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EL SR. PRESIDENT: Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
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sessió d’avui i en primer lloc els deman si es produeixen

substitucions als diferents grups parlamentaris.

Sí, digui.

(Intervenció inaudible)

Sr. Jerez, Joan Huguet.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Joan Font substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Joan Font, Santiago Tadeo.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Miquel Rosselló.

EL SR. PRESIDENT:

Miquel Ramon, Miquel Rosselló.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Aina Salom.

EL SR. PRESIDENT:

Pilar Costa, Sra. Aina Salom.

Elaboració del Dictamen de la Proposició de llei RGE

núm. 4626/04, presentada pels Grups Parlamentaris

Popular i Mixt, de comercialització d'estades turístiques a

habitatges.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix a

dictaminar la proposició de llei núm. 4626/04, de

comercialització d’estades turístiques a habitatges.

En primer lloc, per a la defensa conjunta de les esmenes del

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula

el senyor...

Sí, digui.

EL SR. NADAL I BUADES:

Des d’Unió Mallorca, en el Grup Mixt, no tenim cap

inconvenient que comenci Esquerra Unida, però nosaltres tenim

una esmena que mantenim.

EL SR. PRESIDENT:

Però aquest president segueix l’ordre que m’han fet...

EL SR. NADAL I BUADES:

Nosaltres no tenim inconvenient que comenci parlant

Esquerra Unida sempre que després ens deixin parlar a

nosaltres.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, jo el tenc en el segon punt.

(Conversa inaudible)

Han de parlar ells primer. Idò té la paraula el representant

del Grup Parlamentari Mixt per defensar l’esmena 8570/04. Té

vostè la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Des d’Unió Mallorquina,

partit que dóna suport a aquesta proposició de llei que hem

presentat, tenim una esmena que difereix només en dos

aspectes d’una esmena que es va assumir en comissió i que

havia presentat el Grup Popular, i nosaltres mantenim aquesta

esmena perquè des d’Unió Mallorquina trobam que hi ha dos

aspectes, aquests dos aspectes s’ajusten millor a les necessitats

d’aquesta llei.

Es tracta de la disposició transitòria primera, i les dues

diferències són que a l’esmena que es va assumir del Grup

Popular s’establia un termini de 3 mesos per adaptar-se i la

nostra proposta és que siguin 6 mesos. Evidentment arguments

per dir 3 o 6 en podríem trobar moltíssims, però nosaltres

pensam que un termini de 3 mesos és molt breu i que només

amb la tramitació no hi haurà temps perquè totes aquelles

persones interessades a regularitzar la seva situació dels

habitatges turístics de vacances puguin presentar la

documentació, i per això demanaríem aquest termini de 6

mesos.

I l’altra diferència és que l’esmena que es va acceptar pel

Grup Popular parlava que les persones que podien presentar

aquesta documentació eren els comercialitzadors, i per part

d’Unió Mallorquina trobam que, si bé els comercialitzadors són

els agents principals i segurament els que tendran tota la

documentació i els que són els professionals dins aquesta llei

per presentar tota aquesta documentació, també hem de

possibilitar que els propietaris puguin presentar-la. Pensem que

els propietaris són els propietaris dels habitatges que es

pretenen regularitzar i que és positiu que existeixi la possibilitat

que tramitin tant uns com els altres. Des d’Unió Mallorquina

pensam que la majoria dels casos que es regularitzin o de la

documentació que es tramiti serà tramita t pels

comercialitzadors, evidentment, i que l’esmena que es va

assumir en ponència que va presentar el Grup Popular és una

esmena que és el que en el 95% dels casos es donarà, però

pensam que la possibilitat que hi hagi un cert nombre de

propietaris que decideixin ells tramitar aquesta documentació

no fa gens de mal i que és positiu.

Per això proposam mantenir aquesta esmena que establiria

aquestes dues diferències respecte a allò que es va assumir en

ponència pel Grup Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Nadal. Grups parlamentaris que es manifestin

a favor d’aquesta esmena? Gràcies. Per part del Grup Popular

té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. En aquest cas el Partit Popular,

revisada l’esmena presentada per Unió Mallorquina,

efectivament creiem que és millor i aconsellable el termini de

6 mesos, primer perquè efectivament els tràmits sempre

s’enreden, i que aquest període de temps serà més favorable i

no provocarà confusió amb els altres terminis que figuren en

aquesta llei.

I efectivament, igual que els comercialitzadors, creiem

interessant que hi figurin els propietaris, amb la qual cosa el

Partit Popular retiraria la seva esmena que en aquest moment

figurava com a disposició transitòria, la retiraríem, i donaríem

suport a l’esmena presentada per Unió Mallorquina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Grups parlamentaris que es

manifestin en contra d’aquesta esmena? No hi ha intervencions.

