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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de les proposicions no de llei
previstes a l’ordre del dia d’avui: RGE núm. 2846/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme
social; RGE núm. 3045/12, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a l’impuls del producte turístic de creuers als
ports d’interès general de les Illes, i RGE núm. 3046/12,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al turisme
nàutic.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2846/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme social.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 2846/12, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, bàsicament aquesta proposició no de llei planteja tres
punts que fonamentalment s’adrecen...., la idea i l’objectiu és
adreçar-se al Govern de l’Estat a fi de garantir dos programes
que creim importants: un, tot el que fa referència al turisme
social de l’IMSERSO, atesa la baixada prevista als pressupostos
de l’Estat pel que fa referència a la partida consignada a tals
efectes.

El segon àmbit és la supressió d’un programa, el programa
Turisme Social Europeu, que s’iniciava i que evidenciava també
una bona oportunitat de donar-nos a conèixer a mercats
emergents per a les Illes, no molt importants, però precisament
per donar-nos a conèixer dins aquests àmbits, i sobretot, aquests
dos programes molt lligats a rompre o ajudar a rompre
l’estacionalitat de la nostra temporada turística. A partir d’aquí,
el tercer punt també remarca aquest fet que programes com per
exemple el turisme social europeu que s’anaven consolidant, el
fet de la seguretat jurídica que estaria bé anar garantit en el
manteniment de programes que tots, o des del grup socialista
intentam valorar la importància que tenen per a la nostra
economia fortament estacional. 

Pensem que vivim en uns moments que no són fàcils en dos
àmbits: en la temporada baixa, que cada vegada és més baixa,
és molt difícil lluitar contra l’estacionalitat, i un dels element de
lluita clara eren aquests programes de turisme social europeu i
el turisme social de l’IMSERSO, dos paquets que tenen un
impacte damunt les illes de 45 establiments hotelers oberts en
temporada baixa, una ocupació directa de 1.000 persones a més
d’una generació de recursos valorats per la mateixa associació
hotelera entorn als 53 milions d’euros a la nostra comunitat
autònoma. 

Per tant, parlam d’unes xifres importants pel que fa
referència a l’impacte econòmic d’aquest programa de
l’IMSERSO a la nostra comunitat autònoma i -repetim- també
en aquest objectiu de rompre l’estacionalitat i, a més a més, en
uns moments en què a més de l’escurçada de la temporada
turística, l’impacte directe d’aquest programa damunt el sector
turístic també hi ha un altre element que és el comportament del
turisme nacional dins el nostre mercat.

El turisme nacional en aquests moment -i ens ho deia el
conseller de Turisme fa una setmana- és el que més dificultats
té a l’hora de recuperar-lo per a la nostra comunitat autònoma.
Tot el que fa referència a la connectivitat aèria, els seus costs
tenen un impacte directa al que són les reserves del mercat
turístic nacional, un mercat per altra banda important també per
al nivell de despesa que aquest turisme genera a la nostra
comunitat.

Per tant, el fet que hi hagi una demanda induïda per part del
turisme de l’IMSERSO permet incrementar la connectivitat i,
per tant, en aquest sentit, tenir més oportunitats de turistes que
vénen per lliure i poden arribar a la nostra comunitat els mesos
de temporada baixa i d’una manera molt clara, sobretot a les
illes d’Eivissa i de Menorca.

Per tant, té un impacte econòmic positiu d’allargament de
temporada, de manteniment de llocs de feina, de generació de
renda a la nostra comunitat, de connectivitat aèria, d’impacte en
el que és el turisme nacional i també com a promoció, el turisme
social europeu, al que són països emergents com per exemple a
Polònia o a altres indrets que les illes tenien molt poca
presència.

