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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió de la Comissió d'Economia, i en primer lloc demanaria
si hi ha substitucions.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antonio Diéguez sustituye a Mercè Amer.

EL SR. ORTA I ROTGER:

José Ramón Orta sustituye a Joan Flaquer.

I.1) Pregunta RGE núm. 1320/98, de l'Hble Sr. Diputat Joan
Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Seprona.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al primer punt de l'ordre del dia, consistent en
preguntes, i en primer lloc per defensar la número 1320/98,
relativa a Seprona, intervé el diputat Sr. Joan Bosco Gomila i
Barber, autor d'aquesta. Té la paraula el diputat Sr. Bosco
Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Són unes preguntes molt concretes,
que si no li fa res faria la 1320, 1321 i 1322, que fan referència,
tot i que són qüestions diferents, a desbrossament de camins
durant diferents anys.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, perquè quedi enregistrat.

I.2) Pregunta RGE núm. 1321/98, de l'Hble Sr. Diputat Joan
Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a serveis forestals.

I.3) Pregunta RGE núm. 1322/98, de l'Hble Sr. Diputat Joan
Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a desbrossament de camins.

Té la paraula per a les dues següents, que seran la 1321/98,
relativa a serveis forestals; i la pregunta 1322/98, relativa a
desbrossament de camins. Té la paraula el diputat Sr. Bosco
Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El mes de febrer de l'any passat,
ja fa ben bé un any, hi va haver un esbrossament per part de
membres de la coordinadora del Camí de Cavalls, a un tram
de Binigaus, que va posar sobre la taula l'activitat que en
aquest cas realitzava el Seprona i la Direcció Insular de
l'Administració de l'Estat, o el delegat del Govern fins fa
poc més de dos anys. Vàrem veure que hi havia hagut una
sèrie de denúncies que es varen presentar a la Conselleria
per aquests fets, que es va anunciar també que s'obria un
expedient sancionador per aquest mateix fet, i nosaltres
voldríem saber els dos anys anteriors quantes denúncies el
Seprona ha presentat a la Conselleria, o si no el Seprona la
Direcció Insular de l'Admninistració de l'Estat, quin tràmit
hi ha hagut sobre aquestes denúncies, quants s'han fet per
pròpia iniciativa dels serveis forestals de la Conselleria, i
quants expedients sancionadors s'han obert i s'han clos, i
amb quin resultat cadascun d'ells. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar aquestes tres
preguntes té la paraula l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Sr. Miquel Ramis.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Moltes gràcies, Sr. President. Dir-li als senyors diputats
que durant els anys 96 i 97 el Seprona per desbrossaments
no va fer cap denúncia, que és el que vostè em demanava a
la seva primera pregunta, almanco davant el Govern no va
fer cap denúncia, no sabem si en va fer qualcuna als jutjats.
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Quant a la segona part, que era quant a denúncies del
Seprona o bé del director insular de l'Admninistració de l'Estat,
o del delegat del Govern també a l'any 96 i 97; varen arribar a
la Conselleria d'Agricultura -jo entenc que és al Govern en
qualsevol cas, perquè són competències de Medi Ambient-,
també li he de dir que durant l'any 96 i 97 cap denúncia no va
arribar al Govern al respecte, i evidentment de cap d'aquestes
denúncies, si no hi han estat, s'han pogut tramitar davant els
jutjats com a delictes ecològics, que és l'altra part de la
pregunta.

Quant a la 1321, que era quantes denúncies han fet els
serveis forestals de la Conselleria de Medi Ambient, no
d'Agricultura, pel desbrossament durant els anys 96 i 97, dir-li
que també de motu propi no s'ha fet cap denúncia per part del
Govern; i això era la pregunta 1321.

I quant a la pregunta 1322, que és quants d'expedients
sancionadors s'han obert als desbrossaments de camins durant
l'any 96 i 97, ja li he contestat que no n'hi ha cap, i febrer del
98, li he de dir que dins febrer del 98 hi ha un expedient obert,
hi ha un informe fet pels membres de la Conselleria, però que
no és cap denúncia per desbrossaments, sinó que li llegiré
l'assumpte que fa la 313 Comandància de Balears, Servicio de
Protección de la Naturaleza de Menorca, "dando cuenta de unas
presuntas infracciones a la legislación de medio ambiente y
seguridad ciudadana", per res fa referència a desbrossaments. I
n'hi ha una que és de registre d'entrada de 2 de març del 98; i
l'altra de 9 de març del 98. També consta un informe emès pels
serveis forestals, allà on diu que efectivament es va talar, es va
desbrossar qualque arbre, concretament fa referència a dos
arbres, un amb 15 centímetres de diàmetre, l'altre de 25
centímetres de diàmetre, que són els dos únics que es varen
trobar tallats dins tot el recorregut que es va fer en aquella
ocasió per la Coordinadora del Camí de Cavalls.

Per tant, no hi ha el detall de quines finques i quines han
estat les sancions, perquè aquest informe no ha tengut un
expedient que el seguís. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el diputat Sr. Bosco.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Agrair les informacions que ens ha donat el conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, nosaltres li agraïm la
seva assistència a aquesta comissió.

I.4) Pregunta RGE núm. 2248/98, de l'Hble Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a empreses que fabriquen i
comercialitzen "Perles de Mallorca".

I hi ha una altra pregunta, que és per al conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria.

Se n'ha retirada una, però n'hi ha una altra.

Se n'ha anat el Sr. Conseller? Li pot dir que pot entrar,
per favor.

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva assistència i perquè ha
estat molt concret, i l'oposició està molt contenta.

(Remor de veus)

Senyores i senyors diputats, suspendrem la sessió durant
dos minuts, perquè el Sr. President ho troba convenient.

EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió. Gràcies, Sr. Secretari, per estar
amb nosaltres.

I.5) Pregunta RGE núm. 419/99, de l'Hble Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla Procomerç

Per part del Grup Parlamentari Socialista, per defensar
la pregunta número 419/99, relativa a Pla Procomerç,
intervé la diputada Sra. Carme Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc m'agradaria dir
que aquesta pregunta és una pregunta escrita que no s'ha
respost, i que per tant en conseqüència el nostre grup ha
demanat la seva contesta de forma oral en comissió. I això
ho dic perquè aquesta pregunta és la tercera que es fa sobre
el mateix tema; una pregunta és del 31 de març, l'altra és del
17 de setembre, i aquesta és del 28 de gener del 1999. I ho
dic, i vull que consti en el Diari de sessions la protesta
d'aquesta diputada, perquè si no es contesten les preguntes
la feina dels diputats, que ja és prou difícil -els diputats de
l'oposició almenys-, encara ho és més. Això ho volia dir en
primer lloc.

