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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem aquesta sessió d'avui i, en primer lloc,
demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Miquel Ramon substitueix Margalida Rosselló.

I.1) Compareixença del Sr. Josep Alfonso i Villanueva,
exdiputat del Parlament de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

L'ordre del dia d'aquesta sessió d'avui consisteix en la
compareixença del Sr. Josep Alfonso i Villanueva, exdiputat del
Parlament de les Illes Balears, a petició de la Comissió no
permanent d'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb
l'Estat espanyol.

Abans de començar l'exposició del Sr. Alfonso i Villanueva,
he de comunicar que estava prevista avui la compareixença del
Sr. Antoni Miralles, delegat de l'Administració Tributària de les
Illes Balears, el Sr. Miralles va remetre un escrit mitjançant el
qual excusava la seva assistència. Per aquest motiu, tendrem
avui tan sols la compareixença del Sr. Josep Alfonso i
Villanueva que podrà començar quan vulgui l'exposició oral per
explicar-nos aquest tema ens ocupa, el tema del balanç fiscal.

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estar aquí dalt no ho tenc molt
acostumat, estic més acostumat a estar a baix.

Bé, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En primer
lloc els vull agrair la invitació que m'han fet i disculpar-me, per
endavant, si no som capaç d'explicar amb claredat la meva
opinió sobre aquest tema de la balança fiscal.

Vostès ja hauran comprovat que aquest tema ofereix moltes
dificultats, tant pel càlcul de les dades que puguin permetre fer
la balança fiscal, són dades en moltes ocasions no
regionalitzades, com per l'aplicació de les despeses que l'Estat
fa, que també són englobades en general dins el pressupost
regional de l'Estat, no regionalitzades.

Fent una mica d'història, crec que he de dir que fa un parell
d'anys, ja onze, es va suscitar en el Govern de la comunitat
autònoma el debat i seguidament una reivindicació referida al
suposat greuge comparatiu entre els imposats imposts
recaptats per la comunitat autònoma i els imposts recaptats en
aquestes illes per l'Administració de l'Estat, i les despeses i
inversions que l'Estat aplicava a les Illes. Jo he de dir que els
estudis, en tot moment, es varen dirigir més a reafirmar una tesi
ja establerta prèviament, que a conèixer realment quina era la
situació.

Això no és una crítica, sinó una situació perfectament
normal quan hi ha un govern ics, conservador en aquells
moments a la comunitat autònoma, un govern progressista a

l'Estat, a l'inrevés es pot donar exactament igual la mateixa
situació, perquè tot el tema sempre ha quedat emmarcat dins la
discussió sobre el finançament autonòmic. Quan s'havia de
començar o s'havia de fer la negociació autonòmica, sorgia el
tema de la balança fiscal, del greuge comparatiu, i una vegada
arribats a un acord, que sempre s'arribava a un acord, aquest
tema desapareixia. Tornava a sortir quan començava una
campanya electoral, dins les campanyes electorals aquest tema
sortia amb un poc de virulència, i després desapareixia. En
definitiva, en aquesta comunitat autònoma almenys, ha estat un
tema més de caire polític que de caire tècnic i econòmic. I no
hem estat originals, a Catalunya s'ha utilitzat exactament igual
el tema del greuge fiscal de la comunitat autònoma catalana per
obtenir uns majors ingressos, i a ells els ha anat més bé, perquè
políticament tenien bastant més força de la que tenim nosaltres
a la comunitat autònoma.

De totes maneres, fet aquest recordatori, també hem de dir
que, passats aquests onze anys, no s'ha avançat pràcticament
res per trobar dades més o menys exactes sobre el tema de què
parlam. Vull afegir que és positiu en principi que aquest
parlament s'hagi imposat la feina d'aclarir aquesta situació, i ara
que som, de moment, enfora de campanyes electorals i a dos
anys vista, quasi, de la propera negociació del finançament de
les comunitats autònomes, crec que és un moment molt oportú
per poder aconseguir unes dades que, almenys tenguin un
màxim de consens, tant tècnic com polític. Perquè hi ha una
cosa que, sigui quina sigui la balança fiscal, i jo estic
absolutament convençut que la nostra comunitat, i no pot ser
d'altra manera, paga més imposts del que rep, quant a serveis
públics, no podem deixar de marge mai un principi de
solidaritat, però tampoc no podem oblidar, i després ja entrarem
en xifres, que aquesta és una comunitat insular, cosa que hem
de tenir molt en compte, que és, a més, una comunitat
poliinsular, és a dir, que tenim tres consells insulars, i a sobre
tenim una llengua i una cultura diferents. Amb aquests
aspectes, jo pens que amb una balança fiscal que possiblement
sigui favorable a la comunitat autònoma i aquests fets
diferencials, la negociació del finançament autonòmic no ha de
ser, en el futur, una negociació igualitària, sinó en certa manera
diferenciada per a comunitats autònomes com la nostra, com la
catalana, com la gallega, que són diferents a la resta de
comunitats.

Tots vostès saben que el tema és molt complex, el tema de
la balança fiscal, per moltes raons, jo crec que la més important
és que no hi ha dades estadístiques fiables, ni una metodologia
on els estudiosos s'hagin posat d'acord, donar qualsevol saldo
és una feina que jo consider molt arriscada, i ha de tenir el pes
que vostès, en definitiva, li vulguin donar. Vostès han escoltat
aquí diferents interpretacions, dades molt discrepants respecte
d'aquesta balança fiscal i, per tant, ja se n'han temut
perfectament que no és gens senzill, avui per avui saber quins
són ni els imp osts que paga la comunitat autònoma, els
ciutadans de la comunitat autònoma, ni tampoc les aportacions,
despeses en definitiva que l'Estat aporta a aquestes illes.

Crec que hi ha una primera qüestió que ens hem de
demanar, i és com es defineix la balança fiscal, què és una
balança fiscal. Amb un caràcter molt general podríem fer una
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primera definició que seria tots els imposts, en el sentit més
ample de la paraula, que paguen els ciutadans d'aquesta
comunitat autònoma enfront de totes les aplicacions
econòmiques que totes les administracions públiques fan a la
comunitat autònoma. Aquesta definició no crec que interessi a
l'objecte d'aquesta comissió, perquè inclouria despeses i
imposts de la comunitat autònoma, ajuntaments i d'altres;
interessa a efectes comparatius, i potser que a vostès més
endavant els interessi, per poder definir quina és la pressió
fiscal de la comunitat autònoma, però res més.

HI ha una altra definició que crec que és l'objecte d'aquesta
comissió, i és quina és la diferència entre imposts pagats a
l'Administració de l'Estat pels ciutadans de la comunitat
autònoma, i quan parl de ciutadans parl amb caràcter general,
enfront de les aplicacions econòmiques de tot tipus que l'Estat
fa a les Illes Balears. De totes maneres, abans de continuar i
crec que ja és un tema de discussió, hauríem d'assumir
políticament una sèrie de compromisos previs. El primer de tot,
que pertanyem a Espanya i que, pertanyent a Espanya, formam
part d'un estat que es diu Espanya i que, pertanyent a aquest
estat que es diu Espanya, hi ha una sèrie de despeses que s'han
de repartir entre totes les comunitats autònomes, despeses de
matèries de competència de l'Estat, exterior, defensa, justícia;
serveis centrals i competències residuals de matèries
transferides, que arriben a suposar molts de doblers al
pressupost general de l'Estat; matèries de representació general
de l'Estat, pot ser la Casa Reial, les Corts, Senat, etc.;
amortització del deute públic, un altre tema de discussió,
òbviament altres qüestions però jo crec que queixes són les
més significatives; i òbviament l'aportacioneta que es faci a la
Comunitat Europea, en aquest cas, en aquest moment, seria
positiva i ens vendria bé. I després, hauríem de discutir quin és
el percentatge, i això ho haurien de discutir vostès, i això
tècnicament pot ser qualsevol, quin és el percentatge de
participació en aquestes despeses, via població, igual que la
població de les Illes, igual que, com deia un antic conseller
d'Economia, la població real, i se li sumava tota la població
flotant a un cert moment, en funció del producte interior brut,
de quina manera?