Per tant, tots són elements que valoram positius. Repetim, a
un mes, a una temporada turística baixa que ara acabam on les
dades per a les Illes Balears no són positives. La despesa
turística del mes d’abril -hem de recordar-ho, sortia l’altre dia-
ha baixat un 8,6% a la nostra comunitat. Ha baixat el doble del
que ha baixat en l’àmbit estatal i quant a les dades de despesa
turística de gener a abril inclosos és l’única comunitat autònoma
que manté xifres en negatiu i també són negatives les dades
d’arribades de turistes.

Per tant, davant aquesta situació, crèiem que valia la pena
que les Illes, que el Parlament fos capaç de demanar a l’Estat,
que creim que ha de tenir clar aquest compromís amb
l’economia productiva i amb el turisme, que mantengui, que no
plantegi una rebaixa del turisme de l’IMSERSO i que batalli per
mantenir el programa de turisme social europeu. Repetim, els
impactes són tots positius.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. En torn de fixació de posicions
per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Barceló, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, vàrem conèixer
aquesta notícia, en veure els pressuposts, de la davallada
d’aquest programa del turisme social europeu, una mala notícia,
una més, que ve d’aquests pressuposts d’aquest 2012 del
Govern espanyol i que suposa un cop important per al turisme,
sobretot d’hivern, a les Illes Balears.

Hem de pensar que la temporada turística és molt curta i que
aquest turisme social permetia que tota una sèrie d’establiments
romanguessin oberts, a més de permetre també que tota
l’activitat que està al voltant d’aquestes zones turístiques pogués
estar oberta i per tant, generar llocs de feina.

En lloc d’apostar per tant per uns programes molt
interessants, el Govern espanyol del Sr. Rajoy ha decidit limitar
aquest pressupost, baixar-lo d’una manera a més molt
significativa i molt important, la qual cosa farà que
l’estacionalitat del nostre turisme encara sigui més gran i que
molts d’establiments que abans es podien mantenir oberts, ara
hauran de tancar. Per tant, generarem encara més atur. En
definitiva, un desastre absolut.

Davant això, el nostre grup parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa dóna suport als tres punts per exigir a
l’Estat que es mantengui aquest programa de turisme i perquè
fins i tot s’incrementi, es consolidi aquest segment de mercat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Marga Prohens, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats, he de dir en primer lloc que des del Grup Parlamentari
Popular i des d’aquest govern creim en la importància d’aquests
dos programes, tant de l’IMSERSO com del turisme social per
a totes... i compartim les dades que han donat els portaveus que
ens han precedit, la seva importància per desestacionalitzar i dur
sobretot un tipus de turisme a les nostres illes durant la
temporada d’hivern.

De la mateixa manera el Govern central dóna suport a aquest
programa que ha demostrat ser un exemple en l’àmbit europeu,
si bé és veritat que aquest programa ha sofert ajustaments, com
n’han sofert tots els departaments de l’executiu perquè ja s’ha
repetit que tenim una obligació, el Govern central té una
obligació que és la de complir l’objectiu del dèficit.

No és que vulgui tornar treure una altra vegada aquí
l’herència rebuda, però sí que em veig en l’obligació de dir que
aquests pressuposts que s’han aprovat en l’àmbit estatal, aquests
pressuposts per a l’any 2012 són uns pressuposts que des del
Grup Parlamentari Popular consideram excepcionals, els
consideram uns pressuposts que donen resposta a una situació
que esperam que sigui excepcional i única i d’emergència per al
2012. 

Hem de recordar que només l’any passat Espanya va viure
90.000 milions d’euros per damunt les seves possibilitats. Hem
de recordar que ahir mateix BrusselAles ens va dir que podrien
ser més flexibles amb l’Estat espanyol si es feien encara més
ajustaments. Vol dir, és que sembla que aquí el tema de
l’austeritat i el tema d’equilibrar els comptes públics sigui una
opció quan és una obligació per ser seriosos i per complir
l’objectiu del dèficit per generar credibilitat en l’àmbit europeu.

