que també
ja està bé que cadascú quedi retratat.

Nosaltres, però, evidentment no som partidaris que hi hagi
cap tipus d’harmonització i hem de reaccionar amb tots els
mitjans que tenguem a l’abast, també amb el del recurs judicial.

L’autonomia consisteix a fer polítiques diferents, Sr.
Rodríguez. És clar, és que vostè diu: bé, és que a Madrid en
faran un ús, a Catalunya en faran un altre; és clar, això és
l’autonomia, perquè si tothom fes el mateix no hi hauria
autonomia, seria uniformitat. D’això es tracta, que els ciutadans
trien els seus representants i democràticament decideixen fer la
política fiscal que trobin, a mi m’agradarà o no m’agradarà,
però això és la democràcia; així com a Suècia fan una política
fiscal, a Espanya en faran una altra; escolta..., autonomia
consisteix en què cadascú decideixi les polítiques que vol fer.
Per tant, el seu argument el que fa és reforçar la meva posició,
en absolut no la posa en entredit.

El tema de Madrid. És vera, a ningú no se li escapa, que
tota aquesta idea d’harmonització, almanco aquest pacte amb
Esquerra Republicana sorgeix pel tema de la Comunitat de
Madrid; però és que el problema de la Comunitat de Madrid no
és un tema d’harmonització fiscal, és un altre tema, molt
estudiat i molt debatut, a Espanya es va crear la discussió sobre
si Madrid havia de ser comunitat autònoma o no, o si havia de
ser un districte federal -hi ha molts de models al món sobre
aquesta qüestió-, per què? Perquè la capitalitat té uns efectes
també econòmics, financers i fiscals molt importants, però
tenen molt poc a veure amb l’harmonització fiscal. 

El model d’estat a Espanya, aquesta Espanya radial, aquesta
concentració de poder, d’empreses, que no s’ha aturat ni s’ha
canviat a la Constitució, sinó que fins i tot, en gran mesura,
amb la privatització de les grans empreses públiques s’ha
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accentuat, té molts efectes, un efecte és un poc el que deia el
Sr. Castells: “la España vaciada”, és clar, tot el que es troba al
voltant de Madrid ha quedat buit, i això ara genera tot un debat
molt interessant, però, és clar, és fruit d’aquesta política de
potenciació de Madrid. Per tant, que Madrid té unes
circumstàncies molt específiques que requeririen un tractament
diferent, hi puc estar d’acord, però no és un tema
d’harmonització fiscal, és un tema que va molt més enllà
d’això. 

Per tant, nosaltres evidentment no acceptarem que amb la
via de l’harmonització es vulgui resoldre un problema que té
poc a veure, com a mínim, amb aquesta qüestió. Vull agrair als
grups parlamentaris que donen suport a la nostra iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. No m’ha deixat clar si accepta la
votació per separat...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Llavors passarem a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 17676/20. Pel que he entès es
pot votar els punts número 1 i 2 junts i el tercer per separat, si
no m’equivoc.

Passem llavors a votar els punts 1 i 2 junts.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar el punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Perdó, tornam votar el punt número 3 perquè no ens queda
clar com ha quedat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 5 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornem votar el punt número 3, atès l’empat que hi ha
hagut i no se sap.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 5 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar per tercera vegada el punt número 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 5 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Atès això, aquest punt número 3 passarà a votació a la sala
plenària.

En conseqüència, queden aprovats els punts número 1 i 2,
i el tercer punt passarà a sessió plenària.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1057/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a la salvaguarda de les nostres
institucions pròpies recollides a la Compilació de Dret Civil
de les Illes Balears i una fiscalitat justa aplicable als pactes
successoris.

Passem ara al debat de la segona proposició no de llei RGE
núm. 1057/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a la salvaguarda de les nostres
institucions pròpies recollides a la Compilació de Dret Civil de
les Illes Balears i una fiscalitat justa aplicable als pactes
successoris. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Antoni Costa, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, en
primer lloc m’agradaria tranquil·litzar el Sr. Castells, perquè ha
dit “sobiranisme”; no sentirà ni el Partit Popular ni aquest

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101057


1464 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 55 / 9 de febrer de 2021 

diputat que li parla ni defensar un concert econòmic per a les
Illes Balears, ni molt menys el dret d’autodeterminació que
vostè va plantejar la setmana passada, sí sentirà aquest diputat
i el Partit Popular defensar l’autonomia tributària i la
corresponsabilitat fiscal de les comunitats autònomes, d’això en
pot estar ben tranquil. I resulta sorprenent que vostè, ens costa,
que té contactes amb Esquerra Republicana de Catalunya, sigui
justament Esquerra Republicana de Catalunya la que pacti amb
el Partit Socialista una harmonització fiscal a Espanya. Per tant,
era només per deixar clara la nostra posició.