Incloure tot això dins un estudi de balança fiscal, suposa
utilitzar tècniques molt depurades i informacions estadístiques
que, avui per avui, ni l'Institut Nacional d'Estadística ni la
mateixa Administració de l'Estat, disposen, que no hi ha cap
dubte que en podrien disposar, però que, per la raó que sigui,
perquè els interessi o perquè no els interessi, avui no les té. La
gran majoria de la despesa pública a Espanya no és
regionalitzada, una part molt important dels imposts que es
paguen a cadascuna de les comunitats autònomes tenen un
component estatal, és a dir no es paguen a cada administració
tributària, sinó que es paguen a diferents, bàsicament a Madrid
i a Barcelona, a altres administracions tributàries, etc.

Cercar aquest consens, tant per arribar a les despeses com
per arribar als ingressos de l'Estat, no crec que sigui fàcil, però
no crec tampoc que es pugui parlar seriosament de balança
fiscal sense haver arribat a una sèrie de conclusions prèvies
que només els representants del poble poden acordar, que
tècnicament no crec que avui per avui hi hagi ningú que acordi.

Hi ha un tema que no podem oblidar, i a posta s'ha d'arribar
a un acord, i és que no hi podria haver una balança fiscal
positiva a un conjunt de comunitats autònomes, deu, dotze,
cinc, tres, quatre, és igual, si no hi hagués igualment una sèrie
de comunitats autònomes amb balança fiscal negativa. I
aquestes sumes han de ser zero, perquè el que és clar és que si
la suma no és zero, resultaria que l'Estat tendria més o menys,
i això no sembla possible. És un fet que no es té mai en compte
quan es tiren dades sobre balança fiscal, però que és realment
incontestatble. La balança fiscal del conjunt de comunitats
autònomes ha de ser de resultat zero.

Dit tot això, que són moltes advertències, també els he de
dir que m'he atrevit, i dic que és un atreviment, a donar dades
rals i exactes i estimar-ne unes altres. Les dades reals són les
que vénen de l'Agència Tributària i de la Seguretat Social Les
estimades s'han estimat en distints documents que aniré citant.

Entrarem en el tema d'ingressos i amb els imposts. Em
referesc a un any, l'any 1998, és el més proper del qual hi ha
dades concretes, del qual hi ha liquidacions ja fetes, encara que
sé positivament que parlar d'un any a una balança fiscal pot
tenir errors, desviacions molt importants, si aquest any, per
exemple, en aquesta comunitat autònoma, resulta que s'ha
invertit a l'aeroport de Palma 45.000 milions de pessetes, no hi
ha cap dubte que hi haurà un increment de la despesa pública
molt important; si agafam la comunitat autònoma d'Andalusia
i aquell any s'ha fet l'Expo, hi haurà una despesa pública
realment molt grossa en aquella comunitat autònoma, per tant
s'han de fer ... sí, la veritat és que l'Expo no va ser l'Expo, va ser
tot el conjunt d'infraestructures que es feren al voltant de
l'Expo. Per tant, seria millor donar una sèrie històrica, però
lògicament, si vostès pensen la dificultat que té fer el càlcul de
balança fiscal només d'un any, ja fer el càlcul d'una sèrie
històrica, realment és, jo crec que en aquests moment, només
deu ser a l'abast de qualque universitat, i encara dubt molt que
es fiïn ells mateixos del que fan.

Dit això, els imposts directes recaptats, i ara sí que parlam
d'imposts recaptats a l'Agència Tributària, són d'IRPF devers
110.000 milions de pessetes, parlam de 110,7 mil milions de
p essetes; per imposts de societats, 42,6 mil milions de pessetes;
i altres, patrimoni, etc., 4,1 mil milions de pessetes; un total de
directes de 157,4 mil milions de pessetes.

A Espanya, al conjunt d'Espanya, la totalitat d'imposts
directes recaptats i liquidats l'any 1998 varen ser 7 bilions 431,2
milions de pessetes.

Quant a imposts indirectes, a Balears recaptàrem, l'Agència
Tributària, un IVA de 61,3 mil milions; uns imposts especials
que no es varen recaptar aquí, però els hem calculats damunt el
consum de carburant i consum de tabac, que això és fàcil de
calcular, de tabac i joc, que sí hi ha dades, encara que siguin
nacionals, i es poden aplicar perquè hi ha consums
regionalit zats, uns especials de quasi 60.000 milions, 59,1 mil
milions; i taxes, 9,2 mil milions. Un total d'indirectes de 129,6 mil
milions de pessetes. 
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Al conjunt de l'Estat espanyol, els indirectes varen ser 7
bilions 698,3 milions de pessetes.

Crec que crida l'atenció i és bastant greu, almenys a aquests
efectes, que hi ha una desproporció molt grossa entre directes
i indirectes a la comunitat autònoma, dels recaptats. Mentre a
Espanya, com han vist, són pràcticament iguals, els indirectes
són 200.000 milions de pessetes més, molt poca cosa; a la
comunitat autònoma percentualment és molt elevat, són 30.000
milions de pessetes més, els indirectes. I el més
desproporcionat és quant a l'IVA que es recapta en aquesta
comunitat autònoma un 1,4% del total dels imposts recaptats
per IVA a la resta del país.

És evident que aqueixes dades noi poden ser l'IVA pagat en
aquesta comunitat autònoma, és evident també que aquestes
dades, és a dir, l'Impost de Societats no pot ser el pagat en
aquesta comunitat, o sigui el generat i pagat en aquesta
comunitat autònoma, sigui a aquesta administració tributària o
a una altra. Però ja hi entrarem en això.

La seguretat Social, jo crec que no fa falta els digui que avui
per avui i dins tota Europa, dins tot el món occidental, cercar
les càrregues de Seguretat Social formen part del que es diu la
pressió fiscal, tant perquè són dins el pressupost general de
l'Estat, els pressuposts consolidats, com perquè és una cosa
establerta ja a tota Europa, avui per avui, quan a Europa
s'estudia la pressió fiscal es consideren les càrregues
impositives i les càrregues de Seguretat Social, per tant, crec
que és una discussió ja fora de lloc treure la Seguretat Social de
les xifres de balança fiscal, crec que hi han de ser.

Per distints conceptes, les dades de recaptació són, la
Seguretat Social recapta a Balears 172 mil milions de pessetes,
i per altres conceptes, mutualitats i d'altres, 56 mil milions de
pessetes, amb comes, coma cinc i coma u. Un total de 228 mil
milions de pessetes, enfront d'Espanya que recapta la Seguretat
Social 8 bilions 674 mil milions de pessetes.

Vull fer esment en aquests moments que el percentatge de
població Balears/Espanya, en les darreres estimacions de
població que se situen al voltant de 800.000 habitants és de
2,01; i el percentatge de producte interior brut és
d'aproximadament 2,6, crec que s'han de retenir aquests dos
percentatges perquè són importants, crec.