Rèplica, Sr. Nadal?

Aleshores passaríem a votació de l’esmena 8570/04.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 15; vots en contra, 1; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al següent punt, que ara sí que deu tocar al

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, i per defensar

les esmenes 7437/04, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443,

7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451 i 7436, té la

paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Quasi més breument per

defensar les esmenes que simplement per exposar totes les que

hi ha, perquè en realitat això només és una qüestió formal.

Totes elles són de supressió perquè aquesta llei ens pareix

innecessària i incorrecta, i com ja vàrem expressar el nostre

punt de vista en el plenari jo crec que no fa falta estendre’s

massa.

En tot cas consideram que és una llei que creim que està

feta a mida, per encàrrec de determinats sectors. Pensam que la

regulació que hi havia dels habitatges de vacances, perquè al

final és del que estam parlant, d’habitatges de vacances, encara

que per la porta falsa es fa aquesta qüestió de comercialització

i no es diu d’habitatges, bé, la regulació no era dolenta. En tot

cas el debat que importa fer sobre el model turístic i els

problemes amb què s’enfronta el turisme a les nostres illes

requeriria un debat més en profunditat, reconsiderant tota la

Llei general turística, i plantejant-se si realment ens interessa

més potenciar el turisme hoteler o el turisme residencial, si ens

interessa potenciar -que nosaltres pensam que no- l’ocupació de

sòl rústic una vegada que la costa ha estat ja ocupada

turísticament, ja dic, l’ocupació de sòl rústic amb destinacions

turístiques creim que no és adequada.

Per aquests motius que he expressat breument són totes

aquestes esmenes, perquè pensam que en conjunt no hi ha cap

millora sobre la situació anterior, sinó tot al contrari, suposa

una situació pitjor i no ens pareix aquesta llei que hagi de sortir

endavant. Sabem que sortirà perquè té majoria però creim que

no és cap benefici per al futur turístic de les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Torn de grups parlamentaris que es

manifestin a favor d’aquestes esmenes. No n’hi ha. Torn de

grups parlamentaris que es manifestin en contra. Té la paraula

el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Des d’Unió Mallorquina he de dir

que nosaltres no donarem suport a aquestes esmenes perquè,

com ha dit el portaveu d’Esquerra Unida, l’únic que pretenen

és la supressió de tots els articles. Pensam que si el Grup

d’Esquerra Unida i Els Verds volia presentar una alternativa ho

havia d’haver fet com ho va fer el PSOE, legítimament,

presentar una esmena a la totalitat amb text alternatiu,

defensant una altra proposta. La proposta d’Esquerra Unida és

simplement de supressió.

La regulació que existeix actualment d’habitatges turístics

de vacances és una regulació que no permet els habitatges

turístics de vacances; si aquesta és la idea d’Esquerra Unida el

que hauria de fer és presentar un text alternatiu que digués que

es prohibeixen els habitatges turístics de vacances. I per part

d’Unió Mallorquina he de dir que no ho podem compartir,

perquè pensam que és una activitat i un tipus de

comercialització turística que existeix, que és una realitat, que

no ens podem amargar, que pensam que és positiva però que

s’ha de regular, que ara no és que sigui ilAlegal sinó que és

irregular o alAlegal, que no té cap tipus de control, i pensam que

és més beneficiós tant per l’Administració, com per als

particulars, com per als usuaris, com per a la qualitat, com per

als propietaris tenir una regulació amb uns deures i unes

obligacions, i sobretot amb un control de la qualitat que

repercuteixi en un benefici de la imatge de les nostres illes.

Per això des d’Unió Mallorquina no donarem suport a

aquestes esmenes del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Nadal. Altres grups que vulguin intervenir? Per

part del Grup Popular, la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Igualment des del Partit

Popular no podem donar suport a cap de les esmenes de

supressió perquè no presenta cap solució, ens quedem igual i no

podem donar sortida a aquest producte. Amb aquesta llei

s’estableix un marc normatiu que assegura precisament els drets

i els deures dels propietaris dels habitatges, dels

comercialitzadors i dels usuaris, i amb aquesta llei es dóna

consideració turística a una oferta que en aquests moments no

pot entrar en els canals turístics.

Les lleis malauradament sempre van per darrere dels

problemes que tenim a la nostra societat, i el deure del

legislador no és anar en contra de la societat i establir traves,

sinó regular un fet social a la realitat, i el fet real, incontrovertit,

a dia d’avui és que existeixen de facto a les Illes Balears

habitatges que any rere any es lloguen durant les temporades

estivals pels visitants que trien aquesta modalitat, i aquest

producte aporta beneficis per a la nostra societat permetent

ingressos des de diferents perspectives.