Passant ja a la proposició no de llei que plantejam des del
Partit Popular, està molt vinculada amb la que plantejava MÉS
per Mallorca la setmana passada, el que passa és que amb un
caire diferent, la proposició no de llei de MÉS per Menorca -
perdó-, MÉS per Mallorca, plantejava la problemàtica de la
consulta no vinculant de tributs i els efectes que té sobre la
valoració del 95% d’activitats econòmiques i la del 100% per
a habitatge i la que plantejam nosaltres va sobre el tema de la
reforma fiscal que ens vol aplicar el Sr. Sánchez en aquest
projecte de llei, que ja està en tramitació en el Congrés, de
mesures antifrau, etc.

Com també va dir la Sra. Campomar la setmana passada, el
que es planteja des del Govern central en aquest projecte és una
modificació de la normativa tributària, concretament de la Llei
35/2006, de l’IRPF, i més concretament de l’article 36. I el que
es ve a establir és que si es produeix un pacte successori, una
herència en vida, col·loquialment parlant, i en vida del pare, el
fill que ha rebut, ha estat beneficiari d’aquest pacte successori,
decideix vendre aquell immoble, a dia d’avui la tributació és
zero, no hi ha guany de patrimoni si ven pel mateix preu pel
qual va rebre aquell immoble via herència en vida. 

I això és el bessó de la qüestió, amb la reforma fiscal del Sr.
Sánchez, si el fill decideix vendre aquell immoble en vida del
pare o la mare, passarà a tributar el guany de patrimoni, si es
produeix, agafant com a preu d’adquisició l’origen, l’original
del pare, i com a data d’adquisició també i, en conseqüència, es
produirà previsiblement un guany de patrimoni, encara que
vengui pel mateix valor pel qual va rebre aquell bé el fill.
Aquesta és la qüestió, i passarà a tributar com a guany de
patrimoni la base imposable de l’estalvi a tipus que van per
sobre del 20%. 

La setmana passada els vaig posar un exemple: si un pare,
una mare, fa un pacte successori per 250.000 euros a un fill un
bé que el pare o la mare va adquirir per 50.000 euros, el fill, en
primera instància, quan es faci el pacte successori, tributarà per
ISD, tributarà per l’impost sobre successions i donacions. El
pare no tendrà cap guany de patrimoni. Si ven en el futur el fill,
sí que es produirà previsiblement guany de patrimoni, d’acord?
Però és que si ven avui el fill per 250.000 euros, amb l’exemple
que posem, amb la norma actual pagarà zero euros, perquè ven
pel mateix valor que va rebre, i si ven després de la reforma,
aquest mateix ciutadà, aquest mateix fill pagarà 44.880 euros.
Per tant, no és que parlem d’un canvi insignificant, no, no,
parlam d’un canvi amb molta rellevància tributària perquè
suposa un canvi de tributació que jo el qualific com a molt
substancial i crec que em qued curt. 

Per això, al nostre entendre, aquest canvi suposa desvirtuar
els pactes successoris. Per què suposa desvirtuar-los? Perquè,
com molt bé va dir la Sra. Campomar la setmana passada, és
més que evident que, quan s’hagi aplicat aquesta reforma, el Sr.
Sánchez -si és que no l’aconseguim aturar- és evident que hi ha
un efecte desincentiu a fer pactes successoris i, per tant, se’n
faran menys; no perquè siguin uns defraudadors, els que fan els
pactes successoris i pensen en ells, sinó perquè s’introdueix una
incertesa, un augment de tributació que provocarà,
inevitablement, una disminució dels pactes de successions
sobre les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Per altra banda, hi ha un increment brutal de tributació, més
que evident. Els ciutadans no són defraudadors, no tots són
defraudadors! I vostès, a tots els que venguin amb posterioritat,
els aplicaran la normativa, per tant, els consideraran, vostès, a
tots, defraudadors. Perquè això és el que vostès volen
combatre. 

I, finalment, només..., hi ha una doble imposició. Miri, si
ven..., el fill tributa per ISD per 250.000 euros, a l’exemple, si
el fill ven, si el fill ven, a qui s’imputa el guany de patrimoni?
Al fill, però ja ha tributat per 250.000 euros per ISD, Sra.
Truyols: 6.4 de la Llei de l’IRPF, 6.4. Els guanys de patrimoni
que tributen per ISD no tributen per IRPF, hi ha una
contradicció claríssima entre l’article 35...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Costa, per favor, ha d’anar acabant. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

... amb la redacció actual i el que vostès plantegen. No és
acceptable perquè en el fill no té cap increment de capacitat
fiscal, no en té cap ni un, d’increment...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Costa...

EL SR. COSTA I COSTA: 

... el tendria el pare, en el seu cas, però no el fill, i vostè li
imputarà una capacitat fiscal que no té. Per tant, en fi...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Costa, per favor, ha d’anar acabant. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

... ens hem d’oposar frontalment a aquest canvi de tributs.
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Costa. S’ha presentat una esmena, la RGE núm.
1536/21, per part del Grup Parlamentari Socialista i, per a la
seva defensa, té la paraula la Sra. Truyols. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, està clar que no ens posarem
d’acord i, per una senzilla raó, Sr. Costa, ja que vostè ha fet
referència a l’anterior proposició no de llei, a mi també
m’agradaria fer-hi una referència, encara que siguin cinc
cèntims, i que té molt a veure amb aquesta.