A partir d'aquí ja hem d'entrar en estimacions. I és aquí, a les
estimacions, on ningú no es posa d'acord. NIngú no es posa
d'acord perquè hi ha mètodes d'estimació, via conceptes de
producte interior brut, d'estudis de producte interior brut, que
és una estimació, que també es una estimació, i hi ha conceptes
que s'han de depurar per parlar d'aquestes estimacions. A
Balears passa una cosa, com a moltíssimes comunitats
autònomes, i és que hi ha una quantitat important d'empreses
que cotitzen tant IVA com IRPF fora de les Illes, a una altra
agència tributària, bàsicament a Madrid i a Barcelona, també ho
fa l'Administració de l'Estat; això suposa que uns imposts
generats a aquesta comunitat autònoma es cotitzen a una altra,
per tant, les dades de recaptació d'Agència Tributària són
dades que no són reals, ni a Madrid ni aquí, per entendre'ns.

També es dóna, i d'això ningú no en parla, però se n'ha de
parlar, que una part d'IVA i d'Impost de Societat, en menys
quantitat, i d'IRPF, es recapta aquí i no correspon aquí.
L'exemple clar, les grans cadenes hoteleres liquiden a aquesta
comunitat autònoma, encara que els seus establiments poden
estar, a Canàries no hi ha IVA, però sí hi ha Impost de
Societats, a Madrid, Barcelona, etc., i liquiden aquí, són les
quatre grans cadenes hoteleres i supòs que d'altres societats.
Això s'ha de tenir en compte. No és ni de molt tan significatiu
com la resta, tenint en compte que hi ha bancs, grans
superfícies comercials, Administració de l'Estat, etc., que
liquiden a fora, per tant, l'estimació sempre serà positiva.

Agafant les dades de l'Informe Econòmic i Social que fa Sa
Nostra, quant a IRPF dóna una suma recaptada a fora de 34,4
mil milions de pessetes. Si sumàssim aquests 34,4 mil milions de
pessetes a l'IRPF recaptat aquí, ens donaria un coeficient de
2,96%, que jo no crec que sigui molt baix, un coeficient sobre la
recaptació total de l'Estat, no crec que sigui molt baix, està per
damunt del PIB i bastant per damunt de la població de la nostra
comunitat, del coeficient de població de la nostra comunitat.

Quant a IMpost de Societats, no hi ha dades ni en aquests
informes ni a les dades d'Estadística, que s'aturaren l'any 94,
però hem calculat entre un mínim, l'estimació, la diferència del
que no s'ha (...), de 8.000 milions de pessetes i un màxim de
32.000 milions de pessetes. Jo vull dir com s'ha recaptat, perquè
és molt bo de fer donar una xifra i no dir com s'ha estimat. S'ha
estimat sobre població i sobre PIB real, és a dir, PIB, no, real no,
ho he dit malament, sobre PIB corregit. He corregit el PIB
llevant del PIB espanyol, dels dos casos de PIB espanyol, i de
població, el PIB i la població de les comunitats forals, de
Navarra i el País Basc, que no toquen comptar amb aquestes
estimacions.

Jo crec que podem perfectament estimar la quantitat més
grossa, 32.000 milions de pessetes, i ens donaria un total
d'imposts directes de 219.000 milions de pessetes, suposa un
2,93 sobre la recaptació total de l'Estat, en definitiva suposa una
part molt semblant al PIB de les Illes Balears.

El problema de l'IVA, hi vull entrar un poquet -no sé,
presidenta, si m'allarg de més-, però vos deman disculpes, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

El Sr. Alfonso sap que li hem donat un temps de referència,
que és en torn de vint minuts, però entens que les diputades i
els diputats que han demanat la seva compareixença, i tots ens
hem posat d'acord, estam agraïts de les seves aportacions, eh?

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:

Quan vulgui, em talla, i ja està.

Bé, el tema de l'IVA és un tema molt més complicat, perquè
hi ha una qüestió de concepte. Tots vostès saben perfectament
com es liquida un IVA, hi ha un IVA repercutit, el que paga el
senyor que va a un hotel o a comprar una cosa, paga l'IVA, i hi
ha un IVA suportat que és el que l'empresa, quan liquida,
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descompta. Bé, és una cadena, és un impost sobre el valor
afegit i, per tant, és una cadena, es va descomptant a mesura
que es va incrementant el valor afegit, lògicament qui paga
l'IVA és el darrer consumidor, que paga la suma de tots els
valors afegits, és a dir l'impost sobre la suma de tots els valors
afegits. Quina és la discussió teòrica? Bé, la discussió teòrica
és a qui s'ha d'imputar aquest IVA, al que paga o també al que
produeix?, o a cada escaló, de l'IVA? I les diferències, com
poden suposar, serien abismal per a la nostra comunitat
autònoma.

Què passa a la nostra comunitat autònoma?, que essent una
economia terciària, bàsicament, de turisme i comercial, l'IVA
liquidat no es correspon en absolut, ni d'enfora, amb l'IVA
pagat per turistes i ciutadans d'aquesta comunitat autònoma,
però, si nosaltres comptàssim l'IVA pagat, pagat pels ciutadans,
no el que rep Hisenda, ens trobaríem amb una acumulació a
nivell de globalitat de l'IVA, realment impressionant, perquè el
senyor de Múrcia que ven tomàtigues, que ven les tomàtigues
al majorista que du les tomàtigues a Mallorca, per vendre als
hotelers, aquest senyor liquida IVA, i liquida pràcticament tot,
perquè té molt poc IVA suportat, per tant a Múrcia hi ha un
IVA liquidat important -és un supòsit, no? Aquí és menys, per
tant la primera discussió teòrica, i jo crec que és irresoluble,
perquè cada comunitat dirà el que li interessa, és si hem de
comptar l'IVA, hi ha autors que l'han comptat, i crec que aquí
han tengut un exemple, l'IVA que paga la comunitat autònoma,
o els ciutadans o els turistes de la comunitat autònoma, que no
es correspondrà, en absolut, a l'IVA que liquida Hisenda, és a
dir, que té Hisenda a la butxaca. Ni (...) a l'agència tributària
d'aquí ni IVA a qualsevol altre tipus d'agència tributària,
sumada la d'aquí, és a dir, sumant tot l'IVA que ha generat
Pryca, Continente, Alcampo, etc., bancs, hotels no perquè es
generen aquí i són pràcticament tots d'aquí, etc., sumat tot això,
en absolut seria l'IVA pagat per tots els turistes i per tots els
ciutadans de la comunitat autònoma. És una discussió
important quan es parla d'IVA turístic de 100, 200 mil, no sé què,
mil milions de pessetes, segurament és ver que s'han pagat
aquí, però el que també és ver és que Hisenda no els té, que
s'ha de tenir en compte.

Amb totes aquestes consideracions, jo aventuraria, com a
xifra d'estimació d'IVA uns 78.000 milions de pessetes,
calculada sobre l'IVA descomptant, perdó, amb el mateix
percentatge del PIB havent-li descomptat Navarra i el País Basc.
El total d'IVA per a aquesta comunitat sortiria a 140.000 milions,
que representa, també els ho he de dir, un 3,19% sobre el total
d'Espanya. Així, els imposts indirectes sortirien a 208.000
milions de pessetes, que és quasi un 3% del total d'Espanya.

Qualsevol altra dada sobre IVA es pot justificar. 150.000
milions, 180.000 milions es pot justificar, perquè segurament és
el que ha pagat, quan aplicam, l'IVA a la renda generada en
aquesta comunitat, és el que ha pagat la comunitat autònoma,
però el que sí és cert és que Hisenda no ho té, i no podem
carregar a Hisenda uns ingressos que no té.

Quant a la seguretat Social, l'estimació és a l'informe que els
he esmentat abans, els treballadors que cotitzen fora suposen,
quant a cotitzacions, 58.000 milions de pessetes, i els

funcionaris 15,8 mil milions de pessetes. La xifra final que surt
amb aquestes estimacions, tenguin en compte que parlam de
més d'un 30% d'estimacions, no és poc, estimar més d'un 30%
dóna molt poca seguretat a les xifres, i ho he de dir així, sumen
731 mil milions de pessetes.