En segon lloc, és de difícil resposta una pregunta com
aquesta, que és una relació. Per tant, com que vostè sap què
li demano, Sr. Conseller, que és que volem saber quina gent,
quanta gent, quin nom tenen aquesta gent o aquestes
empreses que han demanat subvenció al Pla Procomerç,
quants doblers han demanat, per quins projectes, a quina
modalitat del Pla Procomerç s'han acollit, quants doblers els
han donat. Em sembla que no hi ha cap més pregunta.
Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar aquesta pregunta té la
paraula l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria,
Sr. Josep Juan Cardona.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Primer de tot he de mostrar la meva
sorpresa per una raó, que em pareix estrany, el que passa és que
si la Sra. Diputada ho diu serà així, que una pregunta d'aquestes
no hagi set contestada, per una raó, perquè són simples
relacions d'expedients que s'han fet, i que no tenen més
problema que aquest, que fer la relació i enviar-la; i si no s'ha
fet, independentment del que jo li pugui dir ara, jo ho miraré, ho
comprovaré, i li faré enviar la relació detallada de totes les
qüestions que m'ha demanat, des de noms fins a quants de sous
han demanats, el projecte presentat, la línia d'ajudes, supòs que
volia dir vostè, a on s'han acollit, i quants de sous se'ls ha donat.

De tota manera, ha de pensar que he d'enumerar-li 804
expedients en aquest moment, si estam parlant de la línia
Procomerç, i li puc dir també de Proindústria quants
d'expedients hi ha hagut, 1.092, comprendrà que no tenim
temps, que el temps material que ens estableix aquest
procediment no ens ho permet. De tota manera, si és el que
vostè diu, li he de demanar disculpes perquè el costum és
procurar contestar totes les preguntes que se'ns fan. De tota
manera, li puc relatar el percentatge, o fins i tot, què és més
fàcil, perquè seria avorridíssim que en aquest moment em posàs
a llegir nombres i dades, jo li puc donar les estadístiques que
tenc en aquest moment perquè vostè la puga mantenir, i si falta
res, contestarem la pregunta escrita que vostè va formular i que,
si no s'ha fet, li reiter les disculpes de la Conselleria. Si li basta
això, bé; i si no, li pas a relatar línia per línia totes les
subvencions, el nombre que se n'han donat, l'import sol•licitat,
i la subvenció donada, inversió total i subvenció donada a
aquestes línies, el que més s'estimi, no tenc ara inconvenient en
facilitar el màxim d'informació.

El problema d'aquestes preguntes jo li diré, i tal vegada és
culpa meva, personal, jo no les seguesc massa per una raó,
perquè em pareix que el més normal del món quan demanes una
relació d'expedients, doncs que se'ls doni, i simplement firm
l'ofici de remissió i no comprov si expedient per expedient (...)
o no, perquè crec que és una cosa que és evident, que qualsevol
persona té dret saber-ho, i no ha de poder saber un diputat?,
només faltaria! Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Probablement és perquè són
senzilles, per què me les contesten malament, idò? Perquè
ja m'explicarà, la primera resposta que em varen donar és un
llistat d'aquest tipus. Vostè creu que amb un llistat d'aquest
tipus puc discernir jo com s'arriba a la xifra d'11.711 milions
de pessetes d'inversió induïda en el Pla Procomerç? Això és
impossible. Aquí hi ha un codi de lletres, un codi de lletres
i números, com si fos la matrícula, i res més. Això la
primera resposta, però és que li puc dir que la vaig reiterar,
i després em varen donar un altre llistat, efectivament un
altre llistat...

(deficiències en l'enregistrament del so)

...les subvencions ni quins projectes han presentat. Per
tant, si és un llistat i és fàcil de realitzar aquest llistat,
procuri que els seus serveis ho facin, i que ho facin a la
velocitat adequada, tenint en compte que d'aquí a dues
setmanes acaba el Parlament, i aquesta diputada, que des de
fa un any està demanant, intentant saber quants doblers
s'han demanat en el Pla Procomerç i Proindústria, li
agradaria tindre-ho abans que deixi de ser diputada
d'aquesta cambra. Sobretot, ja li dic, per contrastar xifres
que vostès fan, que publiquen molt alegrement, i que costen
molts diners de publicació: 11.772 milions de pessetes
d'inversió induïda només en comerç, dels anys 97 i 98, que
és just el que jo li demano a les meves preguntes. Idò, em
digui quins comerços, d'on, quants doblers han demanat,
quanta inversió ha fet el comerç, quant ha posat la
Comunitat Autònoma, i llavors li donaré la meva opinió al
respecte, que alguna opinió ja tinc de moment. Moltes
gràcies, Sr. President. Per cert, si m'ha de passar la relació,
li vull fer menció, que quedi en el Diari de sessions, que
necessitem el nom dels que la demanen, nom de la persona
física o jurídica que demana la subvenció, els doblers que
aportaran el projecte, les línies d'ajuda, com vostè ha dit, el
projecte que s'ha presentat i la subvenció concedida. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Jo simplement veig que
efectivament aquesta relació està mal feta, però està mal
feta i vostè veurà que la meva firma està esborrada; és a dir
que aquí hi ha un error de remissió per part del funcionari
que ho va fer. De tota manera, aquests signes tan estranys
no són més que el número d'expedient i el tipus de línia que
se li ha donat. No es preocupi, que jo li enviaré tota una
documentació perquè vostè puga aprendre a identificar el
número d'un expedient i, per exemple la relació dels
municipis on es fa..., en fi, etcètera. No es preocupi, que a
més d'això, pel que veig, també li podré enviar un curset de
formació, perquè vostè aprengui a comprovar aquestes
dades, i la veritat és que jo desitjaria mantenir-la, que vostè
continuàs sent diputada, perquè la veritat és que la relació
és la mar de bona. Moltes de gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 420/99, de l'Hble Sra. Diputada
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla Proindústria.

Passam a l'altra pregunta, que és la 420/99, relativa a
Proindústria. Intervé per part del Grup Parlamentari Socialista
la diputada Sra. Carme Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. És exactament el mateix cas que
l'anterior, només que no s'han produït per part d'aquesta
diputada tantes reiteracions com en el cas anterior, però
efectivament la resposta a les mateixes preguntes fetes pel Pla
Proindústria és una relació de números i de lletres, i no les
preguntes que se li demana. 