No obstant això i gràcies a tots els esforços que s’han fet des
del departament de Turisme s’han pogut destinar més de 112,1
milions d’euros per finançar aquest programa, la qual cosa
significa un ajustament del 24,3% respecte de l’exercici
anterior. Aquests programes, com ja hem dit, estan molt
implantats en la ciutadania i són rendibles econòmicament tan
per l’Estat com perquè són fonamentals per al sector turístic i -
com ha dit la portaveu del Grup Parlamentari Socialista- són
generadors de llocs de feina.

Per aquest motiu i tenint en compte la situació excepcional
dels comptes públics que ens hem trobat es mantenen en aquests
moments reunions des de la Secretaria d’Estat de Serveis Social,
Igualtat i la Secretaria d’Estat de Turisme amb l’empresa
contractada per a l’execució d’aquests programes, així com
també amb els sectors empresarials implicats -hotels, transport,
agències de viatge-, amb l’objectiu de cercar noves fórmules
que afavoreixin el manteniment d’aquesta activitat i el
manteniment de l’ocupació.

És a dir, aquests ajustaments no signifiquen en cap cas que
aquest programa no continuï, sinó que amb menys recursos,
però d’una manera més audaç, cercant l’eficàcia... hem de
reinventar, hem de cercar altres tipus de colAlaboració, altres
fórmules de finançament, aquest govern farà tot el possible per
mantenir el nombre de beneficiaris a què es destina aquest
programa.

El ministre Soria està coordinat i ha traslladat aquesta
preocupació als ministeris que també estan implicats en aquest
programa, que som saben són el Ministeri de Sanitat i el
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Tots tres ministeris fan
feina de manera conjunta i s’han compromès públicament a
intentar mantenir aquest finançament.

En aquests moments i després de diverses reunions amb el
sector, la secretària d’Estat de Turisme està a l’espera d’una
proposta de la confederació hotelera espanyola perquè de
manera conjunta puguin cercar una solució perquè aquests
ajustaments pressupostaris no afectin el nombre de places. I des
de la secretaria d’estat s’han compromès a treballar en la
proposta que ens presentin des de la federació hotelera.
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Quant al programa Europe Senior Tourism per a la
temporada 2001-2012 hi ha previstes 46.875 places amb
destinacions a Andalusia, les Illes Balears i la Comunitat
Valenciana. Aquest projecte, que disposa d’un finançament cent
per cent estatal durant aquest any, disposava de 22.000 reserves,
el que significava un 48% de les places disponibles.

També dins aquest mateix programa, el turisme sènior, se
cerquen noves fórmules, se cerquen nous models de
colAlaboració publicoprivada que bàsicament es basarien a
enfocar els esforços en menys mercats d’origen, vull dir enfocar
en quins mercats hem de centrar la promoció, podrien ser
Polònia, Txèquia, Bulgària i a les destinacions d’aquest tipus de
producte cercant patrocini en les empreses d’origen. És a dir que
aquest nou model també -com hem parlat abans de l’IMSERSO-
cerca noves fórmules de finançament, la participació de la
iniciativa privada mitjançant patrocinis i la implicació activa
dels municipis, a més d’incloure el segment sènior de manera
específica en allò que són les campanyes de promoció de
Turespaña. 

Vull tornar subratllar per tant que des del Govern estatal sí
que s’aposta per aquest tipus de turisme. De fet, fa un parell de
setmanes aquí vàrem aprovar una proposició no de llei del Grup
parlamentari Popular que anava en aquest sentit, però tots som
conscients que hi ha d’haver uns reajustaments pressupostaris
que hem de complir l’objectiu del dèficit, que ens hem de
reinventar i que hem de fer el que es feia amb menys recursos.

Creim que som un país seriós i que la millor manera de
sortir d’aquesta crisi és demostrar que sabem complir els nostres
objectius amb Europa. És veritat que això implica en aquests
moments, sobretot per a l’any 2012, una sèrie de reajustaments
que en el cas de Turisme té una mitjana d’un 3% de
reajustaments, però això no vol dir que no apostem per aquests
programes de turisme social. Si es gasta el que no es té durant
massa temps, evidentment s’ha d’ajustar en el que sí es té per
garantir la sostenibilitat d’aquests programes. 