Les despeses, aquí ja si no agafam dades del producte
interior brut, és pràcticament impossible treure les despeses, hi
ha unes despeses que surten tot d'una, que són les inversions,
els imposts cedits a la comunitat autònoma i el 15%, les
transferències que es fan a altres administracions, la Seguretat
Social, pensions, atur, etc., aquestes surten tot d'una, però les
despeses en benefici dels residents de la comunitat autònoma
que és la terminologia que utilitza l'Institut Nacional
d'Estadística.

No hi ha manera si no anam a l’Informe Econòmic i Social,
i li hem de donar la versemblança que vostès trobin.

En definitiva, amb aquestes precisions les despeses de
l’Estat en benefici dels residents de la comunitat autònoma es
calculen a l’Informe Econòmic i Social en 114.000 milions de
pessetes, les inversions finalitzades segons la Delegació
d’Hisenda varen ser 28,8 mil milions de pessetes, els imposts
cedits i els ingressos territorials varen ser -això està en el
pressupost de la comunitat autònoma- 33,3 mil milions de
pessetes, transferències a alt res administracions públiques,
altres administracions, empreses públiques i altres, 135,9
milions de pessetes; és una dada que surt de l’Informe
Econòmic i Social i la Seguretat Social per pensions 139 mil
milions de pessetes, l’atur 33 mil milions de pessetes, classes
passives 15 mil milions i sanitat 83 mil milions de pessetes. Un
total de les despeses de l’Estat amb aquestes estimacions de
584 mil milions de pessetes, la qual cosa ens dóna un possible
superàvit fiscal per a la nostra comunitat autònoma de 147 mil
milions de pessetes l’any 1998.

Jo sé que he tengut la gosadia de donar una xifra de
despeses, ingressos i saldo, i és una gosadia perquè l’he
donada a base d’estimacions de partides molt importants, i per
tant això no ens ha de fer arribar a la conclusió que s’ha acabat
la feina, ni la de vostès, òbviament, la meva si continuu
estudiant aquests temes, cosa que dubt donada la dificultat que
tenen.

Crec que fan falta instruments analítics molt més precisos
per definir d’una forma clara les magnituds que manejam. Jo
crec, pens, que la nostra comunitat autònoma té un superàvit
fiscal que pot estar entre el 5 i el 7% del producte interior brut,
i això és perfectament lògic a un territori que té la renda més
gran del país i que aquesta mateixa renda està per sobre de la
mitja europea. Lògicament, la valoració d’aquest fet, l’han de fer
vostès, que són els representants del poble, però com a opinió
personal vull reivindicar una vegada més que és imprescindible
la solidaritat entre les regions riques i pobres, i no només com
a una concessió altruista, sinó com a una autèntica necessitat
per a aquestes mateixes regions riques econòmica i social
d’unitat i de desenvolupament coherent de tot l’Estat i de tot
Europa. 
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Vull citar només una frase d’en Michel Varnier, que era
comissari europeu de política regional que deia: “No hi haurà
Europa sense solidaritat i, per tant, no hi haurà Europa sense
ajuda financera per als ciutadans i les regions desfavorides”.
Afegiré una cosa més: que pensem que el futur encara serà
pitjor en aquest aspecte; és a dir, pitjor, millor en l’aspecte de
solidaritat, per dir-ho de qualque manera, perquè s’incorporaran
a Europa països amb rendes molt més baixes que la mitja
europea en aquest moment. 

Jo no voldria acabar sense deixar constància del fet que
haver obtingut un saldo fiscal referit a un any determinat, amb
unes xifres que són, sense cap dubte, discutibles, i aquesta
apelAlació que he fet a la solidaritat, que queden una infinitat de
qüestions en les quals seria molt interessant entrar i que estan
totalment relacionades amb el tema que ens ocupa. Una de les
més importants no hi ha dubte que pot ser el dèficit de capital
públic a la nostra comunitat autònoma i la necessitat d’una
finançació per cobrir aquest dèficit, sense deixar al marge una
cosa que ha de preocupar qualsevol ciutadà, que és com es
resol -i això no és fàcil- la possible contradicció entre la
solidaritat que hem citat i la necessitat d’uns serveis públics
similars als europeus dins la nostra comunitat, a més d’unes
inversions imprescindibles per millorar i mantenir la qualitat del
nostre desenvolupament, que vull recordar que també interessa
a les regions menys afavorides, i que si fa uns anys ens podíem
referir a estructures bàsiques, encara en queden, avui jo crec
que s’han de centrar en el manteniment del nostre major
potencial de desenvolupament, que és el medi ambient.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alfonso. Procedeix ara la intervenció dels
diferents grups per formular les preguntes o observacions que
considerin oportunes, i en primer lloc donarem la paraula al
representant del Grup Parlamentari Mixt, el diputat Sr. Miquel
Nadal.

(Intervenció innoïble)

Procedeix ara, per tant... Com a representant del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc volem agrair la
presència del Sr. Josep Alfonso i que ens hagi defensat les
dades que ens ha aportat, i jo crec que també era important la
defensa històrica que nosaltres hem sentit al PSOE en aquesta
cambra en moltes ocasions, i crec que és bo també recordar-la
de tant en tant i veure si...; hi hem discrepat tantes vegades que
tampoc no em permetré avui entrar-hi gaire, sobretot a filosofar
sobre la solidaritat, que jo pens que hauria de ser a nivell
mundial i no tan regional, etc., i evidentment les xifres d’una i
de l’altra són d’una gran, gran, gran divergència, avui mateix,
amb el que s’està aplicant a l’Estat espanyol.

El que sí li demanaria serien dues reflexions o dues
informacions, si ens les pot aportar des del seu punt de vista.
En primer lloc, una sobre les darreres frases que ens ha apuntat,
que reconeix un dèficit de capital públic i en general dels
serveis, entenc jo, o des del nostre grup sempre hem dit que les
infraestructures i els serveis de les Illes Balears no estan en
consonància amb la seva riquesa teòrica o amb PIB que
produeix, i no em consona, ara voldria veure vostè com ho lliga,
el fet que si hi ha un superàvit de solidaritat que, en principi,
parteix d’un excés, és a dir, un resol els seus problemes,
després té un excedent que és el que dedica a la solidaritat, com
explica els dèficits o si és que realment són uns dèficits
comparats amb les Illes Balears, però que a nivell d’Estat vostè
percep que no, que en realitat estam millor en hospitals, millor
en educació, millor en serveis públics en general, millor en
carreteres, millor en tren, i que en realitat podríem estar més bé,
p erquè tenim un PIB que hauríem d’estar més bé, però en
realitat estam per damunt de la mitja de l’Estat. Evidentment jo
discrep absolutament, si arriba vostè a aquesta conclusió, però
ens agradaria saber-ho, perquè si no alguna cosa falla dins
l’anàlisi, alguna petita cosa falla que repercuteix, repercuteix,
això sí, en el nivell i qualitat de vida dels ciutadans d’aquest
país.

Però per altra banda, vostè efectivament ha fet una cosa en
la seva anàlisi que crec que és allò prudent i allò adequat, que
era, en determinats paràmetres, abandonar o detreure el País
Basc i Navarra. Jo li demanaria si ha fet el contrari, que és
universalitzar dins l’Estat o dur el model del País Basc i
Navarra, que existeix dins l’Estat, és (...), i si ha fet l’esforç o ha
fet el treball de traduir-lo al revés, perquè potser totes aquestes
dificultats de balança fiscal s’enfonsarien bastant ràpidament
si hi ha un model dins el propi estat existent i, bé, pràctic des de
fa molts d’anys, que és el sistema del concert econòmic. Per
tant jo crec que com a mínim ens ilAlustraria d’una manera o
d’una altra la manera de plantejar el problema de la balança
fiscal.