 Vostè ens parlava de canvi de criteri, perquè ho digui més
fort no vol dir que tengui raó. El Grup Parlamentari Socialista
no ha canviat mai de criteri amb relació a l’autonomia
financera. I pareix mentida haver de sentir aquestes afirmacions
seves, quan ja li vaig dir l’altre dia en el Ple: novembre de l’any
2018, Montoro, “urge una armonización fiscal”. Novembre de
l’any 2020, Montoro, “nunca hablé de armonización fiscal”.
Per tant, no sé què em conta.

A més, crec que ha confós totalment el que pretén aquest
grup parlamentari, perquè volem autonomia financera, tant si
és per posar nous imposts -com per exemple l’impost sobre
estades turístiques-, com per poder abaixar els imposts als
ciutadans, que, de fet, aquesta potestat s’ha exercit durant la
legislatura 2015-2019, i seguim exercint, abaixam l’impost de
transmissions patrimonials del 8 al 5% per adquisició del
primer habitatge per part de béns que tenguin un valor inferior
a 200.000 euros.

Vàrem incrementar totes les deduccions d’IRPF i, això, és
exercir l’autonomia financera.

I amb relació als pactes successoris, Sr. Costa, la veritat, jo
no sé què li vaig ensenyar a primer de carrera. I, perdoni,
perquè avui sí que m’ha deixat estupefacta, que hi ha doble
tributació? Vostè sap que l’impost de successió i donacions...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Per favor, senyor diputat...

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

... -l’he escoltat-...

LA SRA. PRESIDENTA: 

... i senyora diputada, m’agradaria que no fes referències de... 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

... -l’he escoltat, ara, em toca a mi. Bé, idò no sé què li vaig
ensenyar, perquè ha dit, ha tengut la santa barra de dir la
barbaritat que hi ha doble tributació perquè l’impost de
successions es tributa per 250.000 euros i després, per la
posterior venda del fill, es tributa per 250.000. Li record que hi

ha dos fets imposables diferenciats: a l’ISD es tributa per les
adquisicions, les adquisicions lucratives, i a l’IRPF es tributa
per les transmissions, per guany patrimonial derivat de la
transmissió. I, si vol, posem un exemple, compari vostè una
donació pura i simple i una donació amb definició: una donació
pura i simple, el que transmet, si hi ha una revalorització del bé,
paga IRPF, guany patrimonial derivat d’una transmissió, i el
que adquireix paga impost de successions i donacions, donació
pura i simple al 7% en aquestes Illes Balears.

Ho compari amb un pacte successori, el que dóna,
Sentència del Tribunal Suprem, de dia 2 de febrer, de l’any
2016: no hi ha guany patrimonial; el que rep, tributa a un 1%
fins els primers 700.000 euros, d’acord, un 20% perquè vàrem
aplicar una tarifa progressiva perquè s’havia convertit l’impost
en un impost regressiu, bé, proporcional, per dir-ho d’una altra
manera i per utilitzar el terme exacte. 

Per tant, no ens vengui amb romanços i no ens conti
historietes de doble tributació ni res semblant, perquè no hi ha
doble tributació.

I, a més, una altra cosa, una altra qüestió. Ara defensen...,
totalment d’acord amb el Sr. Castells amb el tema
d’oportunisme, ara defensen els pactes successoris; li ho vaig
dir també l’altre dia: qui va aconseguir que els menorquins
poguessin dur endavant operacions de pactes successoris des
d’agost de l’any 2017? Un govern d’esquerres. I, curiosament,
li ho record, que un tal Sr. Montoro -que li deu sonar de
qualque cosa- va posar en marxa una amnistia fiscal, una
amnistia fiscal -ni més ni manco- de la que pretenia aplicar un
tipus del 10% i, al final, es va acabar tributant a un tipus d’un
3%. Dels 2.500 milions d’euros que esperava recaptar de lluita
contra el frau fiscal, el Sr. Montoro, només se’n varen recaptar
1.100. Efectivitat, eficiència i eficàcia, com sempre, que vostès
governen. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Passem ara al torn de fixació
de posicions. En primer lloc, passam la paraula a la portaveu
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

 Gràcies, presidenta. Després d’aquest tête à tête entre
mestra i deixeble, tornem a la qüestió. 

Amb l’única cosa que coincidesc, que ha dit el Sr. Costa, és
que nosaltres volem lluitar contra el frau fiscal, aquesta és una
gran veritat, i la veritat és que és molt adient a la setmana que
vivim, amb les declaracions de Bárcenas i tot el que coneixem.