Per això, en els tres punts que ens proposen... al punt 1
proposaríem una transacció, és a dir, “El Parlament de les Illes
Balears exigeix”, a nosaltres no ens agrada el verb “exigir”,
proposaríem “solAlicita” o “insta l’Estat el manteniment del
programa de turisme IMSERSO”, tot el text quedaria igual, ja
ens va bé, però sí que afegiríem al final “cercant noves fórmules
de finançament que tenguin en compte les disponibilitats
pressupostàries existents”. Crec que hem de ser responsables,
crec que no podem exigir que el Govern compleixi uns
programes i no tenir en compte la situació que ens hem trobat i
no tenir en compte com està Europa i quines són les exigències
d’Europa, per tant, sí als programes de turisme social, però
també sí a complir els nostres objectius pressupostaris.

Al punt 2 també presentaríem una redacció alternativa que
seria “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat al manteniment, depenent de les possibilitats
pressupostàries del moment, del programa de turisme social
europeu”. Creim que no és moment ara de parlar d’increment,
creim que la situació en aquest moment no ens permet parlar
d’aquest increment, però sí com ja ha dit tant el ministre com la
secretària d’estat, sí que la voluntat del Govern de l’Estat i la
voluntat del Govern balear és continuar mantenint aquests dos
programes.

I al punt 3 votaríem en contra perquè creim que el Govern
espanyol fa esforços molt importants no només en aquests
programes sinó en tota la resta de programes; creim que la
situació que s’ha trobat no és plat de gust per a ningú i creim
que, tot i que no són els pressuposts que ens hagués agradat
realitzar, sí que són els pressuposts que hem hagut de realitzar
tenint en compte l’herència, tenint en compte el dèficit i tenint
en compte el deute que ens hem trobat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant. Té la paraula la Sra. Barceló,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies. Moltes gràcies als portaveus, als dos els he
d’assenyalar que acceptam les dues esmenes plantejades pel
Partit Popular, és important que aquests dos programes es
mantenguin. 

De fet, el segon programa, el de turisme social europeu, la
concreció tant en mercats com fins i tot en temporada, en mesos,
per no dispersar-ho tant i per tant, donar més rendibilitat a les
empreses que s’adherien a aquest programa, ja era una feina que
juntament amb les federacions hoteleres s’havien anat fet i
creim que és el camí per tal de fer rendible el transport aeri que
pot dur els turistes des d’aquests indrets dins un marc molt més
concret, tant en tipus de mercat com fins i tot en temps de mesos
en allò que fa referència a la temporada baixa.

Per tant, dins les disponibilitats pressupostàries que esperem
que evidentment per una activitat econòmica capaç de generar
economia i amb l’impacte que té damunt l’economia d’un
indret, creim que és important fer tot el possible per mantenir-la.
Si els pressuposts del ministeri baixen un 5%, clar que els
programes, com vostè molt bé ha dit, baixen més d’un 24%,
quan són els que generen d’una manera més directa més
economia. I també amb una teoria que compartim i que el Partit
Popular també defensa en aquests moments que és el fet de
l’estalvi per part de l’Estat del pagament de l’atur a la gent que
té ocupada. Per tant, són àmbits que també suposen recuperar
part de la inversió que aquest programa fa. I, per tant, són
programes en què el retorn tant d’allò públic, com en l’àmbit
privat són molt importants, són positius i haurien de ser des de
tots els programes, ben segur creim nosaltres, els que menys
haurien de baixar i constatam que baixen més que la resta de
programes del ministeri.
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Assenyalar una cosa, sobre les disponibilitats
pressupostàries, és cert que el treball de control de la despesa
pública és molt important. Però també des del Grup Socialista
defensam que tot allò que suposi incentivar economia també és
molt important en aquest moment, així s’ assenyala i en els
moments que vivim, és clau moure economia. I de dèficits,
home en aquest moment quan veim el forat de Bankia i la
capacitat que té l’Estat de rescatar un banc, després els deutes
són molt relatius. Tenim recursos per allò que trobam que és
prioritari, molt bé, dins les disponibilitats que facin falta, també.
Però aquests són programes generadors d’economia i de retorn
també a allò públic. Per tant, en aquest sentit creim que és
important i presentam aquestes propostes, perquè fins i tot el
sotsdirector general de planificació de Turespaña, també
reclamava ajuda al sector privat per convèncer el sector
d’hisenda. Per tant, és ample, quan es coneix l’impacte que té
dins aquesta activitat, sumar-hi els màxims suports perquè
aquests programes mantenguin l’impacte damunt la nostra
economia en la temporada baixa.