Bé, jo crec que amb aquestes dues qüestions i el panorama
que ens ha apuntat, jo sobretot li vull agrair, ja dic, aquesta
compareixença i mirar si podríem anar aprofundint. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. El Sr. Alfonso contestarà ara les
qüestions plantejades pel diputat Sr. Alorda. Té la paraula.

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:

Molt interessants les preguntes del Sr. Alorda,
absolutament dins la línia que històricament du el seu partit i
em sembla molt lògica.

Dèficit de capital públic. Sense cap dubte tenim un dèficit de
capital públic que ve d’un procés històric. Jo els vull recordar,
perquè potser és que som un poc major que tots vostès i tenc
més memòria històrica, que aquestes illes varen tenir una
maledicció durant el règim gojosament enterrat de la dictadura,
i és que el General Franco odiava aquestes illes, recordin que va
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estar desterrat aquí, ell creia que estava desterrat aquí i odiava
aquestes illes, i durant els anys de la dictadura la inversió
pública en aquestes illes va ser realment mínima; primera
qüestió. Per tant hi ha un dèficit acumulat gros de capital
públic. 

En època democràtica, s’ha continuat produint un dèficit
d’inversions, sobretot en infraestructures. Les raons són
diverses: primer, una dedicació de l’Estat molt més gran al
desenvolupament de les regions menys afavorides, és una
política discutible però és una política i, en segon lloc, hi ha
una raó que hem de posar damunt la taula, i és perquè aquesta
comunitat autònoma, el Govern d’aquesta comunitat autònoma
no va voler cedir -també és una política i l’hem de respectar-
part de les seves competències en una matèria important que
era carreteres a l’Estat perquè es pogués invertir jurídicament
a les carreteres d’aquestes illes. Això va ser l’any 1985, supòs
que molts de vostès ho recorden, vàrem voler les competències
exclusives en carreteres i les vàrem tenir tot sabent que la
inversió en els plans generals de carreteres de l’Estat no podien
entrar aquí; Canàries no ho va fer, Canàries durant un cert
temps va cedir la competència en carreteres a efectes d’inversió
i va millorar sensiblement les seves infraestructures. 

Posteriorment es va..., solucionar no, palAliar un poc això
amb els convenis de carreteres i darrerament, també s’ha de dir,
en els dos darrers anys hi va haver un conveni molt important
de carreteres que ha estat una inversió o serà -no ho sé- una
inversió important en carreteres d’aquestes illes. Altra cosa és
discutir si convé o no aquest tipus de carreteres, és a dir, si
políticament interessa a uns grups polítics, o a uns partits
polítics, o a uns ciutadans aquesta inversió en aquest tipus
d’infraestructures o no, però aquest dèficit històric durant el
franquisme es va produir, posteriorment el 85 també, però a
més, a més, la primera raó que li he donat, que es va considerar,
per la democràcia, pels governs de la democràcia, siguin els
governs d’UCD o siguin els governs del PSOE, que era molt
més important la inversió en aquelles regions en què la situació
de desenvolupament econòmic era molt inferior a la nostra que
no en aquelles comunitats o regions el desenvolupament
econòmic de les quals era elevat, i com deia un autor, no sembla
que fes molta falta per al desenvolupament econòmic aquest
tipus d’inversions o aquest tipus de creació de capital públic a
la nostra comunitat.

De totes maneres en els darrers set anys la cosa ha canviat
un poc. Quant a infraestructures sanitàries, quan es posi en
marxa el Palma II i es facin l’Hospital d’Inca i l’Hospital de
Menorca, la infraestructura sanitària pot quedar bastant
coberta. Quant a educació no crec que hi hagi un dèficit molt
considerable quant a educació primària; quant a educació
secundària no crec que hi hagi un dèficit molt considerable
però sí que, com he dit abans, per al futur desenvolupament
d’aquesta comunitat el que fa falta és reivindicar un tipus
d’inversions que no s’han fet ni per part del Govern de la
comunitat ni per part de l’Estat perquè jo crec que fa set, vuit
anys no es consideraven per la població com a importants o
com a determinants, que són les inversions en medi ambient.
Crec que és absolutament imprescindible que la pròxima

acumulació de capital públic que es faci en aquesta comunitat
autònoma sigui en medi ambient.

El tema del País Basc. Bé, jo he defensat moltes vegades
que és absolutament impossible traslladar el conveni fiscal del
País Basc a la resta de comunitats autònomes: desapareixeria
l’Estat, fiscalment desapareixeria l’Estat; crec que és impossible
i no sé si hi ha altra manera de fer una cosa semblant, però crear
una agència tributària a nivell de cada comunitat autònoma i
negociar amb l’Estat l’aportació d’aquest territori, comunitat
o..., és igual, en el País Basc ja hi ha comunitats i territoris, com
vostè coneix perfectament, i Navarra, traslladar-ho a la resta de
comunitats autònomes amb el mateix sistema, jo crec que potser
es pot donar qualque dia, però crec que de moment i a molt llarg
termini és impossible perquè desapareixeria la concepció, perdó,
la concepció no, la possibilitat de l’Estat de fer alguna cosa, i
avui per avui hem de tenir en compte que una part important de
competències de l’Estat s’està traslladant a BrusselAles, cosa
que també pot ser discutible però és així.

No sé si he contestat a tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment tampoc no insistiré en
les discrepàncies perquè ens remetrem a massa diaris de
sessions sobre les pessetes per habitant en despesa sanitària,
pessetes per alumne en règim educatiu i tot aquesta llarga
enumeració que des del nostre grup, evidentment, hem anat
acumulant durant aquests 20 anys. 

Jo de totes maneres continuu insistint en el fet que, si hi ha
hagut i es reconeix un dèficit d’inversió pública durant aquests
20 anys, no quadra amb un reconeixement d’una balança
raonable. Jo crec que això ha de dur ara ja només a un simple
punt també de pura pissarra, a la reflexió que hi ha hagut dèficit,
(...), s’han volgut sobreinvertir en determinades comunitats,
però en realitat el dèficit no ha estat raonable perquè si no..., no
ha estat raonable, millor dit, no..., ha existit, ha existit el dèficit
i existeix, perquè si no no es podria confessar d’aquesta manera
la dificultat o la inexistència de capital públic suficient. 

En qualsevol cas els arguments, estam molt enfora per
intentar ara, amb aquesta intervenció, acostar-nos.

També creim que aquesta sensibilitat -només per apuntar-
ho- cap a la insularitat permetria radicalment solucionar
problemes jurídics que jo crec que eren més que problemes de
muntatges mentals jurídics, com el tema de carreteres, que no
altre que, evidentment, quan hi ha voluntat política se
solucionen, com vàrem defensar en aquell moment amb un
govern que hi havia aleshores i defensarem amb aquest, en el
que estam ara, és a dir, també ha estat una postura del nostre
grup.
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En el que volia insistir, i és en l’únic tema que m’agradaria
que insistís una mica, era en el tema del País Basc i de Navarra.
Més enllà de la valoració política o de si l’Estat desapareixeria
o no, que seria també un debat interessant i qualque dia
podríem tenir..., m’interessa a nivell econòmic, purament de
números. Si ja existeix una experiència dins l’Estat..., no hi ha
tres estats, no hi un País Basc, Navarra i Espanya, només n’hi
ha un, també hi pertanyen, per tant, existeix un mecanisme. El
problemes que vostè ens apunta d’ingressos, els problemes
que vostè ens apunta de despeses està inventat, i el problema
que ens apunta dels serveis generals de l’Estat, aquesta...,
l’exèrcit, la representació externa, totes aquestes competències
que nosaltres voldríem, però també és un altre debat, que
moltes d’elles s’anassin traslladant cap a una Unió Europea
més potent i cohesionada a nivell mundial, però seria un altre
debat, ja dic, però aquests elements de quantificar els serveis
generals i pagar-los, de saber què és de cadascú i cobrar-ho o
pagar-ho, això, ja ho fan, ja ho fan, més bé o més malament,
agradarà més o agradarà menys, i a mi el que m’agradaria saber
és si vostè coneix treballs o ho ha treballat, o coneix algun
treball, alguna bibliografia que pugui recomanar a aquesta
ponència, respecte a la translació d’aquesta mecànica -ja dic
que no és lege ferenda, que existeix avui, està publicada en el
Butlletí a nivell d’Estat espanyol per a dos..., no per a dos
territoris, per a dues comunitats i distints territoris- si vostè
coneix quins resultats donaria traslladar aquest model a les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula, Sr. Alfonso.