Jo no he d'aprendre a interpretar els codis de la Conselleria,
jo no li deman quin codi d'expedient té cada cosa, perquè si fos
això, estaria molt bé; jo el que vull és el que interessa
políticament, que són els noms i les subvencions que s'han
donat, i en el cas del Proindústria també. De totes maneres, dir
que quedi o no quedi no depèn del Sr. Conseller, ni quasi de la
meva. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Desgraciadament no depèn de mi que
vostè quedi o no, aquesta és la veritat; però bé, i jo li insistesc,
miri, políticament no sé el que li interessa, jo crec que el que
interessa saber és què s'ha fet dels sous, és a dir el expedients;
per tant, jo li diré una cosa: jo quan deman l'estadística de cada
línia d'ajuda mai no he demanat els noms, ni m'interessa saber
a qui se li ha donat; m'interessa saber si l'expedient està ben fet,
i m'interessa saber el percentatge que es dóna, i si es
compleixen les línies i si es compleix la normativa. Ara, que se
li hagi donat a un o a l'altre, no em preocupa cap mica, entre
d'altres raons perquè el sistema que tenim és prou objectiu, fins
al punt que vostè alguna vegada l'ha criticat dient que és poc
polític, que no permet marge per fer segons quines coses.

Per tant, no es preocupi tant per això, ja li enviaré la relació,
i aquests signes i aquestes lletres que diu, li insistesc en el
mateix, és el número de l'expedient. Tampoc no està
malament, fixi's fins a on volia arribar, donar-li el número
d'expedient perquè si vostè té algun dubte ho puga
consultar. De tota manera insistesc, jo li remetré la relació
detallada, i així podrà comprovar el que necessiti.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, vol intervenir?

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sí, gràcies, Sr. President. L'únic que em queda dir és que
haurem de guardar per a l'últim plenari d'aquesta legislatura
una pregunta per al Sr. Conseller si no han arribat les
respostes corresponents. I si arriben les respostes, igualment
tal vegada tindrà qualque pregunta oral en plenari, que és
l'únic que ja ens queda possibilitat de fer. Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Res més, moltes de gràcies, Sr. President, simplement
que lament molt que l'únic que li quedi per fer és alguna
pregunta en plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Conseller, li agraïm la seva assistència a
aquesta comissió. Sí, Sr. Diputat, pot abandonar. Sr.
Secretari, prengui possessió del seu escó aquí dalt.

II.- Proposició no de llei RGE núm. 803/99, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a IVA ecològic, una alternativa
a l'Ecotaxa.

Seguidament passarem al segon punt de l'ordre del dia,
relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 803/99,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a IVA
ecològic, una alternativa a l'Ecotaxa. Per defensar la
proposició no de llei té la paraula per part del Grup
Parlamentari Mixt l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Unió
Mallorquina ha presentat una proposta que pretén el fet real
que hi hagi una solució al problema de la invasió turística
que tenim cada any i de les seves conseqüències. Per
pal•liar aquesta problemàtica hi ha hagut grups que han
parlat -i Unió Mallorquina li ha donat suport- de l'ecotaxa.
Però creim que hi ha millors solucions a aquesta ecotaxa, i
entre elles hi ha precisament la proposició que avui
presentam sobre el tema de l'IVA ecològic.
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Cada any són 10 els milions de turistes que vénen a les
nostres illes. Aquesta afluència té moltes coses positives, com
és el nivell de riquesa que crea, la renda per càpita, el nivell
d'activitat econòmica i laboral que comporta; però també, com
tots sabem, té conseqüències negatives, no només pel fet que 10
milions de turistes són molta gent, la major part ve a la
temporada alta, sinó que a més ens donen una sensació
important de saturació, com la que es va viure aquest estiu
passat, i a més de tot això, aquests 10 milions de turistes
consumeixen: consumeixen aigua, consumeixen recursos
territorials i ambientals, i endemés ens produeixen un nombre
important de residus sòlids. I tot això té un cost ambiental, té un
cost econòmic, que avui per avui només pagam els mallorquins,
els menorquins, i els eivissencs i formenterers; no ho paguen en
absolut els turistes, molts dels quals ens dóna la sensació,
després d'una anàlisi dels doblers que deixen i del que ens
costen, que som precisament nosaltres, els mallorquins, els que
subvencionam les vacances a molts dels estrangers que avui per
avui vénen.

Tots sabem -i a Unió Mallorquina en som ben conscients-
que aquest debat que avui plantejam aquí ja s'ha plantejat en
altres ocasions. És un debat social, un debat polític, que no ha
estat avui per avui assumit pel Govern d'aquesta comunitat. Ens
parlen de turisme de qualitat, és un constant del Govern; ens
parlen també de tenir infraestructures a nivell europeu, de
depuració d'aigües, de paisatges cuidats, però el fet és que hem
estat els ciutadans d'aquestes illes els que avui per avui hem
hagut de pagar a través dels nostres impostos, de les nostres
taxes, a la nostra comunitat aquests doblers que han estat
necessaris per fer tot això. Des del Govern d'aquesta comunitat
no han estat capaços de fer entendre al Govern central que el
turisme de qualitat, aquest turisme que és el motor de la nostra
economia, aquest que és el principal motor també d'Espanya,
perquè li reporta importants entrades econòmiques, no aporta
res a les nostres illes en infraestructures, i això ha fet que el
Govern de l'Estat, o de la Unió Europea, avui per avui no hagin
finançat pràcticament res, i que haguem estat nosaltres, els
mallorquins, els que haguem hagut de pagar totes aquestes
infraestructures, les poques que s'han fet.

D'altra banda dir que també s'han apuntat altres solucions
per repercutir i de qualque manera mitigar la despesa i el
consum dels recursos per part del turisme. S'ha parlat, i s'ha
parlat molt, des d'alguns partits, i fins i tot des del Partit
Popular, des de determinats ajuntaments i des d'entitats
cíviques, de la conveniència d'establir la taxa ecoturística, una
taxa que ha de gravar l'entrada de turistes a la nostra illa, que en
principi creim que és factible, que és possible, que planteja
problemes la seva posada en marxa, però sobretot ens preocupa
perquè hi ha un augment de la fiscalitat directa, que al final al
nostre entendre, a l'entendre d'Unió Mallorquina, acabaria
repercutint al sector turístic, als nostres empresaris turístics, que
serien els que haurien d'assumir aquest percentatge que es
pagaria per part dels turistes que entren. Creim que amb això el
que faríem és que els nostres empresaris, els que han posat en
marxa el motor de la nostra economia, els que avui per avui
tenen un greuge comparatiu, ja que amb els doblers que entren
a la nostra comunitat, i que aporta el turisme d'aquesta
comunitat, es fan campanyes des d'altres comunitats perquè els
turistes els visitin a ells en lloc de visitar-nos a nosaltres, que ja
és greu per si. Doncs el que crearíem encara seria un greuge
comparatiu més, i resultaria que castigaríem els empresaris
d'aquí amb un impost més, que faria que el nostre destí seria
una mica més car que els altres destins.