Per tant, són temps difícils, però per açò mateix apostes a
programes que mantenguin feina front l’atur, mantenguin
economia i tenguin un impacte positiu en l’entorn econòmic i
ajuden a Menorca i a Eivissa sobretot, a tenir més connectivitat,
evidentment són elements molt importants. Per tant, acceptam
les esmenes i, en definitiva, hem d'intentar que aquesta activitat
tan important que tenim a la nostra comunitat autònoma sigui
preservada i de cada vegada més desestacionalitzada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Entenc que els punts 1 i 2
queden aprovats per unanimitat? Amb les esmenes, els pregaria
que les passessin per escrit per poder-les posar a l’acta. I passam
a la votació del punt número 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per 5 vots a favor, 9 vots en contra i cap abstenció queda
rebutjat el tercer punt de la Proposició no de llei RGE núm.
2846/12, relativa a turisme social.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3045/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls del
producte turístic de creuers als ports d'interès general de
les Illes.

A continuació passam al debat de la segona proposició no de
llei, RGE núm. 3045/12, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a l’impuls del producte turístic de creuers als
ports d’interès general de les Illes.

Per defensar aquesta proposició no de llei té la paraula
diputat Sr. Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Els ports
espanyols han aconseguit el 2011 un nou màxim històric en
trànsit de passatgers de creuers, amb l’arribada de 8 milions de
viatgers, una xifra que ha colAlocat a 5 d’ells en el rànquing del
top 50 del món i a Espanya en una posició de lideratge, com el
segon país d’embarcament de viatgers a Europa, per darrere
d’Itàlia.

Balears que amb més d’1,6 milions de viatgers de creuers,
un 4,7% més que el 2011, s’ha ubicat en quarta posició a
Europea i en la dotzena del món. Però les previsions el 2012 són
d’una disminució en el port de Palma de Mallorca, el trànsit es
reduirà un 15% degut a l’enfonsament del Costa Concordia i la
seva substitució per un vaixell amb menys capacitat. El turisme
de creuers reporta un fluix de beneficis al conjunt dels sectors
que directament o indirectament viuen del turisme, com són el
transport, restauració, comerços, etc.

El turisme de creuers s’està convertint en una font de negoci
molt important a Balears. Només cal valorar les xifres de
despesa dels viatgers de creuers, a l’arxipèlag l’any passat 85
milions d’euros. Encara que aquest any s’espera que l’arribada
de turistes sigui molt semblant a la de 2011, sí és veritat i ja he
comentat anteriorment, que rebrem més turistes arribats per via
marítima. El port de Palma de Mallorca perdrà aquesta
temporada uns 10.000 viatgers de creuers cada setmana, pel fet
que tres creuers substituiran Mallorca per altres destinacions de
la Mediterrània. Es tracta dels creuers Norge Pegan Epic, el
MSC Splendida i el Thomson Destinity. Amb una suma de 72
escales i 220.000 turistes menys entre els tres, sense comptar la
pèrdua esmentada al principi de la intervenció del Costa
Concordia, que serà substituït per un vaixell amb menys
capacitat com ja he comentat. Així les xifres d’aquest any a
Palma de Mallorca se situaran a nivells de l’any 2009, 423
escales en total, la qual cosa suposarà un descens d’entre el 15
i el 20% en nombre de visites a escales i de moment una
caiguda no quantificada, però que s’espera que significativa en
el nombre de passatgers. 