Per tant des del Partit Popular el que preferim, amb el

suport d’Unió Mallorquina, evidentment, preferim donar

solució a crear més problemes, preferim mirar cara a cara en

lloc d’haver de mirar a l’altra banda per no donar solucions a

aquesta realitat.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. En torn de rèplica, Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, també. El portaveu

d’Unió Mallorquina qüestiona la possibilitat de presentar

esmenes de supressió, totes elles de supressió. Bé, és una

consideració potser a tenir en compte, però jo vaig veure que

la legislatura passada era una manera absolutament habitual de

presentar esmenes que feia el grup que ara mateix té un pacte

de govern amb Unió Mallorquina, i això no se li deia la passada

legislatura; va presentar, per exemple, a l’ecotaxa i coses

d’aquestes esmenes de supressió de cada un dels articles. És

una forma parlamentària habitual.

I també diu que en coherència hauríem de demanar que se

suprimeixin els habitatges turístics. Jo crec que no, que no hem

d’anar tan endavant. Entenc que aquesta llei no ens agrada, que

no hauria de sortir, i habitatges turístics hi ha els que hi ha,

estaven regulats. Potser en un futur si hi ha el gran debat, la

gran modificació de la Llei general turística, idò ho podríem

plantejar més a fons, però ara haver-n’hi, n’hi ha.

I també és curiosa la insistència que es feia des d’Unió

Mallorquina que no estàvem parlant d’habitatges turístics,

estàvem parlant de comercialització, que és una altra cosa. Bé,

al final les coses cauen pel seu pes, el Sr. Nadal ha estat parlant

tot el temps d’habitatges turístics, que és del que estam parlant.

Estam parlant d’introduir en el mercat habitatges turístics que

en alguns casos no reuneixen condicions ni per ser habitatges,

simplement. Ara bé, deim la forma de comercialització i per

aquí colAlocam.

La portaveu del PP diu que és una manera de regular un

producte que no hi podem donar sortida. A mi m’agradaria que

expliqués què ha canviat, què hi ha de diferent des de l’anterior

govern del PP, l’anterior govern del Sr. Matas, que ho va

regular d’una manera ben diferent. Jo no sé què ha canviat, o

bé, crec que sí que ho sé, què ha canviat: hi ha un pacte de

govern i s’ha de donar solució a determinats habitatges perquè

puguin entrar en el mercat, però jo crec que, en fi, en relació al

Decret 8/1998 no ha canviat massa la situació, jo crec que fins

i tot a Pollença ja hi havia habitatges. Per tant aquí hi ha hagut

un canvi d’opinió fins i tot del Grup Parlamentari Popular i jo

crec que aquest canvi no obeeix més que a obligacions d’un

pacte de govern, però que ni tan sols no estan convençuts del

que diuen perquè jo no veig de la seva part aquesta

argumentació que ens explica què passa, quina és la diferència

de situació del que es regulava en el decret 8/1998 amb aquesta

llei que es presenta ara, que tampoc no està justificat que

s’utilitzi la forma de llei podent-se modificar el decret que hi

havia en el seu moment.

Bé, lògicament seran rebutjades aquestes esmenes i serà

aprovada la llei perquè hi ha majoria més que suficient, però ja

dic, a nosaltres evidentment no ens convencen, no crec que

s’hagin donat arguments sòlids perquè aquesta llei s’hagi

d’entrar en vigor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Torn de contrarèplica? Té la paraula el

Sr. Nadal per part d’UM.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Tot i saber que per molts

d’arguments que donem no arribarem a convèncer el Sr.

Ramon, però perquè constin els nostres arguments en el Diari

de Sessions, diré al Sr. Ramon que jo crec que no hauria de

confondre Unió Mallorquina amb el Partit Popular que, si bé

ara tenim un pacte de governabilitat i hem arribat a acords, són

del mateix tipus d’acords que la passada legislatura vàrem

arribar també amb el pacte de progrés, i la passada legislatura

criticàvem quan el Partit Popular presentava una llei on

demanava la supressió de l’article 1, supressió de l’article 2,

supressió de l’article 3, idò de la mateixa manera que quan a

vostès els convenia idò no deien res nosaltres mantenim el

mateix criteri.

Això, Sr. Ramon, és un dels problemes o per a mi dels

avantatges de la centralitat, d’ocupar l’espai de centre, i és que

permet parlar, pactar, dialogar tant amb uns com amb els altres.