Per la nostra part, és una qüestió clara que s’ha de respectar
el Dret Civil de les Illes Balears, és una qüestió que està en
estudi, que treballam amb els nostres companys a nivell estatal
i que ens representen al Congrés dels Diputats. I, en aquest cas,
a la proposta presentada en el dia d’avui, el vot d’Unides
Podem serà d’abstenció. 
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(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ara, pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas, per un temps
de cinc minuts. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Coincideixo amb el Sr. Costa que tots
els ciutadans de les Illes Balears que s’adhereixen a pactes
successoris, evidentment, no són defraudadors, o sigui, el Dret
Civil Balear ja fa centenars d’anys que funciona i això no
significa que els que utilitzin aquestes donacions sigui
únicament per defraudar. A més a més, tenint en compte que
també hi ha dret civil català i valencià que també entra dins
aquesta, és similar al balear. 

Dit això, mirant ja literalment el redactat dels dos punts que
debatem avui, estem també en una mateixa situació com ja hem
parlat a la PNL anterior, quan, en el punt 1 es parla d’ampliar
la capacitat normativa en matèria fiscal, és cert que -ho ha dit
el Sr. Melià- i, insisteixo, això no significa que es vulguin
ampliar els imposts, però ampliar aquesta possibilitat normativa
per incrementar amb nous imposts, quan nosaltres ens hem
queixat de l’impost d’estades turístiques, que ha dit la Sra.
Truyols, no hi podem congregar. 

I, després del segon punt, em sorprèn que s’insti els grups
parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats, o
sigui, en comptes d’instar el Govern, de cara a una negociació,
o del mateix govern, idò parlen amb tabús parlamentaris en el
Congrés del Diputats. Evidentment, PP, PSOE, Unides Podem,
tenen representació de diputats de Balears en el Congrés dels
Diputats i supòs que ells ja cercaran les fórmules perquè els
ciutadans de les Illes Balears estiguin en igualtat de condicions
que la resta de ciutadans d’altres comunitats autònomes.

Tinc la sensació que a això ho fan perquè hi ha partits
polítics que, a les Illes Balears, diuen o fan un discurs, i a
Madrid, en fan un altre, i així recordar-los quin discurs tenen a
les Illes Balears, i això em fa pensar que és el motiu pel qual ha
utilitzat aquesta fórmula, perquè partits polítics que aquí són
diguéssim..., suporten mesures que serveixen per incrementar,
el que diem, no?, ampliar capacitat normativa de matèria fiscal
o altres iniciatives similars, a Madrid fan tot el contrari.

Bé, dit això, vull insistir que, i ja ho vam dir a altres
intervencions, de cap manera considerem que les persones que
es beneficien d’aquests pactes successoris derivats del Dret
Civil Balear, tenen en general cap interès defraudador.
Moltíssimes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passem ara el torn de
paraula a la portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, tornam debatre aquí una qüestió, jo crec que ha
quedat clar quina era la nostra postura, que és rebutjar
qualsevol normativa que faci inviable aquests pactes
successoris i que nosaltres defensam. Ja vàrem dir la setmana
passada que en aquest cas, la proposta de modificació que hi ha
ara damunt la taula en el Congrés dels Diputats, la proposta del
Govern espanyol, creiem que és crear una penalització futura
o un possible receptor beneficiari d’aquest pacte successori, a
una hipoteca o una càrrega inassumible que no saps si al llarg
de la seva vida la podrà assumir.

Per tant, nosaltres en aquest cas creiem que hauríem
d’intentar arribar a un missatge contundent. Jo crec que el Partit
Popular no vol acceptar que aquesta modificació, després de la
sentència del 2016, de l’IRPF, la qual el Sr. Rajoy ja apuntava,
o sigui, ja s’apuntava des del ministeri, el Sr. Montoro, que
volien..., que no els anava massa bé..., vull dir, aquesta
interpretació i que trobaven que s’havia de fiscalitzar de
qualque manera, o cobrar aquesta donació amb definició. Per
això, crec que hauríem de ser com a més humils tots i veure i
intentar arribar a una solució.

Nosaltres rebutjam les retallades, això ja ho vàrem deixar
clar i ho tornam deixar clar i és allò que nosaltres defensam.
Ara bé, la redacció d’aquesta proposició no de llei del PP, així
com té la redacció exactament com l’ha plantejada no ens
agrada, creiem que no és una qüestió competencial en realitat,
és una qüestió vull dir que..., perquè la competència de l’IRPF
és de l’Estat, malgrat que a nosaltres ja ens agradaria tenir-la,
però creiem que no ens acaba d’agradar i no coincidim; ara, sí
que coincidim amb l’objectiu, coincidim amb l’objectiu que és
que no ens agrada el projecte de llei que hi ha en aquests
moments en el Congrés, amb això coincidim i la modificació
així com es planteja d’aquest article 36 de la Llei d’IRPF, i
creiem que no s’ha d’aprovar tal com està redactat. Això sí que
des de MÉS per Mallorca ho defensam, ho seguirem defensant.