Arribats a aquest punt, vull referir-me a les gestions que es
duen a terme des de la Conselleria de Turisme per possibilitar
l’arribada de creuers als ports de titularitat autonòmica,
conjuntament amb el Govern de l’Estat. En aquest punt vull fer
referència a la Sra. Oliver, sobre què s’està fent ara mateix. Bé,
el consell d’administració de Ports de les Illes Balears i
representants del sector, mantenen relacions fluïdes per
aconseguir que arribin creuers a tots els ports autonòmics. I els
objectius són: primer, declaració dels ports de Sant Antoni i
Ciutadella com a ports Schengen, o ports fronterers de l’espai
europeu, la declaració de port Schengen implica que hi puguin
arribar creuers de qualsevol origen, sense necessitat de passar
anteriorment o posteriorment per un port Schengen; en aquest
sentit els tècnics de Ports de les Illes Balears treballen durament
per presentar la documentació per presentar la solAlicitud de
declaració de ports Schengen. La declaració és solAlicitada, com
vostès saben, per la comunitat a l’Estat i és declarada per ordre
del Ministeri de la Presidència, previ informe favorable de Ports
de les Illes Balears i de l’ajuntament corresponent, a proposta
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conjunta dels titulars dels ministeris que tenguin atribuïdes les
competències en Afers Exteriors i Cooperació, Economia i
Hisenda i Interior.

Segon punt, millora del control administratiu de l’arribada
de creuers. S’està treballant conjuntament amb l’Autoritat
Portuària de Balears, per millorar el sistema administratiu de
control de la documentació que s’exigeix als creuers que arriben
als nostres ports, a imatge d’allò que fa l’Autoritat Portuària per
als ports d’interès general. El procés que tenia implementat
Ports de les Illes Balears pel que fa a les navilieres, era més
propi de les línies regulars de passatge i mercaderies d’àmbit
nacional i regional, que res no té a veure amb el sistema aplicat
a prestigioses companyies d’àmbit internacional, com
d’exemple i entre altres documents, s’estava solAlicitant un
certificat d’alta a al Seguretat Social de la tripulació dels
vaixells, tràmit impossible de complir per les prestigioses
companyies amb banderes estrangeres i tripulació de fora de la
Unió Europea. 

D’altra banda i en relació amb la promoció, s’ha acudit a la
Seatrade de Miami, la principal fira de turisme de creuers,
conjuntament amb l’Autoritat Portuària, per a la presa de
contacte amb prestigioses companyies interessades en ports
secundaris per establir-hi creuers de petita i mitjana eslora. Fruit
de totes aquestes actuacions es va produir l’arribada del creuer
Seabourn Pride dissabte passat al port de Sant Antoni amb 209
viatgers a bord. Així mateix, hi ha peticions presentades per a
l’arribada d’altres creuers aquest any 2012, com és un a Sant
Antoni, un a Ciutadella, dos al Port de Sóller i el que ja està
confirmat a Alcúdia. I el 2013 ja tenim 8 peticions al port de
Ciutadella, de moment. 

El Govern balear en la reunió de la Comissió Sectorial de
Turisme, com el del Consell Espanyol de Turisme, va solAlicitar
la inclusió del turisme de creuers en el Pla nacional de turisme,
un fet molt important i que esperem que es dugui a terme. 

Però malgrat tot allò que he argumentat i les accions que
s’estan duent a terme per part dels governs central i autonòmic,
no podem baixar la guàrdia. El sector de creuers és massa
important per no donar-li el màxim suport per part de totes les
administracions. És per això, senyores i senyors diputats, que el
Grup Parlamentari Popular presenta la següent proposició no de
llei: "El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la política
del Ministeri de Foment i del Ministeri de Turisme en l’impuls
del turisme de creuers, insta a l’Autoritat Portuària de Balears
a arribar a acords amb les navilieres, per potenciar l’activitat de
creuers als ports d’interès general de les nostres illes,
especialment a Palma de Mallorca".