Quant a la possibilitat de modificar el decret, amb la

modificació del decret la Conselleria de Turisme, en la nostra

opinió, no aconseguiria solucionar la problemàtica que existeix



TURISME / Núm. 11 / 22 de febrer del 2005 153

 

actualment amb els habitatges turístics de vacances, i la

impossibilitat de facto que no només es puguin tramitar de nou,

que això podria ser una opció que jo entenc que des del Grup

d’Esquerra Unida hi estiguessin en contra, sinó de tota una

sèrie que existeixen i que estan donats d’alta i que es varen

complir els requisits de la Llei general turística en el seu

moment, que avui en dia no tenen els requisits per poder

exercir aquesta activitat, i és que al mateix temps que es va

aprovar una legislació turística es va aprovar també una

legislació del sòl rústic que impedeix que aquests habitatges

puguin obtenir, en el sòl rústic, llicència d’obertura per poder

exercir una activitat turística, i la regulació a través de la Llei

general turística obliga a considerar-les com a estades

turístiques, i en sòl urbà, sobretot en zones turístiques, el POOT

impedeix també la possibilitat que puguin compartir-se els dos

usos, residencial i turístic, dins una mateixa illeta, i estam en

una situació que és absolutament irresoluble.

La proposta que presentam el Grup Popular i Unió

Mallorquina a consideració de la cambra el que pretén és una

cosa totalment distinta: és reconèixer una realitat que

actualment no està regulada. Hi ha una llei d’arrendaments

urbans, que és legislació bàsica a nivell de tot el territori

espanyol, que permet llogar els habitatges, i el que feim amb

aquesta proposta és que aquells que es lloguin a través

d’operadors turístics, a través de majoristes de viatges, tenguin

una regulació específica i garanteixin una qualitat del producte

-qüestió que pensam que a les nostres illes és molt important,

aquesta qualitat del producte- i es garanteixin una sèrie

d’inspeccions i una sèrie de drets i deures dels que intervenen

en aquesta situació. 

Tanmateix això, sense una legislació, se estava fent, es feia.

Com es poden posar portes al camp? Pensam que amb aquesta

legislació es troba una solució que permet que hi hagi una

regulació d’aquest sector i que permetrà donar garanties de

qualitat tant als usuaris, com als comercialitzadors, com als

propietaris d’aquests habitatges.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Altres grups que vulguin intervenir en

el torn de rèplica? De contrarèplica, millor dit. Té la paraula la

Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu. L’únic que puc dir

al representant d’Esquerra Unida és insistir en el mateix: és

millor que tinguem una legislació que reguli una situació que

tenim de facto, a agafar i tancar els ulls i tenir-la allà sense cap

regulació. Crec que davant d’això ja no falten dir més paraules.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes, i deman si hi ha fixació de posicions

de grups que no hagin intervengut. No hi ha fixació. Aleshores

procedim a la votació conjunta d’aquestes esmenes: 7437/04,

7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447,

7448, 7449, 7450, 7451 i 7436.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 6; vots en contra, 10; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queden rebutjades aquestes esmenes.

I passam a defensar les esmenes del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, les números 8444, 8445 i 8446. Per

defensar-les té la paraula la Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. D’aquestes tres esmenes que han

quedat vives una és a l’article 5; a l’article 5 les referències són

(...) de registres de comercialització d’estades turístiques. Quan

nosaltres vàrem llegir la llei ens vàrem adonar que el text

presentat no respectava les competències que tenen atribuïdes

els consells insulars, el de Menorca i el d’Eivissa i Formentera,

en matèria turística. Per tant aquí el que vàrem voler era

corregir un defecte que consideràvem que tenien, ja que se’ls

trepitjaven les seves competències, i proposam que els consells

insulars siguin els que creïn els registres i que gestionin aquests

registres, i que hagin de donar compte al Registre general de la

comunitat autònoma però sempre com a passa posterior. És una

esmena de substitució i proposam que siguin els consells

insulars que gestionin els registres, que creïn i gestionen els

registres d’habitatges de vacances.

L’altra esmena, la 8445, és a l’article 11, i fa referència a la

tipologia dels habitatges. Jo aquí avui mateix, tant aquí com en

ponència, però sobretot avui perquè és molt recent, he sentir

parlar de reconèixer una realitat, que hi ha un tipus de

comercialització, un tipus d’activitat que no està reconeguda ni

regulada, i aquí mitjançant aquesta llei es vol regular, però jo

vull recordar i vull manifestar, perquè consti en acta, que

aquesta llei no recull totes les tipologies de comercialització

que hi ha. Per tant aquesta llei discrimina una realitat;

maldament en reculli una no recull totes les realitats ni tota la

problemàtica que hi ha en aquest aspecte. Aquesta llei només

recull els habitatges de vacances que són habitatges

unifamiliars aïllats, i tots sabem que hi ha habitatges de poble

i apartaments que també es comercialitzen i tampoc no estan

regulats. Per tant nosaltres proposàvem eliminar els dos primers

paràgrafs de l’article 11 perquè així es generalitzàs aquest tipus

de regulació de comercialització i quedassin coberts i

tenguessin les mateixes oportunitats tots els comercialitzadors

que tenguin diferents tipus, diferents tipologies d’habitatges.