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:

Li he de dir sincerament que no conec aquestes dades i que
trob que serien molt interessants perquè, potser, potser, jo crec
que no, però potser seria possible un altre model de finançació,
que no vol dir que sigui el model del País Basc, però amb una
cooperació o amb una correcaptació de l’Agència Tributària de
l’Estat i dels serveis tributaris de la comunitat autònoma, i
discutir la participació en aquelles despeses generals, per dir-ho
de qualque manera, que té l’Estat. No conec cap publicació que
hagi fet això.

Però li vull dir una cosa més, i això va en detriment del
Govern de l’Estat, històricament també, no aquest sinó els
anteriors: Crec que a l’administració de l’Estat, al Ministeri
d’Hisenda, no li interessa el més mínim tenir dades clares sobre
aquesta situació; n’estic convençut, ni a aquest ministeri, és a
dir, ni al Sr. Rato, ni al Sr. Solbes, ni al Sr. Solchaga, estic
absolutament convençut que no els interessa. Per què? Perquè
utilitzar l’objectiu solidaritat és molt important, però al ciutadà
normal que paga imposts, a vegades no li ve bé, és mal
d’entendre. No la recitaré bé, però hi ha una frase d’en Juli
Cèsar que deia que no hi ha res més fàcil per convèncer els
ciutadans que dir-los el que volen sentir, i els ciutadans tots
volen sentir el mateix: pagar menys imposts, i els ciutadans aquí
volen sentir que estan pagant massa imposts, no perquè vagin

aquí o allà, perquè pensen que possiblement n’haurien de
pagar menys. Això és així; per tant, aquesta situació jo crec que
és molt difícil i de moment no la veig viable. Ara bé, el que sí
crec que es podria fer és insistir al Ministeri d’Hisenda, via
Govern o el que sigui, que depuri les dades de tots els
ingressos i despeses que es fa l’Estat a la comunitat autònoma.

I vull dir una cosa més: possiblement, donada l’estructura
econòmica de la nostra comunitat, no es fos tan beneficiosa
una situació d’aquestes. Pensin en això. Hem estat parlant,
quan parlàvem d’imposts, hem estimat aproximadament en
quasi 300 mil milions, estimats, per imposts pagats de fora, etc.,
etc., etc. Potser, potser, si reduïm els àmbits i només reduïm a
recaptacions de l’agència tributària d’aquí, això no ens fos tan
convenient, és a dir, si féssim una recaptació impositiva com si
fos un estat, en què les translacions entre estat i estat cadascú
cobra dins allò seu i s’ha acabat, potser no ens seria tan
convenient. S’hauria de pensar, us ho propòs com a
pensament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Sr.
Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com no pot ser d’altra manera
des del Grup Parlamentari Socialista també li volem agrair la
seva presència en aquesta la seva casa. Com a bon socialista,
sempre li ha preocupat la solidaritat i algunes de les seves
manifestacions han anat cap aquest camí, com no podia ser
d’altra manera, però dins aquesta solidaritat que jo també
compartesc, he de dir una mica en el mateix sentit que ha dit el
Sr. Alorda que hi ha un element que hem de tenir en compte, i
és la mancança d’infraestructures bàsiques, que no tenim a la
nostra comunitat i que sí gaudeixen els ciutadans de moltes
altres comunitats que no són tan solidàries com nosaltres.

No em vull estendre més. Simplement li voldria demanar s i
ens pot contestar una mica què es pot fer des d’aquesta
comunitat perquè venguin aquestes inversions, tot i essent
solidaris, però aquestes inversions que els ciutadans de les
Illes Balears no gaudim i que, a més a més, no tan sols els
ciutadans de dret de les Illes Balears no les gaudim, sinó que
hem de donar serveis a una població flotant que tenim a les
nostres illes i que no es té en compte fiscalment, i que arriben
uns certs períodes, sobretot durant l’any, que aquests serveis
estan hipersaturats i, això, ho pagam tots els ciutadans que
vivim aquí i veim que els nostres imposts serveixen per anar
cap a altres comunitats que, com dic, crec que hem de ser
solidaris, però hauríem de tenir en compte també que les
nostres necessitats estiguessin cobertes en tot el seu sentit, en
tota la seva globalitat.

Contràriament a allò que..., un altre tema que m’ha cridat
l’atenció, contràriament a alguns altres intervinents que havien
comparegut en aquesta comissió vostè ha dit que no es pot
separar la Seguretat Social de tots els altres impostos -això he
entès- i altres sí que havien manifestat en aquesta comissió que
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no es podia juntar la Seguretat Social amb els altres impostos
perquè era un tema totalment diferent.

I crec que... Ah, bé, hi ha hagut un altre tema que tampoc no
m’ha quedat gens clar, segurament perquè no ho he entès prou
bé, i és el tema de l’exemple de la caixa de tomàtigues, que el
productor de Múrcia pagava l’IVA allà, però abans havia dit i
havia manifestat que el pagava realment l’IVA, que el recaptava
(...), és el que consumeix aquest producte o el que compra
aquest producte. Per tant, no he entès massa bé com és que
això de les tomàtigues repercuteix tan a Múrcia i no repercuteix
aquest IVA a les nostres illes, que som les que les consumim;
segurament és que no ho he entès massa bé i per això aquest
dubte que tenc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Per contestar té la paraula, Sr. Alfonso.

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:

Gràcies, Sr. Marí. Començaré per darrere; segurament m’he
explicat malament o no he estat clar en l’explicació. Miri, jo el
que he dit és que en aquesta comunitat, en una comunitat de
serveis o de comerç, quan un senyor va a comprar paga tot el
valor afegit d’aquell producte perquè és el darrer consumidor
i no pot descomptar aquell valor afegit. Una empresa, quan ven,
carrega l’IVA que li correspon, el 7, el 16, el que sigui, però el
que ell ha suportat d’IVA..., per exemple, l’hotel, quan fa una
factura carrega el 7% d’IVA, 1.000 pessetes, però ell, l’hotel, ha
suportat, perquè ha anat a les factures dels seus proveïdors,
800 pessetes; per tant, ell liquida 200 pessetes, que és el que es
liquida en aquesta comunitat autònoma. En canvi aquestes 800
pessetes es distribueixen -posem les tomàtigues- en 250 a
Múrcia del productor de tomàtigues, 200 a València per al
distribuïdor i 200 a un senyor d’aquí, o 150 a un senyor d’aquí
que és el transportista o camioner. 