És per això que vàrem presentar alternatives, que vàrem
pensar en el nostre sectorial econòmica quines podrien ser
les alternatives més vàlides i més viables a aquesta ecotaxa,
que ens pareix per altra part imprescindible si realment
continua venint aquest gran nombre de turistes cada any i no
es donen solucions econòmiques adients. I per tant vàrem
pensar que una bona solució seria aquest IVA ecològic. Es
tractaria de sol•licitar al Govern de l'Estat a través d'aquest
parlament la cessió de moment de l'IVA generat pel turisme,
i una vegada cedit destinar-ho a mitigar tots els efectes
negatius que produeix el turisme, així com també a
preservar el medi ambient com un d'aquests principals
valors turístics i ecològics que avui per avui tenim.
Igualment amb els doblers aconseguits es pot actuar sobre
les zones turístiques que necessiten d'una millora urgent de
les infraestructures, de plans d'embelliment,
desenvolupament del Poot, compra i esponjament de
terrenys litorals, manteniment de platges, costes netes,
etcètera.

Jo diria que és una proposició ambiciosa, innovadora,
que té dificultats, com tot, i estic segura que altres grups ens
les assenyalaran; però que en té menys que la pretesa taxa
ecològica. Una de les dificultats que ja hem analitzat i
estudiat, podria venir determinada per decidir a qui aplicam
aquest IVA turístic. Des d'Unió Mallorquina pensam que
seria un bon punt de partida tenir en compte el percentatge
global dels ingressos generats directament pel turisme, que
és avui per avui del 34% del producte interior brut, i aplicar
en una primera fase aquest percentatge al total de l'IVA
recaptat a les nostres illes. El resultat avui per avui seria de
18.169.000 milions de pessetes. Aquesta podria ser una
primer hipòtesi, un sistema provisional fins arribar a una
segona fase que contemplàs un reglament específic sobre
l'impost al valor afegit en activitats turístiques, determinant
clarament les activitats subjectes a l'impost sobre el valor
afegit turístic.

Per tant, dir que Unió Mallorquina creu que no es tracta
de sotmetre els nostres empresaris a una major pressió fiscal
de la que ja tenen en aquests moments, que no es tracta de
buscar solucions al finançament de les Illes en la creació de
noves figures impositives, com podria ser aquesta ecotaxa,
sinó que seria una manera de redistribuir els propis
ingressos, una manera de reclamar i defensar allò que ja és
nostre. I són aquests 200.000 milions que pagam tots i
cadascun dels mallorquins, menorquins i eivissencs, també
els formenterers, i que cada any se'n van a Madrid i no
tornen. Creim que és una excessiva solidaritat a què ens
vénen obligant des de Madrid i des del Govern central, una
solidaritat que per altra part no entenem que des de Madrid
es tengui amb nosaltres.
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Per tant, avui el que demanam als diferents grups és que
donin suport a aquesta iniciativa, perquè no volem un règim
especial que només signifiqui pagar més imposts i pagar-los
sempre els mateixos, els ciutadans d'aquestes illes, sinó que
volem poder parlar de gestionar el que és nostre, i l'IVA turístic
és només una primera passa amb l'objectiu de gestionar tots els
recursos fiscals que es generin de cara al futur a aquestes illes.
Avui els diferents grups i diputats en aquest parlament tenen
l'oportunitat de demostrar el seu grau de compromís amb
aquestes illes, i especialment el Grup Popular, tenint en compte
que el seu president, Sr. Matas, ha afirmat amb tota rotunditat
que no vol ser una comunitat de no primera, i que vol que hi
hagi igualtat entre les diferents comunitats. Avui podem
demostrar que realment volem que la nostra sigui de primera i
votar aquesta proposta, que seria un passa envant per
aconseguir-ho. D'altra manera no serem ni tan sols de segona,
sinó que serem jo diria de quarta, i que això es pot agreujar al
llarg dels anys i del temps, perquè no sempre les bonances
econòmiques actuals es mantendran, i atès que pareix ser que
estam en un estat de les autonomies, que aquestes avancen, que
hi ha projectes de cara al futur perquè es determini quines són
les comunitats de primera, aquelles que avancen, i quines no; si
realment no ens preocupam des d'aquestes pròpies illes a donar
solucions de futur, realment el nostre futur no estarà massa clar.

Per tant, crec que és una bona primera passa, és una mesura
positiva, no massa ambiciosa, perquè tan sols són 18.000
milions de pessetes, però és una passa jo diria positiva
d'entrada, que hauria de tenir el suport de tota aquesta cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En el torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears té la paraula la diputada Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El Grup d'Esquerra Unida coincideix en una part d'allò que ha
exposat la diputada proposant, del Grup Mixt, d'aquesta
proposició no de llei, sobretot en aquesta darrera part de la seva
exposició, on parla del tipus d'autonomia que tenim en aquestes
illes. Ja hem denunciat reiteradament que se'ns ha col•locat al
furgó de coa del tren de les autonomies, i pensam que hi ha
responsabilitats polítiques clares per part dels dos grups
majoritaris, que són aquells que han impedit una reforma de
l'Estatut d'Autonomia que arribàs fins al fons i ens donàs totes
les competències que estaven previstes a l'article 151 de la
Constitució Espanyola.

Una vegada dit això, també és cert que pensam que hi ha
d'haver una redistribució del finançament de les comunitats
autònomes, però amb aquesta idea de la reconsideració del
finançament de cadascuna de les comunitats autònomes en
allò que no coincidim amb Unió Mallorquina és que hagi de
ser a través d'un repartiment, de xapar l'IVA i a través
d'aquesta mesura que proposa a través d'aquesta proposició
no de llei. Nosaltres som més partidaris de l'ecotaxa, d'una
taxa sobre els turistes que vénen, no sobre els ciutadans de
les Illes Balears, sinó els turistes que ens visiten i que a la
vegada s'ha discutit en altres proposicions no de llei en
aquest mateix parlament i pensam que seria una bona
manera de recaptar doblers per tal que, a través d'aquesta
ecotaxa, es pogués invertir en totes aquelles coses que ha
plantejat la Sra. Diputada.

Ara, no veim en absolut que la proposta de xapar, de
dividir l'IVA a través d'aquest IVA turístic -jo més que IVA
ecològic li diria IVA turístic, ja que proposa que només
seria sobre el negoci turístic- i, a la vegada, no resta prou
clar com es definiria aquesta definició de negoci turístic, i
dins l'argumentació de la Sra. Diputada o dins articles de
premsa que han sortit també que parlaven d'aquesta
proposició no de llei quedava totalment a l'aire, a criteri de
l'Agència Tributària que hauria d'atorgar aquesta definició
per tal de definir a quina empresa, a quin negoci s'aplicaria
o entraria dins aquesta definició d'IVA turístic o de negoci
turístic.