El Partit Socialista ha presentat una esmena, he entès que
era..., entenc de la redacció que és que bé, si aquest bé es ven
passats aquests 10 anys, pagar per IRPF no es donaria, es
deixaria de donar. M’hagués agradat que la Sra. Truyols ho
hagués explicat, perquè s’ha dedicat a fer altres coses, però no
ens ha explicat la seva esmena. A mi m’hagués agradat sentir
almanco defensar aquesta esmena, però bé...

(Remor de veus)

..., ho dic perquè bé, hem tengut aquí una mica de lliçó de la
doble tributació, però, al final, crec que hagués estat més
productiu per a nosaltres aquesta qüestió, però bé, és igual.

Nosaltres el que creiem i en aquest moment..., hem de
pensar que aquest projecte de llei ara és al Congrés, es troba en
termini a la Comissió d’Hisenda, es troba en termini de debatre
unes esmenes, per tant, es troba en termini d’arribar ja a un
acord, a una posició, vull dir, no podem estar massa temps. Per
tant, nosaltres el que creiem és que estaria bé que dos partits
que són significatius en el Congrés, que són prou decisoris,
poguessin plantejar des d’aquí un plantejament que almanco...,
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per això no estem d’acord, això és el que nosaltres diem, per
una qüestió pràctica.

El Partit Socialista ha proposat 10 anys, podríem parlar de
5 anys. Sabem que això era una cosa que si es venia després de
5 anys, també estava damunt la taula, s’havia plantejat;
nosaltres creiem que seria acceptable, encara que no és la
nostra proposta, però que seria acceptable si això sortís d’un
gran acord on tots els grups estiguéssim d’acord i això fos
realment el missatge que enviéssim, perquè la qüestió és que
ara tenim un projecte de llei que és a una Comissió d’Hisenda,
a un Congrés espanyol, que a molts de diputats i diputades ni
els van ni els venen els nostres pactes successoris, que no
miraran pels nostres interessos i que, per tant, el missatge
important és què és el que volem des d’aquí i què és el que hem
de protegir.

Per tant, nosaltres en aquest cas el que demanam és que
s’arribi a un acord, hem posat sobre la taula un possible acord,
evidentment a nosaltres un altre acord també ens va bé, no és
que vulguem imposar aquest, però crec que seria important en
el moment que ens trobam que plantegéssim un acord unànime,
i aquesta és la nostra proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pasamos ahora el turno al
portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Ya hemos tenido ocasión de hablar
en esta comisión sobre el tema de los pactos sucesorios y del
derecho foral. Desde VOX pensamos que el derecho foral es la
muestra de la España que nos gusta, que es una España unida
y plural. El derecho foral es parte de nuestro patrimonio
histórico, que ha sobrevivido a cambios de dinastía y de
régimen, hasta llegar a nuestros días, y creemos que es una
muestra de que es absolutamente compatible el respeto a las
características que dieron ser a cada uno de los territorios que
actualmente conforman España, respetando sus diferentes
características.

Ya en su momento, nos manifestamos completamente a
favor de otra PNL que se presentó en el mismo sentido y de la
misma manera apoyaremos esta, que, además, incide en lo que
ya hemos comentado muchas veces, que aquí parece que se
trata al administrado siempre como a un presunto defraudador. 

Nada más, decir que apoyaremos este proyecto de ley y a
propósito de los rifirrafes que nos tienen un poco
acostumbrados, simplemente recordarles aquel proverbio chino
que dice que “Si el alumno no aventaja al maestro, ni es bueno
el alumno ni es bueno el maestro”.

(Algunes rialles i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Passem ara el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no sé si el dret foral és
una mostra d’una Espanya plural, perquè la visió del portaveu
que m’ha precedit en l’ús de la paraula, no volen autonomies,
per tant, més que plural, seria un dret civil fossilitzat, hi hauria
una incapacitat manifesta d’actualització d’aquest dret civil. 

Però bé, sense entrar en aquest debat, és evident que el
Grup Parlamentari d’El Pi donarà suport a la iniciativa del
Partit Popular. El nostre grup parlamentari defensa que es
respecti i s’ampliï la capacitat normativa en matèria fiscal per
a les Illes Balears, ho hem vist a la proposició no de llei que
s’ha debatut i aprovat anteriorment i, per tant, estam
absolutament en línia i hi suportarem amb coherència aquest
plantejament del punt número 1 d’aquesta iniciativa del Grup
Parlamentari Popular.

En relació al punt número 2, li donarem total suport, també
tenim presentada una proposició no de llei per dur a ple, en el
sentit de rebutjar aquesta modificació via llei antifrau per ficar
mà als pactes successoris, per crear una tributació tan alta en
aquests pactes successoris que al final acabin sent absolutament
minimitzats i residuals a la pràctica jurídica i econòmica de les
Illes Balears, perquè aquesta és la conseqüència d’aquesta
tributació tan alta que es vol introduir.