Ha quedat clar, així? Val. Per tant, en aquest aspecte el
darrer consumidor, turista i ciutadà d’aquí paga IVA alt, és a dir,
paga molt d’IVA, però, aquest IVA, Hisenda no el tendria mai
aquí, encara que fos un estat diferent, perquè això passa també
amb les relacions amb Europa, el tendria cada un dels
productors, que també crec que és just i jo he dit que és una
qüestió teòrica molt discutible. Per això aquí hi ha les grans
dificultats per treure balances fiscals, en aquestes coses; és
que és molt complicat.

La segona pregunta és la Seguretat Social. Bé, avui en dia
no està admès enlloc, és a dir, tots els països europeus, tots els
països..., Nord-Amèrica és un poc especial en això, però a tots
els països europeus la Seguretat Social està dins el conjunt
impositiu de l’estat, els balanços dels pressuposts generals
dels estats consolidats inclouen la Seguretat Social, com vostè
sap igual que tots vostès saben. Però és que hi ha una raó molt
més important: el pressupost de la Seguretat Social està en
aquest moment, si no m’equivoc molt, he dit que els ingressos
eren 8.600 milions de pessetes, però les aportacions de l’Estat

directament de la Seguretat Social via sanitat, de l’Insalud en
aquest cas, són 4.200 milions de pessetes; és a dir, pareix
incongruent parlar d’una seguretat social separada de l’Estat,
a part que en qualsevol moment que hi hagi fallades de
finançació de la Seguretat Social l’Estat ha d’aportar doblers;
al revés també, és a dir, tot va dins la caixa general, dins el
pressupost consolidat general de l’Estat i dèficits o superàvits
de la Seguretat Social estan coberts o ingressats dins les
arques de l’Estat. Per tant es considera com una càrrega fiscal
més amb caràcter general.

Vull dir una cosa més: En els càlculs de pressió fiscal d’un
país sempre se suma la Seguretat Social, sempre. Per exemple,
Espanya em sembla que té una pressió fiscal que es calcula en
un 34%, ara crec que l’any que ve ha estat el 35,2%, vull dir
l’any 99. Hi està inclosa la Seguretat Social.

El tercer tema, o el primer que ha dit, les necessitats i la
solidaritat. Aquest és el gran problema, no m’he explicat molt
bé, però potser si ara em donen un segon m’explicaré un poc
millor. El gran problema amb què ens trobam és equilibrar o
arribar a un consens, a un acord o a un equilibri, perquè el
consens és molt mal de fer, a un equilibri entre el principi de
solidaritat i la necessària dotació de servei públic a una
comunitat autònoma. Dedicar tots els recursos que genera una
comunitat autònoma rica a la dotació de serveis públics a
l’extrem -vaig a l’extrem- em sembla que és impresentable.
Dedicar tots els recursos de superàvit d’aquesta comunitat
autònoma a superàvit oblidant..., perdó, a solidaritat, oblidant
les necessitats possibles de dotació de servei públic també em
sembla una altra rucada, però en aquest equilibri, en aquesta
dialèctica està el problema. 

Durant anys, i continua bastant, l’Estat espanyol i Europa,
no només l’Estat espanyol, s’han decidit per polítiques de
solidaritat per allò que deia abans, perquè es considera que no
pot existir Espanya o no pot existir Europa si no hi ha un
creixement o un desenvolupament harmònic entre distintes
comunitats, regions, etc., del país o estats europeus. Potser
aquesta política ha fet que ens quedem, a part del dèficit
històric, un poc endarrerits en serveis públics essencials; jo
crec que ja no hi estam tant, però encara segurament sí. Però jo
crec que ara la dialèctica es planteja d’una altra manera, la
comunitat autònoma, una vegada arreglat el tema de sanitat que
hi haurà mil pessetes més o menys per habitant, que es podrà
arreglar, segurament es podrà arreglar, aquest no és un tema
molt greu, i en educació, que cada tres dies, cada any canvia en
funció de la població que s’incorpora a l’educació, i és evident
que a Balears tenim un problema en aquest aspecte, i és que
tenim molta població migrant i en tendrem molta més, i, per tant,
segurament tendrem més necessitats d’inversions en educació,
inversions de dotacions en educació, segurament les tendrem
i les haurem de posar damunt la taula; i llavors, els vull recordar
que em sembla que fa cinc anys que Andalusia reclama per
unes variacions de cens, 400.000 milions de pessetes, per
variacions de cens; aquí segurament haurem de fer el mateix,
parlam de negociacions de comunitats autònomes, amb un cens
de 730.000 habitants i son a 800.000, se n’haurà de parlar
d’aquest tema. Jo crec que es pot arribar a una dotació de
serveis bàsics igualitària, en el moment en què se’ns ha
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transferit educació, ja s’ha acostat més al finançament per
habitant, jo crec que la propera negociació del finançament
autonòmic, tenint en compte que s’ha de reivindicar una cultura
i una llengua diferent i la qualitat insular de les nostres illes, es
pot, que ja s’ha aconseguit qualque cosa, però poc, es pot
avançar en aquest aspecte.

Però jo crec que el fonamental en aquest moment, per
desenvolupament econòmic, per continuar amb un
desenvolupament econòmic sostengut i de qualitat, és fer unes
inversions de què fa deu anys ningú no en parlava, unes
inversions noves, que són inversions en millora i en
conservació del medi ambient, sigui aigua, siguin espais
naturals, etc., i això són inversions molt importants que, fins
molt recentment, no s’han posat damunt la taula. Jo crec que
ara sí que és una cosa importantíssima perquè aquesta
comunitat autònoma reivindiqui, precisament pel fet de ser una
regió petita insular, amb molta renda i amb una quantitat
enorme de visitants, que és imprescindible invertir en medi
ambient en general.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alfonso. En torn de rèplica, vol intervenir, Sr.
Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

No, simplement reiterar les gràcies per les explicacions que
ens ha donat el Sr. Josep Alfonso.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Marí. D’aquesta forma, passam a la intervenció
del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la diputada Sra.
Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair la presència
del Sr. Alfonso, exdiputat d’aquest parlament, per explicar-nos
un poc la seva opinió i les seves dades sobre la balança fiscal.
Jo no tenc, com altres diputats, una mica la visió històrica que
tenen vostès, perquè jo som nova en aquest parlament, però sí
he tengut oportunitat de llegir un poc, no tot, perquè era massa
llarg, el debat que hi va haver en aquesta comunitat autònoma,
en aquest parlament, el 18 de maig del 88, sobre una
comunicació remesa pel Govern de la comunitat autònoma
sobre el finançament de la comunitat autònoma. Crec que va ser
un debat bastant interessant, i el que em crida molt l’atenció és
que, efectivament, jo crec que ara ens trobam igual que abans,
és a dir, que continuam sense disposar de dades, que
continuam sense una metodologia d’aquest tema d ela balança
fiscal, realment els distints ponents que han intervengut en
aquesta comissió, ens han anat donant dades, moltes vegades
contradictòries, dades molt diferents, supòs que utilitzaven
metodologies diferents, i la veritat és que jo crec que serà
bastant difícil determinar, efectivament, quin dèficit o quin
superàvit fiscal hi ha en aquesta comunitat. De fet, a mi em va
agradar molt la frase d’un dels ponents que ha vengut a

aquesta comissió, que va dir que millor que tenguéssim aquest
dèficit fiscal, és millor perquè suposa que som unes comunitats
autònomes riques, i que és millor que tenguem aquest problema
que no tenir el problema contrari.