Per totes aquestes raons, el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida s'abstendrà davant aquesta proposició no de llei,
perquè pensam que, si bé és cert que és necessari un
finançament alternatiu a l'actual de la Comunitat Autònoma,
no pensam que hagi de ser aquest el camí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el diputat Sr. Joan
Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, per manifestar el
suport del PSM a aquesta proposició no de llei perquè, si bé
és cert que el turisme genera a les nostres illes una
important riquesa, ocupa bastants de treballadors i,
evidentment, incrementa substancialment la renda per càpita
dels nostre conciutadans, no és menys cert que d'alguna
manera ens davalla la qualitat de vida, s'ha parlat de
saturació que es viu el mes d'agost i que, per tant, açò
davalla la qualitat de vida dels ciutadans que vivim a les
Illes Balears, que consumeix bastants de recursos i que
genera molts de residus. Evidentment açò implica
inversions molt importants per part de l'Administració de les
Illes Balears, a part del consum..., quan parlam de consum
de recursos no només hi ha el consum d'aigua, sinó també
el consum de territori i, per tant, les administracions de les
Illes Balears es veuen obligades a fer importants inversions
per contrarestar aquesta venguda de més de 10.000 turistes
cada any.



520 ECONOMIA / Núm. 36 / 10 de març del 1999

Creim que la proposta és bona pel que s'ha explicat, que no
gravaria les empreses que es dediquen al turisme com pugui ser
l'ecotaxa, i que sí que es revertiria una part d'aquests ingressos,
una part dels ingressos de l'IVA, en pal•liar les mancances o els
greuges que du aquesta activitat als ciutadans d'aquestes illes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista votarà en contra
d'aquesta proposta pel disseny de la proposta i pels resultats,
també, a què es vol arribar. Començaré pels resultats.
Teòricament aquests recursos han de servir per -entre cometes-
"activitats ecològiques" de retorn a la nostra comunitat. Si és
així, per què hi ha l'IVA turístic i no l'IVA de les empreses
contaminants? Per què no l'IVA d'hotels que no tenen controls
de despesa de l'aigua, per exemple, i sobre tots igual,
independentment que tenguin controls d'aigua o no el tenguin,
independentment que tenguin activitats contaminants o no les
tenguin? Per tant, si és un objectiu ecològic el disseny de per
què s'hauria de fer a través de l'IVA hauria de ser un altre,
hauria de ser per a les empreses que gasten territori, per a les
empreses que contaminen, per a les empreses que atempten
contra els principis mínims de l'ecologia.

Per altra banda nosaltres pensam que no és possible perquè
la gestió..., perquè aquí es parla de gestió i se sobreentén que
implica la recaptació pròpia i quedar-nos directament els
doblers, perquè ens entenguem, no la gestió de cobrar l'impost
i tornar-lo a Madrid perquè això també podria ser, no?, sinó que
seria quedar-nos directament el doblers, que es cobressin aquí,
que es quedessin directament a la Comunitat Autònoma, i això
no és possible en el marc europeu i és una passa enrere. Les
altres reivindicacions autonòmiques i de sistema fiscal no estan
incloses en aquesta proposició no de llei, que les podem parlar
i no ens negarem a parlar-les mai però, en qualsevol cas, no
estan incloses en aquesta proposició no de llei que tractam avui.
Efectivament hi ha maneres que es retornin a aquesta comunitat
autònoma més recursos per a infraestructures i per compensar
els problemes sobre el territori o els problemes sobre els
recursos naturals que s'acaben, es poden aconseguir d'altres
maneres i no tenen perquè ser a través de L'IVA.

I per últim, en tot cas, si hem de parlar d'ecotaxes, nosaltres
també hi hauríem de posar algunes prescripcions però,en
qualsevol cas, nosaltres no ens negaríem a parlar -ja dic- ni
del retorn de doblers a aquesta comunitat autònoma, ni de
la capacitat fiscal d'aquesta comunitat autònoma, ni que un
percentatge de l'IVA o de l'IRPF que es recapta en aquesta
comunitat autònoma retorni, estigui directament en aquesta
comunitat autònoma, ni d'una ecotaxa, però crec que cap
d'aquestes alternatives és viable o està recollida en aquesta
proposició no de llei i, per tant, la votarem en contra. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la diputada Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, el nostre grup votarà en contra d'aquesta proposició
no de llei que presenta el Grup Mixt. Compartim alguns dels
arguments que ha explicat la portaveu del Grup Socialista.
Creim que en aquest moment aquesta iniciativa és
extemporània en el sentit que legalment, tant amb l'Estatut
d'Autonomia que tenim avui per avui, com amb la
normativa que hi ha a nivell nacional amb el Reglament de
l'IVA fan impossible que es pugui dur a terme aquesta
iniciativa que es presenta avui aquí. 

Evidentment crec que a tots els diputats que estam aquí
asseguts que representam els distints grups parlamentaris, a
tots ens agradaria que venguessin més recursos cap a
aquesta comunitat, i jo crec que això és obvi, però també
hem de ser conscients que la nostra comunitat no és una
comunitat aïllada dins l'Estat espanyol, que hi ha altres
comunitats autònomes, que hi ha un sistema de convivència
entre tots emmarcat a la Constitució espanyola i que s'han
marcat unes regles del joc i, avui per avui, hi ha un sistema
de finançament autonòmic que és el que és. 

Des del Grup Popular estam satisfets amb el darrer acord
a què s'ha arribat amb el model de finançament autonòmic
a les distintes comunitats autònomes, hem dit que aquest era
un bon sistema de finançament i que ens suposava, per a la
nostra comunitat, uns beneficis respecte al sistema que hi
havia anteriorment, que amb aquest darrer sistema de
finançament o amb aquest darrer acord s'han produït
avanços importants en el sentit que podem gestionar aquí,
a Balears, una part del que és l'impost de la renda sobre les
persones físiques. Això fa uns anys era impensable i creim
que poc a poc es van donant passes, es va avançant, però
avui per avui el que se'ns proposa aquí, que una part de
l'IVA que paguen les empreses de les Illes Balears es pugui
gestionar directament per part del Govern de la Comunitat,
creim que avui aquest tema és complicat i és difícil, que
crea certs problemes i que no està tan clar que aquest IVA
de les empreses turístiques primer hauríem de determinar
quines són aquestes empreses turístiques, com es pot fer,
amb una legislació que en tema general dels imposts (...) ha
de ser general per a tothom, com es pot fer que cert IVA de
certes empreses de la nostra comunitat es gestionin
directament per la comunitat i que un altre IVA d'aquesta
comunitat sigui gestionat per una altra administració? 
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Això no és del tot lògic, no és del tot pràctic i, a més, crea
un problema, i és que segons la legislació que avui per avui està
en vigor l'IVA de les empreses el paguen en funció d'allà on
tenen el seu domicili fiscal, i resulta que moltes de les empreses
turístiques que hi ha a la nostra comunitat, sobretot les que
facturen més doblers, les empreses més grosses de la nostra
comunitat lligades al món turístic, idò moltes d'elles no tenen el
domicili fiscal a la nostra comunitat autònoma, sinó que tenen
el domicili fiscal a altres indrets com puguin ser Barcelona,
Madrid o altres llocs. Això crea un problema, perquè aprovar la
legislació o el que proposa la Sra. Munar en els termes amb els
quals ve aquí, podria resultar que seria l'IVA de les empreses
mallorquines, les més petites o més bé empreses familiars, que
aquesta és la quantitat més petita d'aquest IVA que gestionaria
la nostra comunitat, i la part més important d'aquest IVA de les
empreses turístiques que se'n duen un benefici a la nostra
comunitat, tenen el seu domicili fiscal a altres indrets, i el
benefici d'aquest IVA se l'endurien altres comunitat, amb la
qual cosa l'aplicació pràctica de la seva iniciativa no està tan
clara, s'hauria de perfilar crec que bastant més.