I l’esmena 8446 és afegir un nova disposició transitòria que

va en concordança amb l’article 5, perquè el Consell Insular de

Mallorca no té encara atribuïdes les competències en turisme,

no les té totes, només té la promoció però no en té d’altra, i per

tant mentre el consell no tengui la competència en ordenació

turística, el Consell de Mallorca no la tengui, el registre insular
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l’assumirà el Govern, el registre general de comercialització

d’estades turístiques estarà gestionat pel Govern. Crec que

aquesta disposició complementa l’esmena que havíem presentat

a l’article 5.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Torns dels grups parlamentaris que es

manifestin a favor. Torns dels grups parlamentaris que es

manifestin en contra. A favor, a favor.

EL SR. NADAL I BUADES:

A favor de totes... És que nosaltres ens voldríem posicionar

a favor de dues i en contra d’una altra. 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, sí, té vostè la paraula per manifestar-se a favor de

les que siguin i en contra de les altres.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Per dir que des d’Unió

Mallorquina votarem a favor de les esmenes 8444 i 8446. Hem

de reconèixer que a la proposició de llei presentada hi havia

aquesta errada. Ja en ponència detectàrem el problema i ens

vàrem abstenir a la votació. Creim que les esmenes proposades

pel Grup PSM milloren el text; donat que la competència en

matèria d’ordenació turística està en mans dels consells és

millor que els consells tenguin els registres i es doni compte al

Govern, i en el cas de Mallorca, que no té les competències, la

disposició transitòria així ho reflecteix. Per tant volem felicitar

al PSM i donar suport a les esmenes presentades.

No així a l’esmena 8445, que des d’Unió Mallorquina

votarem en contra, i votarem en contra perquè aquesta llei està

prevista o pensada per a la comercialització d’estades

turístiques a un tipus d’habitatges que és un producte que es

comercialitza i que té unes característiques, i que són habitatges

que estiguin aïllats, són el que a altres indrets de la

mediterrània es diuen villas o cases que tenen una certa qualitat

i que tenen uns requisits de qualitat que fan que sigui positiu

comercialitzar-les turísticament. Però la proposta del PSM no

pretén ampliar això, sinó que el que pretén és fer inservible la

llei, perquè si l’esmena del PSM digués que volen afegir les

cases de poble als habitatges unifamiliars, des d’Unió

Mallorquina ens ho podríem plantejar perquè per ventura

necessiten una certa regulació, però si s’aprovàs l’esmena del

PSM no només es podrien comercialitzar habitatges

unifamiliars, cases de pobles, apartaments, que pensem que és

una modalitat turística que preveu la Llei general turística, i que

d’aquesta manera es podrien comercialitzar evitant els requisits

de la Llei general turística. Però a més es podrien en pisos, en

casetes d’eines en el camp... Volem que es puguin

comercialitzar estades turístiques a casetes d’eines o a

magatzems? Clar, si suprimim la tipologia de la llei la llei

queda absolutament desvirtuada.

Per això des d’Unió Mallorquina no podem donar suport de

cap manera a aquesta esmena presentada pel Grup PSM.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Altres grups que vulguin intervenir, a

favor o en contra? O és mig a favor o en contra...

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

A favor de dues esmenes...

EL SR. PRESIDENT:

Ah, perdó! Perdó. Perdó, Sra. Diputada, el Grup

Parlamentari Socialista té la paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Esperava el torn de

posicionament, però... Nosaltres ens mantenim així com ens

vàrem expressar en ponència, és a dir, donarem suport a les

esmenes del PSM que fan referència als consells insulars; però

a la 8445, que fa referència a la tipologia, també ens

abstendrem, com ens vàrem abstenir en aquell moment i

recalcar que si nosaltres creim que és necessària o pugui ser

necessària una regulació de les cases de poble quant a producte

turístic, en aquell moment ja vàrem dir que se podria fer, bé per

una aplicació del reglament que ja existeix i si feia falta una

modificació de la Llei general turística estam disposats a parlar-

ne dins l’àmbit que pertoqui.