Per això, veig que la seva opinió és un poc similar que la
que va tenir quan formava part d’aquest parlament, en el sentit
que vostè és partidari d’un principi de solidaritat i que, en certa
forma, que hi hagi un dèficit o un superàvit fiscal és una cosa
lògica a una comunitat autònoma com la nostra. Sí que
m’agradaria demanar-li una sèrie de qüestions, en primer lloc,
amb independència de qui era o qui és ara governant a Madrid,
a l’Estat espanyol, sí m’agradaria conèixer la seva opinió de si
les inversions, des que es va constituir aquesta comunitat
autònoma, l’any 83 fins ara, tenen una línia ascendent, és a dir,
que cada pic anam aconseguint unes inversions, encara que
pot ser insuficients, però si van en línia ascendent les
inversions que ha destinat l’estat a aquesta comunitat
autònoma. Jo crec que vostè ja ha dit que, en temes sanitaris,
en el tema de carreteres, també, però bé, si en general aquesta
línia almenys és una mica positiva o esperançadora per a
aquesta comunitat autònoma.

També m’agradaria saber la seva opinió sobre els sistemes
de finançament, el sistema actual i el futur sistema que es pugui
negociar. M’agradaria saber la seva opinió sobre si vostè creu
que el model de finançament actual, basat en una
corresponsabilitat fiscal, sobretot l’Impost de la Renda de les
Persones Físiques, és una passa important per a les comunitats
autònomes, la mesura que tenen aquesta participació directa,
fins i tot legislativa sobre imposts estatals, i si creu si un futur
model de finançament que ara es començarà a negociar, ha de
tenir imposts indirectes, que tal vegada serà aquest el camí,
perquè era al programa electoral del Partit Popular, si creu que
podrà resultar beneficiós per a aquesta comunitat, encara que
no sabem encara com serà aquesta negociació, però bé, en
general, si la participació en imposts indirectes pot ser
beneficiós.

I, en darrer lloc, m’agradaria demanar-li si creu que el règim
especial d’aquesta comunitat autònoma, que va ser aprovat pel
Congrés dels Diputats, encara que no va ser el que es va
aprovar en aquest parlament, si creu que és una passa
important en el tema del reconeixement de la insularitat i, encara
que actualment està criticat pels altres partits, que és
insuficient, però si creu que almenys és una passa important
que vostè, que va formar part d’aquest parlament durant tants
d’anys, si era una reivindicació important aconseguir aquest
reconeixement de la insularitat a nivell de l’Estat espanyol.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Per contestar, té la paraula.

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
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Sí, Sra. Cabrer. La diferència és d’edat, no és res de memòria
històrica, sinó d’edat, per tant no té res a veure que jo hagi
estat aquí una sèrie d’anys i hagi dut temes d’aquests, perquè
realment vostè ha pogut, com he vist, a través del Diari de
Sessions, conèixer el que he opinat jo i d’altres diputats aquí, en
una sèrie considerable de temes.

La primera pregunta que em fa és si la inversió des del 83 en
endavant ha tengut una línia ascendent, hagués pogut dir des
del 79, que és quan comença la democràcia. No, ni ascendent ni
descendent, ha tengut una línia amb alts-i-baixos, hi ha hagut
anys de molta inversió, i li he posat l’exemple de l’aeroport, ara
són uns anys d’inversió, hi ha el Palma II, hi ha el conveni de
carreteres, si s’executa, hi ha hagut fa dos anys l’Hospital de
Manacor, hi ha hagut una sèrie d’instituts, per tant, són uns
anys bons d’inversió, i hi ha hagut altres anys, també molt
baixos en què no hi ha hagut aquests tipus d’inversió, per tant,
és una línia d’alts-i-baixos. Però en general a les inversions
sempre passa així, a totes les comunitats, per exemple, ho hem
dit abans, el 92 a Barcelona hi va haver una quantitat
impressionant, 90, 91 i 92, una quantitat impressionant
d’inversions, les Olimpíades; el 93 varen caure, és normal, les
inversions en capital fix són variables en funció de necessitats
concretes a un cert moment. Per exemple a Eivissa hi haurà els
pròxims dos anys, una inversió molt considerable amb
l’ampliació del port, inversió que no es produirà a Mallorca, per
exemple. 

Per tant, no és una línia ascendent, és millor, sense cap
dubte, que el règim anterior, molt millor, les inversions, si
vostès no poden fer memòria, però si tenen possibilitats d’anar
a hemeroteques i parlar amb gent que sí tengui memòria, veuran
que les inversions a l’època franquista, en aquesta comunitat
autònoma, eren pràcticament nulAles, em sembla que només es
va fer una autopista, un trosset de carretera fins a la primera de
Palmanova, absolutament res més, però això en 25 anys, arreglar
carreteres i altres coses, crec que s’ha de dir això, perquè és un
dèficit històric que duim acumulat. Mallorca no existia, per a
Madrid moltes vegades tampoc no existeixen les Illes, però vaja.

El sistema financer. Aquest sistema de finançament és bo?
No, no hi ha cap sistema bo. És millor que l’anterior? Jo crec
que sí, que de cada vegada es va millorant el sistema de
finançament, es va millorant per dues raons, per la pressió de
les comunitats autònomes, i no es millora més perquè l’Estat
atura, és claríssim, però és la seva feina, és la feina de les
comunitats autònomes, pressionar, i l’Estat aturar.

La corresponsabilitat fiscal, jo no li diria mai
corresponsabilitat fiscal, per què?, perquè dubt molt que els
ciutadans siguin conscients que existeixi la corresponsabilitat
fiscal, és a dir, dubt moltíssim que els ciutadans siguin
conscients que pagam un impost a la comunitat autònoma, i
seria molt bo que ho sapiguessin, però ho dubt molt, no ho
crec, pagam l’Impost sobre la Renda a l’Estat, i un 15% va a la
comunitat autònoma, bé, però res més, tenguin en compte que
aquest impost que té la comunitat autònoma és l’impost
liquidat a l’Agència Tribut ària, no entra a cap de les
estimacions que hem fet.

I el mateix passaria o passarà si es transfereix l’IVA. Per tant,
jo pens que l’impost millor indirecta per poder cedir a les
comunitats autònomes seria l’impost d’hidrocarburs, perquè
aquest que és un impost de consums d’aquí, i cedit tot l’impost
d’hidrocarburs en aquest moment, serien 50.000 milions de
pessetes, que no és una broma. Per tant, sí que seria bo. L’IVA
ens trobaríem altra vegada amb el mateix problema. Si recorden
les dades, l’IVA liquidat a aquesta comunitat autònoma no
arriba a 60.000 milions de pessetes, una participació en l’IVA
podria no ser massa interessant, si fos l’IVA estimat, sí, però
l’IVA de la comunitat autònoma, no.

El règim especial. Jo vaig estar en contra, des del primer
moment, i vostès ho saben, amb el règim especial que ens
presentava el Govern, des del primer moment, perquè creia que
era impossible, la realitat, per desgràcia, ho he de dir així, em va
donar la raó, el règim especial que va presentar el Govern era
impossible, i a Madrid el mateix partit al Govern es va
encarregar de carregar-se’l, perquè era normal, no podia ser.
Que té potencialitats aquest règim fiscal, poques, però
qualcuna, almenys té una cosa que és important, a nivell de
filosofia, i ho vaig dir, també, a qualque debat, i és que hi ha un
règim especial, ja s’intentarà millorar, però existeix un règim
especial, s’ha reconegut per l’Estat que som una cosa diferent,
que després sigui dificultós per a les relacions amb les
comunitats europees, perquè estam considerats com d’una de
les regions amb renda més alta d’Espanya i per damunt de la
mitjana europea, que això sigui dificultós, d’acord, però, com a
mínim, a nivell filosòfic, tenim un regim fiscal, i en aquest
aspecte és beneficiós.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alfonso. No vol fer ús de la paraula. Entenc, idò,
que una vegada esgotat l’ordre del dia, vull agrair la presència
Sr. Alfonso per haver comparegut en aquesta comissió, així com
la de totes les diputades i els diputats, i aixecam la sessió.

Moltes gràcies.



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