A la nostra proposició no de llei, és vera i amb això és un
poc alguna de les característiques que té l’esmena que presenta
el Grup Parlamentari Socialista, a la nostra proposició no de
llei establim que, en tot cas, si s’ha de produir aquesta
modificació legal, que hi hagi un termini de 4 anys màxim.

Entenem que el termini de 4 anys, en lloc del de 10 anys,
plantejat pel Grup Parlamentari Socialista, és molt més ajustat,
primer, perquè és el coincident amb la prescripció de la
infracció tributària i, per tant, diguem, té una raó de ser a
l’ordenament jurídic tributari aquest termini de 4 anys; i
perquè, evidentment, és un termini raonable: si un senyor
s’espera quatre anys a fer una transmissió d’un bé que ha rebut
a través d’aquest pacte successori evidentment no hi ha una
voluntat de defraudar la hisenda pública, 10 anys ja és un
termini, en la nostra opinió, absolutament excessiu i que castiga
la pràctica d’aquest pacte successori. Per tant, podem entendre
que hi hagi un termini, aquest termini en tot cas hauria de ser
breu, però ja dic, nosaltres estam en la línia de mantenir la
situació actual que és una situació molt favorable a la
realització de pactes successoris i molt favorable, per tant, al
Dret Civil propi de les Illes Balears.

Per tant, des d’aquest punt de vista, tot i haver fet aquest
comentari en relació amb l’esmena del Grup Parlamentari
Socialista, supòs que no s’acceptarà l’esmena, en tot cas
nosaltres donarem suport a la iniciativa Popular.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, reprenem el debat que
ja vàrem tenir la setmana passada i jo intentaré resumir només
amb una frase quina és la postura de MÉS per Menorca, que
també la vaig expressar, tal vegada amb altres paraules, la
setmana passada, bàsicament sobre la idea central del debat que
és: aquesta reforma fiscal desnaturalitza o no desnaturalitza la
institució civil dels pactes successoris? Perquè, és clar, aquí
tenim dos plans, el civil i el fiscal. Llavors, aquesta reforma
fiscal desnaturalitza? Perquè, és clar, quina és la postura? Ara
sembla que dona ja un poc el braç a tòrcer el PSOE amb
l’esmena que presenta. La meva postura és dir no, la figura civil
no queda en absolut modificada. Per tant, aquesta normativa
fiscal no desnaturalitza.

Quina és la postura que tenim, sembla, doncs una majoria
de grups que som aquí? I aquí és el resum que els he dit que
faria amb una frase, tot allò que no faci exactament igual la
successió via pacte successori i la successió ordinària que es
produeix després de la mort del causant, tot el que no es faci
igual desnaturalitza la figura civil, lògicament; perquè,
precisament, la figura civil del pacte successori consisteix a
equiparar el pacte successori amb la successió que es produeix
ordinàriament després de la mort. Per tant, la nostra postura és
clara, sí, aquesta reforma fiscal, encara que sigui fiscal,
desnaturalitza la institució civil. Per tant, nosaltres, d’entrada
hi estam en contra.

Per això, som proclius a votar a favor d’aquesta proposició
no de llei amb tots els comentaris que ara faré. Primer, és un
comentari que li faig a la Sra. Truyols, perquè és la segona
vegada que ho diu, que diu que gràcies a un govern d’esquerres
els menorquins es poden beneficiar dels pactes successoris. No,
Sra. Truyols, no ho torni a dir perquè no és gràcies a un govern
d’esquerres, és gràcies a un parlament, perquè això va ser una
reforma legislativa, i els parlaments no són ni de dretes ni
d’esquerres, és el Parlament de les Illes Balears. I va ser un
grup, que és MÉS per Menorca, que va presentar aquesta
esmena, que va rebre el suport gairebé unànime del Parlament.
Per tant, Sra. Truyols, em sap greu dir-li, celebro que vostè
vulgui, diguem, granar cap a casa, però va ser un parlament que
va estendre, de forma lògica a l’Estat de les autonomies, que
diem nosaltres, aquesta figura del dret històric que s’aplicava
a Mallorca i a les Pitiüses, doncs també a Menorca.

Respecte del redactat concret de la proposició no de llei.
Nosaltres creiem, i ara m’esmenaré una mica respecte del que
he dit, perquè he dit, tot el que no sigui un tractament idèntic
desnaturalitza la figura. Bé, però sabem que hi ha un cert frau
fiscal, aquí hi ha gent que diu: hi ha molt frau fiscal; n’hi ha
algun altre, com el portaveu de Ciudadanos, que diu: estam
segurs que la gent no ho fa servir per al frau fiscal. Doncs, miri,
ni un ni l’altre no tenen raó, perquè sabem que hi ha gent que
ho fa servir de forma fraudulenta, que utilitza aquesta figura per
alienar béns i no pagar els imposts que tocaria. Per tant, aquest
problema existeix.