Per tant, en aquesta esmena ens abstendríem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar. Té la paraula la portaveu del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Per una banda ens ha donat la

conformitat a les esmenes 8444 i 8446. Agrair la presentació

d’aquestes esmenes al PSM perquè efectivament ha millorat el

text i en la línia de què la Llei 3/96, de 29 de novembre,

atribueix als consells de Menorca i Eivissa totes les

competències que havien estat absorbides pel Govern de les

Illes Balears en matèria d’ordenació turística. Per tant, és

evident i correcte que siguin els consells insulars, en el cas de

Menorca i Eivissa, que creï i gestioni els registres de

comercialitzadors i en concurrència. Amb tot això l’esmena

8446, donat que el CIM de Mallorca no és competent en

matèria d’ordenació turística, sigui en aquest cas la Conselleria

de Turisme del Govern balear.

Quant a l’esmena 8445, que fa referència a incloure també

apartaments. Evidentment no és el tema d’aquesta llei, no es

poden incloure aquí els apartaments, no només perquè aquesta

llei no recull en concret aquesta modalitat sinó que a més a més

des del Partit Popular creim que xocaria en allò que és la Llei

de propietat horitzontal perquè hi hauria molts de requisits que
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es demanen a aquests apartaments per ser turístics que no es

podria realitzar perquè necessitaria, d’acord amb la Llei de

propietat horitzontal, el consentiment dels propietaris i moltes

modificacions no es podrien fer. Crec que no és el moment

adequat, ni la llei, per incloure aquestes modalitats.

Aquí aprofitaríem la línia, aprofitant les esmenes del PSM,

la 8444 i la 8446, per proposar des del Partit Popular una

esmena in voce que fa referència a l’article 12 quan parla de

l’acreditació de qualitat i que evidentment i gràcies a

l’aportació del PSM hem observat des del Partit Popular quan

diu “els habitatges esmentats a l’article anterior han d’obtenir

de l’organisme autonòmic competent en matèria de qualitat

turística l’acreditació de qualitat”. Creim que donat que els

consells insulars tenen competència en això, l’esmena in voce

consistiria en suprimir allò que és autonòmic i quedaria “els

habitatges esmentats a l’article anterior han d’obtenir de

l’organisme competent en matèria de qualitat turística

l’acreditació de qualitat, de conformitat amb els requisits que

s’han d’establir en el reglament”. 

Queda dit i esperaria que de part de tots els grups que

conformen aquesta comissió si puc esperar el vot unànime.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Entenc que hi ha dues esmenes que

tenen pràcticament el vot favorable de quasi tota la comissió i

que després s’ha fet una esmena in voce.

Doncs abans de rèplica li pregaria a la Sra. Lletrada que ens

llegís, en cas de prosperar aquestes esmenes, com quedarien

aquests dos articles, perquè també en relació a l’esmena 8446

canviaria substancialment els termes de la redacció.

LA SRA. LLETRADA:

L’article 5 tendria el següent contingut: 

Punt 1. Els consells insulars competents en matèria

d’ordenació turística crearan i gestionaran els registres de

comercialització d’estades turístiques i habitatges. 

2. En aquests registres s’hauran d’inscriure els

comercialitzadors d’estades turístiques a habitatges, després de

l’aportació de la documentació preceptiva prèvia que s’ha

d’establir reglamentàriament. 

3. Els comercialitzadors d’estades turístiques a habitatges

hauran d’actualitzar la informació facilitada als registres

insulars competents. 

4. Es crea el Registre General de Comercialització

d’Estades Turístiques a Habitatges de les Illes Balears, la gestió

del qual correspon a la conselleria competent en matèria de

turisme de les Illes Balears.

5. Qualsevol alta, baixa, o modificació en un registre insular

haurà de ser comunicada pel consell insular corresponent a la

conselleria competent en matèria de turisme del Govern de les

Illes Balears per a l’assentament en el registre general.

I l’esmena 8446, que suposa l’addició d’una nova

disposició transitòria s’hauria de fer un senzilla modificació i

és quan se parla de “registre general” afegir “a habitatges a les

Illes Balears”. I quedaria de la següent manera: “mentre el

Consell de Mallorca no sigui competent en matèria d’ordenació

turística, les funcions de registre insular les assumirà el

Registre General de Comercialització d’Estades Turístiques a

Habitatges de les Illes Balears”.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, d’acord. Doncs passam al torn de rèplica i té la paraula

la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Voldria agrair el suport que s’ha

donat a aquestes dues esmenes. Quan des del PSM vàrem

aquesta llei ens vàrem plantejar tenir una actitud positiva i ja

vàrem dir en el debat de la presa en consideració que era molt

millorable i així hem volgut contribuir mitjançant les nostres

esmenes en millorar aquesta llei. Per tant, agrair i mostrar la

meva satisfacció perquè hagin estat incorporades en aquest text.