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. En torn de fixació de posició per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Oliver, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots. En primer lloc
comentar-los que aquesta proposició no de llei que presenta el
Grup Popular ens pareix molt oportuna. Després d’haver vist les
xifres de trànsit de passatgers i de creuers aquest primer
trimestre d’enguany. Les xifres ballen molt, però hi ha dades
que posen en un 75%, traduït a passatgers són uns 15.000
davant els 65.000 del mateix període de l’any passat, en nombre
de naus també una baixada de quasi un 58%, són una magnitud
de xifres que ens preocupen i d’aquí que considerem oportuna
aquesta proposició no de llei del Grup Popular.

Compartim la valoració que es fa del turisme de creuers, ho
ha explicat de manera molt clara el portaveu del Grup Popular,
que té un impacte econòmic molt gran, que incideix de forma
directa a la ciutat on atraca aquest vaixell. Tots els nostres ports
són destinacions molt atractives per als creuers i en la situació
actual pensam que és bo que el Parlament demostri aquesta
preocupació dels grups parlamentaris que el formen, davant la
baixada tan espectacular i insti el Govern perquè impulsi aquest
producte turístic. Mitjançant acords amb el Govern de l’Estat
que es poden traduir de moltes formes, promoció específica,
creació de productes, fer feina més estretament amb aquest
producte turístic; i també instar l’Autoritat Portuària perquè
cuidi i faci especial atenció a aquests creuers mitjançant els
acords i l'assistència a les fires que pertoqui.

Només una qüestió, nosaltres en principi donarem suport a
aquesta llei, l’única esmena que faríem ara és treure
“especialment a Palma”, perquè potser que els altres ports de les
altres illes també vulguin reclamar, amb tot el dret del món,
l’atenció i la importància que puguin tenir els ports que són
objecte en aquest cas de competència. Per tant, ens pareix molt
bé la proposició no de llei, si poguéssim treure “especialment a
Palma” hi podem votar a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Barceló, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies. No repetiré el tema de les excelAlències del turisme
de creuers, un turisme que des de fa anys arriba a les Illes
Balears, a Mallorca i a Palma concretament, i de la importància
que té per als sectors del comerç, restauració i per tant, és molt
important l’arribada d’aquests creuers. I també mostrar
efectivament la nostra preocupació per aquesta baixada per
diferents motius que s’han produït darrerament.
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Trobam evidentment exagerat donar suport a la política del
Ministeri de Foment i del Ministeri de Turisme en el sentit que
el Sr. Martí ens ha relatat un poc el que feien, tampoc no hem
vist res especial i diferent del que es feia abans, i sobretot més
enllà que l'important és apostar realment per aquestes qüestions.
Però creim que hi ha d’haver unanimitat i, per tant, donarem
suport a la proposta de l’impuls del turisme de creuers i de
potenciar aquesta activitat de creuers en els ports d’interès
general de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Vol fer ús de la paraula?

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Sí. Gràcies, president. Bé, en primer lloc agrair al Grup
Socialista i al Grup PSM-Entesa i Més per Menorca el seu
suport. És cert, Sra. Oliver, poden ballar les xifres, però les
xifres són negatives i per tant, sigui un poc més a dalt, o un poc
més a baix, el que hem de fer és tirar endavant perquè crec que
tenim un turisme de creuers que donarà vida a les ciutats, a la
comunitat. Crec que és a les nostres mans, de  l’administració
i de la ciutadania, donar aquest impuls a un turisme que per a
mi, és una opinió molt personal, és sostenible i que fa la ciutat
com he dit abans tengui vida.