A més, he de dir a la Sra. Munar que si el que pretén amb
aquesta iniciativa és substituir una ecotaxa per una taxa
ecològica, hem compartir el criteri que deia la portaveu del
Grup Socialista: no només hauria de passar això amb les
empreses turístiques, sinó que haurien de ser totes les empreses
contaminants de la nostra comunitat que duen activitats que
incideixen sobre el medi ambient, empreses potser en temes de
bijuteria, totes les empreses constructores, que són la principal
indústria o una de les indústries més importants que duen unes
activitats que incideixen sobre el nostre territori que també
haurien d'estar englobades en el criteri que deia la Sra. Munar.

Dir que una part de l'IVA sí i l'altra part de l'IVA no és un
criteri que no acabam de compartir massa i, en tot lloc, li hem
de dir que ens hem d'ajustar en aquests moments als sistemes de
finançament autonòmic. Quan tornem a discutir totes les
comunitats autònomes amb l'Estat central quin és el model de
finançament de les comunitats tal volta puguem parlar d'aquest
tema però avui per avui no és el lloc ni el moment, sinó que més
bé creim, malgrat a tots ens podria agradar que tots els imposts
que es paguen a la comunitat quedassin aquí, perquè crec que
tots n'estaríem contents, hem de veure que vivim en un estat que
l'espanyol, hi ha un model de comunitats, de 17 comunitats
autònomes, hi ha d'haver una solidaritat entre tots nosaltres i
amb l'Estat, i avui per avui això no és factible. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, per part del
grup autor de la proposició no de llei, té la paraula la
diputada Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Començarem pel final i direm que
crec que hi ha una clara contradicció entre el que es diu de
cara a l'opinió pública per part del Partit Popular i el que
després es defensa a nivell de Parlament i a nivell de
propostes en concret. Si hom no vol ser una comunitat de
tercera, de quarta, s'ha de posar al cap de les diferents
comunitats autònomes i ha de començar essent capaç de
defensar els interessos d'aquesta comunitat autònoma. Ho he
dit en altres ocasions, que un govern del Partit Popular, amb
la situació que tenen vostès en aquestes moments, no és el
més adient per poder defensar realment amb força davant el
seu govern de Madrid aquest sistema de finançament, i que
hagin de dir que totes les comunitats hem de ser molt
solidàries, que hem de repartir...; però aquest discurs no és
el que fan després al ciutadà d'aquestes illes: reclamen amb
molta força i a totes les televisions possibles que volen estar
entre les primeres comunitats, que volen ser una comunitat
de primera. Doncs si no començam per defensar realment
els nostres interessos econòmics, no serem mai una
comunitat de primera.

El discurs que vostès fan aquí no el fa el Sr. Pujol a
Catalunya ni el fa Ibarretxe al País Basc, ni el fan a
Canàries, el fan només vostès aquí; per tant, vostès entren
en una clara contradicció entre el que prediquen i realment
el que són capaços de fer. Clar que un president que ha estat
posat i designat pel Sr. Aznar a dit, realment no pot tenir
mai força després per defensar una cosa que entri a molestar
a qui l'ha posat; jo això ho puc entendre i també entenc que
no són els interessos en mans d'aquest senyor els millors i
que realment es puguin defensar amb força.

Després ha dit quines serien les empreses que pagarien
o no pagarien aquest impost; totes les empreses turístiques;
la definició i que volguessin entrar en quines serien o no és
un tema que estam oberts a acords, perquè des d'Unió
Mallorquina sempre estam oberts a acords per delimitar
quines serien aquestes empreses, i vull recordar que el seu
propi govern, a través d'un decret, va fer que fossin
empreses turístiques les de Sant Joan, les de Petra, de
Sineu..., totes eren empreses turístiques perquè en un
moment determinat això convenia que fos així. Crec que de
tots els pobles de Mallorca varen quedar fora de ser turístics
per poder obrir dissabtes i diumenges tres pobles perquè ens
vàrem negar perquè ens semblava una vergonya. Per tant,
arribar a acords no seria tan difícil, seria totalment possible.
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Dir que estan preocupats perquè resultaria que les empreses
d'aquí pagarien i altres se n'ho durien a altres comunitats? Ara
se'n va tot, no es preocupin per això. Realment totes les
empreses d'aquí l'únic que passaria és que continuarien pagant
exactament el que paguen fins ara, només és que els doblers
retornarien i retornarien 18.000 milions, però no es preocupin,
que no pagarien més que les altres, totes pagarien igual. I que
n'hi hagi d'altres que estan domiciliades a un altre lloc, què ens
és, a nosaltres?, ara s'ho enduen, també, ara també estan
domiciliades a un altre lloc. Per tant això em sembla un
argument, realment, que no té cap sentit ni un i són excuses de
mal pagador. 

Les mateixes excuses de mal pagador que posa el PSOE
perquè, realment, també el discurs que fan aquí no és el que fan
amb els empresaris turístics quan es reuneixen a dinar, que
diuen que no, que realment ho entenen i que l'IVA els
perjudicaria... Miri, a mi, de tot això, l'únic que em consola és
que d'aquí a un parell de mesos les coses poden canviar i que no
sé qui, o uns o els altres, poden canviar d'opinió. És una mica
aquella història que "Pujol enano habla en castellano", que al cap
de cinc minuts va ser "Pujol guaperas habla como quieras", no?,
vull dir que un poc cada moment les coses canvien, els
interessos també, i jo crec que o uns o els altres canviaran
d'opinió i realment pensaran que es bo per a Mallorca la defensa
d'aquesta ecotaxa, perdó, de l'IVA ecològic, que l'ecotaxa, de
qualque manera, perjudica els nostres empresaris i perjudica els
hotelers, els restauradors, tots aquells que han fer de
capdavanters, avui per avui, a la nostra comunitat en un sector
líder, amb un motor importantíssim econòmicament. 