Tal vegada el que hauríem de demanar és disposar de dades
real sobre això, que no és tan difícil; és a dir, veure tots els
pactes successoris que s’han fet sobre quins béns han recaigut
i veure si al cap de poc temps aquests béns s’han alienat. No
sempre voldrà dir que això s’hagi fet amb frau fiscal, però bé,
tendríem una informació seriosa sobre això. Crec que això és
el que hauríem de demanar més que afirmar si es produeix o no
es produeix el frau fiscal.

Nosaltres estam, i ara passam a la PNL, estam en contra de
considerar que pel fet que hi hagi pacte successori haguem de
presumir que es produeix frau fiscal, nosaltres estam en contra
d’aquesta presumpció. I per això, donarem suport a la
proposició no de llei. 

A nosaltres aquest redactat no ens acaba d’agradar, per què?
Perquè nosaltres creiem que la manera de salvaguardar la figura
i evitar el frau fiscal és fer una reforma en la línia de l’esmena
que presenta el Partit Socialista, tot i que, jo estic d’acord amb
el Sr. Melià, 10 anys a nosaltres ens sembla massa. Nosaltres al
Consell de Menorca acabam de presentar una moció en què
proposem la solució similar a la que proposa l’esmena de la
Sra. Truyols, però posem 5 anys. No arribem als 4 d’El Pi, però
bé, sembla que arribam ja, és a dir, arribam a una solució
raonable, a una solució raonable de fer possible la pervivència
de la figura amb la limitació o la “dificultació”, si em permeten
dir-ho així, d’aquesta manera incorrecta, del frau fiscal.

Per això, a mi m’hagués agradat més que en lloc de dir
“supressió o retirada de l’article” haguessin dit “supressió,
retirada o modificació de l’article”. Entenc que evidentment ara
no és el moment de fer-ho, i a més a més, estic d’acord amb
l’estratègia de la Sra. Campomar: si volem que es forci una
negociació, hem de ser molt ferms amb la defensa de la
institució del pacte successori. Per això, votarem a favor de
l’esmena, ai!, de la PNL, s’accepti o no s’accepti l’esmena, tot
i que creiem que el punt d’arribada d’aquesta postura ferma i
majoritària d’aquest parlament ha de ser una solució del tipus
que apunta l’esmena presentada pel Partit Socialista.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara correspondria..., demano
si volen aturar o continuem. Continuem. Doncs, passam la
paraula ara ja en torn de posició i que assenyali si accepta
l’esmena o votació per separat dels diferents punts el Sr.
Portaveu del Partit Popular, el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no acceptarem l’esmena,
primer, perquè el termini ho consideram excessiu, però, a més,
perquè creiem que la redacció actual del projecte de llei..., sí,
del projecte de llei, no és afortunada. Si un fill rep per 250.000
euros aquest bé, un bé immoble, i el ven per 250.000 euros, em
vol explicar, Sra. Truyols, on hi ha el guany de patrimoni? On
és el guany de patrimoni? El va obtenir, si de cas, son pare,
però no el fill, el guany de patrimoni, el fill va tributar a
l’impost sobre successions per 250.000 euros. I ara vostès, amb
la redacció actual, li imputen, si ven, un guany de patrimoni
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que no ha obtingut, no ha obtingut. Per tant, vostès li
imputen..., li fan pagar dos imposts, li fan pagar successions i
donacions i li fan pagar IRPF. Li imputin, si de cas, el guany de
patrimoni a son pare, però no al fill, perquè no l’ha obtingut el
fill el guany de patrimoni.

Principi de capacitat econòmica, article 31 de la
Constitució, no ha obtingut cap guany de patrimoni el fill. En
conseqüència, vostès no li poden imputar cap guany de
patrimoni perquè no l’ha obtingut. Repeteix, hi ha una doble
imposició claríssima, claríssima. Imputin vostès el guany de
patrimoni al pare, però no al fill, perquè no l’ha obtingut.

Per altra banda, és realment sorprenent el posicionament
que vostès tenen aquí i que tenen a altres bandes. Per exemple,
el PSOE de Formentera va donar suport a la proposta del Partit
Popular i el PSOE d’Eivissa hi està radicalment en contra, i
aquí també vostès estan radicalment en contra i a favor
totalment de l’actual redacció del projecte de llei. Cosa que em
resulta realment xocant, em resulta realment xocant.

Repeteix, no podem acceptar la redacció actual i, per això,
instam, Sr. Pérez-Ribas, instam els grups parlamentaris que
rebutgin aquesta redacció actual del projecte de llei, és l’únic
que fem, des del Parlament de les Illes Balears. Si surt
aprovada aquesta PNL el que fem és instar els grups
parlamentaris que diguin no a l’actual redacció. Si es troba una
alternativa, benvinguda sigui; però, repeteix, l’actual redacció
no és factible.