Quant a l’esmena que presentam a l’article 11, dir que hi

pot haver problemes per incorporar els apartaments, però no

així les cases de poble. Per tant, si se pot admetre una esmena

in voce tan com la presentada la Sra. Representant del Partit

Popular, també se pot prendre en consideració, ja que pareix

ser que no hi hauria problemes legals per poder incloure les

cases de poble, perquè s’ha de dir que també és una realitat que

hi és, actualment s’estan comercialitzant i no estan subjectes a

cap tipus de normativa. Per tant, crec que haver de fer una

normativa diferent, una modificació de la Llei general turístic,

un nou decret, o fer una altra cosa és anar acaramullant

normativa per resoldre un problema que se podria resoldre

simplement completant aquesta llei.

Dir-li Sr. Nadal que mitjançant la nostra esmena no volem

rebaixar ni un milímetre la qualitat dels habitatges, ja que

suprimint aquests dos paràgrafs l’únic que deim és que és igual

si no són aïllats, però de cap manera s’hi podrien incloure

casetes d’eines, perquè que jo sàpiga les cases d’eines no tenen

dormitori, i aquí sí que mantenim la resta de l’articulat. Per

tant, hi ha una tipologia en nombre de banys i una tipologia de

qualitat que nosaltres mantenim ara. El que eliminam és

efectivament la condició d’habitatge unifamiliar aïllada. Per

tant, mantenim aquesta esmena perquè creim que se podria

haver pensat més en tot el problema en general i no només en

un tema molt puntual com és aquest de les cases d’habitatges.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Contrarèplica dels grups que vulguin

intervenir? Té la paraula el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:
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Gràcies, Sr. President. Aprofitar per manifestar el nostre

suport a l’esmena in voce presentada pel Grup Popular i per

replicar al Grup del PSM que possiblement la comercialització

de cases de poble sigui una cosa que s’hagi d’estudiar i que

s’hagi d’estudiar en el futur per adaptar-se a la realitat. Però jo

crec que en aquest moment en què ens trobam amb l’esmena tal

i com la presentada el Grup PSM no s’aconseguiria l’objectiu

que pretén, sinó que inclou des d’apartaments que ja he dit que

la Llei general turística regula mitjançant una altra regulació,

fins i tot pisos, adossats, aparellats i tot tipus d’habitatges que

deixarien de tenir qualsevol requisit perquè l’únic requisit que

a la Llei de comercialització d’estades turístiques a habitatges

fa referència a la tipologia és aquest article 11. I amb la

supressió d’això, fins i tot hi hauria dubtes en altres tipus de

construccions que no són habitatges si se podria o no se podria

comercialitzar les estades turístiques.

Per això nosaltres, si bé entenem que per ventura en un

futur s’ha de pensar en el tema de cases de poble, entenem que

no és en cap cas acceptable la comercialització de pisos en

pobles o ciutats, la comercialització d’apartaments que és un

producte turístic que està previst a la Llei general turística i

d’altres tipus que no diferencia i que no aporta un valor afegit,

com sí aporten els habitatges unifamiliars aïllats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Altres grups? Per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. En relació a l’esmena in voce

que ha presentat el Partit Popular nosaltres li donam suport per

un doble motiu. Un, perquè ens acosta molt més a la posició

que mantenia el Grup Parlamentari Socialista quan va fer

l’esmena a la totalitat i que era utilitzar acreditacions de

qualitat reconegudes internacionalment. I segona, perquè hi ha

una realitat de què els consells insulars estan gestionant

diferents sistemes de qualitat i per tant, creim que és reconèixer

aquest fet. Per tant, li donam suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Altres grups que vulguin intervenir? Sra. Sugrañes

té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Simplement per fer referència que aquesta llei més endavant

podria analitzar la situació d’aquestes diferents modalitats que

ha mencionat la representant del PSM. Però en aquesta llei no

hi caben per la pròpia llei, la pròpia llei parla d’estades

turístiques a uns habitatges en concret. Per tant, crec que seria

un punt per a un altre debat, o per a una altra proposició.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Aquesta presidència entén que

hauríem votar separadament aquestes esmenes en la redacció

que ens ha apuntat la Sra. Lletrada.

Per tant, vots a favor de l’esmena 8444/04?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 16, en contra cap i abstenció 1.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 8445/04.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 1, vots en contra 10, abstencions 5.

EL SR. PRESIDENT:

I passam a votar la 8446/04 amb la seva nova redacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 16, vots en contra cap, abstenció 1.

EL SR. PRESIDENT:

Jo demanaria als serveis de la cambra si l’esmena in voce es

vota ara o quan votem l’article número 12? L’esmena in voce

de la Sra. Sugrañes.

(Remor de veus)

Votam l’esmena in voce a l’article 12.

Vots a favor?

Sí digui. Té vostè la paraula Sr. Ramon.