Perquè per què hem de castigar els nostres empresaris, a més
a més que han estat els que han elevat el nivell de la nostra
comunitat, els que han posat el sistema hoteler de moda que
estam important arreu del món, ara els hem de castigar posant-
los un impost més?, perquè en teoria paga l'impost o la taxa el
turista que ve, però la realitat és que els tour operators, tal com
tenen els temes avui per avui fermats, qui acabarà pagant
aquestes 1.000 o 1.500 pessetes seran els hotelers, ells tenen
assumidíssim que això serà així. Resultarà que els nostre
hotelers, a més a més que han estat pioners, ara resulta que
tendran doble competència deslleial: per una part, que amb els
nostres doblers els fan a la resta de la península competència
deslleial i campanyes perquè se'n vagin a passar les vacances a
altres comunitats autònomes; que a nivell de tot Espanya estan
fent campanyes perquè venguin els turistes a la península en
contra dels nostres interessos i, a més a més, als posarem un
impost de 1.000 pessetes per a cada un dels turistes que entri, no
és molt lògic, això, no és normal que castiguem més als nostres,
crec que és bastant més assenyat arribar a un acord amb el
Govern central que faci possible que una part de l'IVA
important d'un sector, que és el 34% del Producte Interior Brut,
es reverteixi a la nostra pròpia comunitat en infraestructures. Jo
crec que és molt més assenyat i realment jo diria que molt més
adient que no el que es fa fins al dia d'avui.

Per altra part, tant al PP com al PSOE els he de dir que
no hi ha cap reglament ni cap directriu europea que
impedeixi avui per avui els Estats a fer cessió de les seves
competències fiscals, i que la nostra constitució tampoc no
ho impedeix. Per tant, hi ha possibilitats a nivell europeu i
a nivell d'Estat espanyol que, si es vol, es pugui arribar a un
acord, i estic segura que hi arribarem, en aquest acord, pot
passar un cert temps però estic convençuda que hi
arribarem. També l'Estatut diu claríssimament que això és
factible, que és possible, i que no tan sols no hi ha cap
disposició que ho impedeixi, sinó que hi ha la disposició
addicional tercera, en el seu punt primer apartat c, que diu
que qualsevol altre tipus d'impost la cessió del qual sigui
aprovada per llei a les Corts Generals. Per tant, tot el que
avui hem proposat aquí és possible i és factible, només
manca voluntat política de dur-ho endavant.

He de dir, per altra part, que és molt més interessant
l'IVA ecològic sobre l'ecotaxa perquè les quanties es
multipliquen i perquè, a més, com he dit, és l'Estat que
aportaria aquestes quanties econòmiques i no els nostres
propis empresaris.

Vull donar l'enhorabona al PSM pel seu suport, per
haver entès quina era la realitat i el que es plantejava avui
aquí, i dir a tots vostès que és una pena que no es pugui avui
avançar en aquest tema i que esper i desitj que en un breu
termini recapacitin. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica la Sra.
Carme Garcia té la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President, que mirava només cap al PP.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, però no parl amb els ulls, parl amb la boca. 

(Rialles)

Continuï.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sra. Munar, el títol d'aquesta proposició no de llei és
"IVA ecològic, una alternativa a la ecotaxa" i, per tant,
l'objectiu que vostè persegueix amb aquesta proposició no
de llei és la que expressa l'exposició de motius: pal•liar els
efectes negatius que l'elevada activitat turística provoca a la
nostra comunitat. 
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Primer: pal•liar els efectes negatius d'activitats sobre
l'ecologia requereix fer mesures polítiques, el primer, no només
doblers sinó, primer, disseny de mesures polítiques; açò és el
primer. I segon: estam barrejant ous amb caragols perquè vostè,
quan parla, parla de mesures fiscals, parla d'un model de
fiscalitat per a la nostra comunitat autònoma, en cap moment el
que hi ha al darrere és l'ecotaxa, en cap moment el que hi ha al
darrere és pal•liar els efectes negatius sobre la nostra comunitat
autònoma que puguin tenir a veure amb el medi ambient.

Pel que fa al sistema global..., i abans deixi'm que li digui
una altra cosa: Quan diu que nosaltres posam excuses i que feim
dos discursos vagi alerta, perquè jo crec que no hi ha cap partit
en aquesta comunitat autònoma que hagi mantingut tan la seva
postura respecte a la fiscalitat d'aquesta comunitat autònoma
com el Partit Socialista, aquí i a Madrid, quan governem i quan
no governem; per tant, quan ens posa en el mateix sac que a
segons qui, hauria de tenir en compte que el Partit Socialista ha
mantingut la mateixa postura respecte a la fiscalitat a tot arreu,
d'aquesta comunitat autònoma a tot arreu i, per tant, quan deim
que el sistema fiscal és global i és global per al nostre estat, per
a l'Estat espanyol i per a Europa, el que li deim és que el que
està plantejant està vist des del punt de vista de Balears; em
sembla perfecte, però vostè diu: "No té cap problema que les
empreses que estan radicades a una altra banda no paguin aquí";
bé, però si aquest model que vostè defensa es trasllada a tot
l'Estat i totes les comunitats autònomes diuen el mateix que
vostè, digui'm: una empresa amb domicili fiscal a Burgos i que
actua a Barcelona, Madrid, Palma i no sé què, on recaptarà
aquest IVA?, i no digui que això no té problemes perquè sí en
té. Vist des d'una sola comunitat i amb afany reivindicador està
molt bé, però digui'm com s'aplica aquest model a nivell de tot
l'Estat. 

Que podem trobar una solució? Efectivament, però jo ja li he
dit que estaríem dispostos a parlar d'això si fos el cas, però no
és el cas perquè vostè el que ha plantejat és una proposició no
de llei, com li he dit, perquè no es posi una ecotaxa sinó que
l'IVA que es recapta en aquesta comunitat autònoma pel turisme
serveixi per pal•liar els possibles efectes sobre el medi ambient
que pugui tenir. I insisteixo que si l'objectiu és el medi ambient
hi ha empreses més contaminants que quedarien al marge
d'aquest IVA ecològic, quedarien al marge absolutament de la
seva proposta. A més, dins el sector turístic hi ha empreses més
contaminants que altres, i també aquesta diferència no es faria
si fos en el cas de l'IVA.

Vull recordar-li, també, que l'IVA és un impost indirecte i
que una ecotaxa és un impost directe sobre les empreses que
tenen un impacte negatiu sobre el medi ambient. Per tant, no és
el mateix carregar, parlar d'impostos indirectes que d'impostos
directes.