I el plantejament que vostès fan de l’esmena tampoc no ho
és perquè incideix en el mateix, repeteix, no hi ha guany de
patrimoni. Per tant, no ho podem acceptar.

Per altra banda, Sr. Pérez-Ribas, li he de confessar una
cosa, ens resulta sorprenent que vostès no donin suport a
aquesta iniciativa a aquest parlament, a aquesta comissió, i
vostès presentin una esmena al Congrés dels Diputats el seu
mateix grup parlamentari. És incomprensible, perquè vostès
van de la mà del Partit Popular al Congrés dels Diputats en
aquest sentit, per tant, ens resultaria..., vostè ens diu: no li
donarem suport. Ens sembla extraordinari que no ho suportin
perquè és una contradicció quant al que fa el seu grup
parlamentari en el Congrés dels Diputats. Per tant, no entenem
la seva oposició.

Finalment, vull reiterar una cosa, li han dit la Sra.
Campomar, el Sr. Castells i molts altres grups, sí que es
desvirtua la figura, és clar que sí que es desvirtua la figura del
pacte successori, perquè vostès li augmenten brutalment, en cas
de venda del fill, li volen augmentar brutalment la tributació, de
zero a un 23% o un 22%, és a dir, és més que evident.

I per altra banda, nosaltres -també ho ha dit el Sr. Melià-
volem, crec que ha estat el Sr. Melià, nosaltres volem que els
pactes successoris i les herències per causa de mort segueixin
tributant igual, no volem que vostès desvirtuïn aquesta figura,
volem que tributin igual. Això és el que volem des del Partit
Popular, té tot el sentit perquè un pacte successori no és més
que anticipar en vida una herència, si és que es diu exactament
així. Per tant, no té cap sentit que vostès vulguin modificar-ne
la tributació.

Per altra banda, si hi ha frau, combatin-lo, combatin el frau,
però no imputin la responsabilitat fraudulenta, no tractin com
a defraudadors els immensíssims ciutadans que fan pactes
successoris i que llavors, per la causa que vulguin, que els doni
la gana, venen aquest immoble. O és que si avui es fa un pacte
successori i dins 5 anys, dins 10, en vida del pare o de la mare,
aquesta persona ven, és un defraudador? L’hem de fer tributar
com a aquests que diem que són defraudadors? La resposta és
no, no podem tractar aquesta gent, que ho fa de bona fer i sense
cap intencionalitat ni una, com a defraudadors, i vostès els
apliquen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, ha de...

EL SR. COSTA I COSTA:

... la mateixa normativa tributària,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa,...

EL SR. COSTA I COSTA:

... la mateixa reforma fiscal, els imputen el mateix gravamen.
I això no pot ser..

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, per favor, ha d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

En fi, no podem acceptar l’esmena que vostès plantegen i
els demanaríem, de veritat, que facin una reflexió i ens ajudin,
al Partit Popular, a aturar -a aturar- aquesta reforma. 

Facin el favor d’ajudar-nos!, almenys a aturar aquest
plantejament que hi ha ara.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, ha d’anar acabant, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Bé, anava a fer una esmena, però se m’estan llevant les
ganes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Què ha dit?

(Remor de veus)
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Sí.

(Remor de veus)

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Anava a fer una esmena in voce, si els sembla, a l’apartat 2,
que crec que ens podríem sentir tots ben representats amb
aquesta esmena, i seria: “El Parlament de les Illes Balears insta
els grups parlamentaris amb representació al Congrés dels
Diputats a propiciar, a la tramitació parlamentària del Projecte
de llei de mesures per a prevenir i combatre el frau fiscal,
actualment en tramitació al Congrés dels Diputats, la
modificació de l’article que reforma la Llei 35/2006, de
l’impost sobre la renda de les persones físiques”, i punt.

I ja està, perquè ni...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel que he entès, és substituir...

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... ni es tracta de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Truyols, pel que he entès és substituir les paraules
“supressió o retirada” per la...

(Remor de veus)

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No, al final, introduïm qualque coseta més, “a modificar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Truyols, em deixa una miqueta a veure si aclarim el
tema? Pel que veig és substituir les paraules “supressió o
retirada” per la paraula “modificació”.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí.

(Remor de veus)

Eh? Idò, demanam cinc minuts, si no li sembla malament...,
ja està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, que li sembla l’esmena in voce?

(Remor de veus i algunes rialles)

Això ho havia tocat abans i no han volgut...

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Cinc minuts, cinc minuts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinc minuts..., aturem dos minuts, vinga.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, per favor, podem reprendre la
comissió?

(Remor de veus)

Sr. Costa, al final com ha quedat el tema, per favor?

Es manté com està, no? Algú vol votació per separat o no?
No? Votem els tres punts junts.

Llavors procedim a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 1057/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 4 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1057/21, relativa a la salvaguarda de les nostres
institucions pròpies recollides a la Compilació del Dret Civil de
les Illes Balears i una fiscalitat justa aplicable als pactes
successoris.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies i bona tarda a tots.
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