(Rialles)

Si vol li deixaré el meu.



TURISME / Núm. 11 / 22 de febrer del 2005 157

 

EL SR. RAMON I JUAN:

Sr. President..., ja en tenia tres i me’n duen un altre. 

Tenia entès que per a les esmenes in voce feia falta que hi

hagués conformitat de tots els grups perquè no estaven

incorporades. Ho dic perquè jo no havia intervingut prèviament

perquè era el posicionament sobre les altres esmenes i toca dir-

ho. Jo estic d’acord en què es tramiti, però voldria fer constar

una cosa. Estic d’acord perquè jo per conviccions

democràtiques no impediré a cap grup que resolgui un error

que va cometre en el moment de presentar-ho. Ara demanaria

una mica de reciprocitat, no fa tants de dies en aquesta mateixa

sala el Grup PSM va intentar autoesmenar-se per qüestions de

què havia quedat fora de temps una proposta i no se li va

deixar. Jo no votaré a favor de l’esmena en concret, com no

votaré a favor de cap esmena, però sí a favor de la possibilitat

de què es puguin introduir. M’agradaria que els grups

majoritaris també permetessin als altres grups fer aquestes

coses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies i li agraesc aquesta intervenció.

I passam a votació d’aquesta esmena in voce.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

I doncs arribat a aquest punt...

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 15, en contra cap i abstenció 1.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació conjunta dels articles els quals no s’hi

mantenen esmenes, o només es mantenen esmenes de supressió

de tot l’article.

Denominació del títol de la proposició, article número 1,

article número 2, article número 3, article número 4.

Denominació del títol primer. Denominació del capítol primer.

Article número 6, article número 7. Denominació del capítol 2.

Article 8, article 9, article 10. Denominació del títol segon.

Article 12, incorporada l’esmena in voce. Denominació del títol

tercer. Article tercer. Disposició addicional primera. Disposició

addicional segona. Disposició final i disposició transitòria

segona.

Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 10, vots en contra 5 i abstencions 1.

EL SR. PRESIDENT:

S’aproven aquests articles.

Passam a la votació separada de la resta d’articles.

Article número 5.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

Entenc que està aprovada per unanimitat?

L’article número 5 queda aprovat per unanimitat.

(Remor de veus)

No ho sé, amb l’abstenció del Sr. Ramon.

Per tant, jo crec que era necessari votar-lo. Aquesta

presidència entén que s’havia de votar.

Doncs passam a votació de l’article número 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 11, vots en contra 5.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’article número 11.

Vots a favor de l’article número 11?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 11, vots en contra 5.

EL SR. PRESIDENT:

Aprovat l’article número 11.
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I passam a votar l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 11, vots en contra 1 i abstencions 5.

EL SR. PRESIDENT:

S’aprova també l’exposició de motius.

En conseqüència queda dictaminada la proposició de llei

número 4626/04 de comercialització d’estades turístiques...

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President, perdoni, no hem votat la transitòria primera.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó?

LA SRA. VADELL I FERRER:

La disposició transitòria primera s’ha votat?

EL SR. PRESIDENT:

La disposició transitòria primera, segons indicacions de la

Sra. Lletrada, m’ha dit que degut a les incorporacions l’havíem

de suprimir.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Però s’ha votat una esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Jo li demanaria si ens vol aclarir...

(Remor de veus)

Disposició transitòria primera, si no ho he entès malament,

m’ha dit que degut a les incorporacions que hi ha hagut...

LA SRA. LLETRADA:

S’ha acceptat l’esmena d’Unió Mallorquina, que és

substituir la disposició transitòria primera per l’addicció de la

presentada pel Grup d’Unió Mallorquina. A més, la disposició

transitòria segona fa referència a la disposició anterior i ha de

ser la transitòria primera, no pot ser d’altra.

I la que s’ha aprovat del PSM serà la disposició transitòria

tercera.

EL SR. PRESIDENT:

Està clar? Gràcies.

Doncs l’exposició de motius hem dit que quedava aprovada.

I en conseqüència queda dictaminada la Proposició de llei núm.

4626/04, de comercialització d’estades turístiques a habitatges.

Així mateix se recorda que, d’acord amb l’establert a

l’article 120 del Reglament de la cambra, els grups

parlamentaris dins les 48 hores següents a la data d’acabament

del dictamen, amb escrit adreçat al Molt Hble. President del

Parlament, hauran de comunicar els vots particulars i les

esmenes que havent estat defensades i votades en comissió i no

incorporades al dictamen pretenguin defensar-se en el ple.

I no havent-hi més assumptes a tractar i agraint la

colAlaboració de totes les senyores i senyors diputats, s’aixeca

la sessió.
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