I per últim, Sra. Munar, els impostos, els acaben pagant
els consumidors; mai, en cap model econòmic, els paguen
els empresaris, mai. Els impostos, els acaben pagant els
consumidors, els últims són els que compren el producte, els
que compren el producte són els que acaben repercutint els
impostos. Per tant, és efectiu, és veritat que en un primer
moment i amb la pressió dels tour operators per la rebaixa
de preus en el sector turístic un impost més, plantejat no sé
com, perquè estam parlant d'un impost que no coneixem i
que vostè anomena ecotaxa, efectivament en un primer
moment el pagarien els empresaris, però en cap model
econòmic acaben pagant els impostos, siguin directes o
indirectes, en cap model econòmic. De totes maneres vull
acabar dient que crec que aquí es barregen qüestions de
fiscalitat sobre la comunitat autònoma amb medi ambient i
amb ecotaxes i que cap de les tres coses són el motiu
d'aquesta discussió. Estam barrejades i nosaltres estam
disposats a parlar i a defensar la nostra postura en cada una
de les tres per separat, però aquí no estan expressades com
tocaria si haguéssim de votar alguna cosa.

Vull insistir en què vostès demanen la gestió de l'IVA i
no sé si la gestió de l'IVA implica la recaptació i quedar-nos
els doblers o si només implica cobrar i passar-los a Madrid,
que també podria ser. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la diputada Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats; jo
entenc, Sra. Munar, el seu plantejament des de l'òptica del
seu partit i a la vista que estam a pocs mesos d'unes
eleccions, i és normal que vostè faci el seu plantejament
perquè això considera que li pot dur idò un determinat crèdit
a nivell electoral i fa el seu discurs reivindicatiu per intentar
quedar bé davant tot un conjunt de ciutadans de la nostra
comunitat. És lògic que faci aquest plantejament, però
també és lògic que faci aquest plantejament des de la seva
òptica d'un partit nacionalista d'aquí, de la nostra comunitat,
i que no té responsabilitats de govern a altres indrets, a
altres comunitats, i que no participa la seva formació
política en el que és el disseny d'una política autonòmica i
en el que és el disseny d'una política a nivell de tot l'Estat
espanyol.
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He de dir que amb aquesta iniciativa s'intenten pal•liar certs
defectes que pugui tenir el nostre model turístic quant al fet que
hi ha un consum de recursos; idò crec que aquest no és el camí
ni és el sistema. Que es cobri l'IVA a nivell de Balears, de les
empreses del món turístic domiciliades aquí, crec que això no
evita res; que el nostre model a la nostra comunitat, els
instruments que hi ha per pal•liar o per rectificar en aquests
moments s'estan aplicant per part de la nostra comunitat des de
l'òptica que creim que és la correcta des del Grup Popular: hi ha
en marxa unes Directrius d'Ordenació del Territori i està en
tramitació una llei general turística, que aquestes sí que intenten
definir quin és el model de futur de la nostra comunitat
autònoma. Que pagui o no pagui un IVA aquí una determinada
empresa turística i el cobri qui el cobri, aquest IVA, a aquestes
empreses turístiques crec que no altera en res aquest sistema
nostre. Crec que el sistema o els ingressos o els doblers que rep
la nostra comunitat autònoma dins el sistema general de
finançament, vénen uns doblers ics a la nostra comunitat i dins
aquests doblers segurament hi ha una part, dins aquesta bossa
d'interessos generals que té l'Estat també cap aquí, que hi ha una
part que és d'un IVA que cobra d'unes certes empreses, siguin
d'aquí o siguin d'un altre indret, és igual. 

I que aquest IVA que paguen les empreses turístiques
repercuteix en contra de la competitivitat de les empreses
turístiques, això no és cert. Aquest IVA, no el paguen les
empreses turístiques, les empreses turístiques fan de simples
gestors que cobren dels seus client i ingressen aquests doblers
a les arques de l'Administració, però no és un major cost per a
l'empresa. Tu vas i pagues una factura a un hotel, a un
restaurant, vagis allà a on vagis, tu client, i pagues un IVA, i
pagues un 6% o un 12% o un 15%, i aquests doblers que tu com
a consumidor al final pagues, qui recull aquests doblers és
l'empresa turística, i l'empresa turística que recull aquests
doblers fa de simple gestor amb el consumidor i els ingressa a
l'Estat, amb la qual cosa al final qui paga l'IVA de la seva
butxaca, a qui suposa un major cost és al consumidor i no és a
l'empresa turística.

Contradiccions aquí, del nostre partit crec que no, crec que
a tots ens agradaria ser la comunitat més capdavantera a nivell
de tot l'Estat espanyol quant a recursos i quant a competències,
i jo crec, Sra. Munar, que resulta molt més rendible a la nostra
comunitat formar part d'un partit nacional com és el Partit
Popular, allà on entre el Sr. Aznar i el Sr. Matas hi ha una bona
sintonia i crec que aquesta és una manera que la nostra
comunitat pugui tenir uns majors beneficis i, de fet, d'aquesta
sintonia que hi ha en el Partit Popular tant a nivell nacional com
a nivell de la nostra comunitat, idò a permès que en aquests
darrers mesos i en aquests darrers anys haguem aconseguit
coses que fa potser tres anys no haguéssim pensat: tenim unes
competències en matèria d'educació que hem rebut gràcies a
aquesta bona sintonia i gràcies al fet que el Partit Popular d'aquí
es du bé amb el partit de Madrid, hem rebut competències en
matèria d'educació, hem aconseguit un règim especial per a la
nostra comunitat que, si no hagués estat per això, no s'hagués
aconseguit mai, hem aconseguit un conveni en matèria de
carreteres que ens permetrà que tot aquest dèficit en
infraestructures que hem tengut al llarg d'aquests anys es puguin
pal•liar i es pugui millorar. Jo crec que és millor per a la
comunitat autònoma de les Illes Balears tenir un govern com el
del Partit Popular, amb bona coordinació amb el Govern de
Madrid que no amb aquest cas un govern nacionalista
reivindicatiu, com vol tenir la Sra. Munar, però que a la llarga
no duria tants de beneficis per a la nostra comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Munar. Passam a votar, idò, aquesta
proposició no de llei...

(Rialles)

Perdoni, Sra. Salom. Deman disculpes, no s'ho prengui
malament.

Passam, idò, a votar aquesta proposició no de llei
número 803/99...

No, Sra. Munar, ha emprat el doble de temps d'aquell
que li tocava i no l'hem tallat. No té dret a una altra
contrarèplica ni a res pus. Sra. Garcia, podem votar? Idò
passarem a votar.

Vots a favor de la proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; vots en contra, 10; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda idò rebutjada l'esmentada proposició no de llei. 

I arribats a aquest punt i no havent-hi més assumptes a
tractar, s'aixeca la sessió.
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