Estic d’acord o no amb el Sr. Barceló, que les
administracions fins ara han fet més o menys que abans. La
qüestió és que han de fer i crec que és molt bo que les tres grups
parlamentaris actuals vagin de la mà i donin suport a aquesta
proposició no de llei. Per tant, tot el nostre agraïment i desitjar
que el turisme de creuers vagi endavant i que l’any que ve, si no
pot ser enguany, tornem recuperar les xifres de l’any 2011.

Moltes gràcies, president.

Ah!, sí. Acceptam el canvi. I voldria dir que es diu Palma de
Mallorca perquè, com he comentat abans, hi ha ports que encara
no són ports Schengen i que tenen les seves dificultats. Per això
avui actualment tenim el port de Palma que té totes les
condicions i era per aquest motiu. Però crec que -i vostè i jo
mateix ja ho vàrem parlar- si se donava el cas faríem el canvi.

Per tant, la iniciativa quedaria: “...per promocionar
l’activitat de creuers en els ports d’interès general de les nostres
illes”i punt, llevant “especialment a Palma de Mallorca”. Així
quedaria la proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. En conseqüència queda aprovada
per unanimitat la Proposició no de llei RGE núm. 3045/12,
relativa a l’impuls del producte turístic de creuers als ports
d’interès general de les illes.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3046/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme nàutic.

Finalment passam al debat de la tercera proposició no de llei
RGE núm. 3046/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa al turisme nàutic. Per defensar aquesta proposició no de
llei té la paraula l’Hble. Sra. Lourdes Bosch, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. Presidenta. La importància del turisme com a
principal indústria del nostre país és indiscutible. En aquesta
crisi econòmica en què ens trobem, la seva potenciació es
perfila com una de les eines més efectives per crear riquesa i
ocupació. Si bé, la nostra oferta de sol i platja és coneguda
internacionalment, tenim altres tipus de possibilitats que fins ara
no han estat degudament potenciades i promocionades i que
tenen un enorme potencial. Entre elles es troba el sector nàutic.

Es tracta d’un sector amb un elevat consum de serveis, amb
forta proporció de consums intermedis i de gran capacitat
generadora d’ocupació que per les seves especials
característiques i distribució de despesa, presenten un efecte
sobre l’economia molt destacable. Ens referim a despeses de
tripulació, reparació, navegació, taxes, atracaments, consums
portuaris i despeses diverses. Lamentablement i degut en part al
tractament fiscal d’aquests iots que suporten en el nostre país,
d’un total de 1.189 iots que formen part, 667 es troben en base
durant l’estiu a la Mediterrània, però només 11 tenen bandera
espanyola. Això no només implica pèrdua d’oportunitats de
generació de riquesa, sinó també d’ocupació. 

Mentre que Itàlia aquest sector genera 12.686 ocupacions
directes i a França 8.830, a Espanya, líder en turisme, sols
genera 5.682 llocs de feina. Si comparem les matriculacions de
2011 i 2010 amb les del 2007, any anterior al començament de
la crisi econòmicofinancera, observarem l’efecte devastador
d’aquesta sobre el sector de la nàutica. La reducció va arribar a
ser en el quart trimestre del 2011 del 77,55%. Fent un estudi
acurat i comparatiu, s’arriba a la conclusió que a Espanya el
turisme nàutic es troba discriminat fiscalment en relació amb els
nostres països veïns, i fins i tot en relació amb altres activitats
econòmiques dins el nostre propi país.

Es posa de manifest, doncs, la necessitat d’adoptar mesures
amb l’objectiu de potenciar aquest sector, que podria generar a
curt termini un efecte dinamitzador sobre l’economia espanyola
i molt especialment sobre l’ocupació. Una forma de comprovar
el potencial de creixement que té el sector de la nàutica d’esplai
en un determinat és comparar el seu producte interior brut per
càpita amb el nombre d’habitants que hi ha en aquest país per
embarcació; s’observa com països europeus d’un PIB per càpita
relativament similar a l’espanyol, com ara Franca, Regne Unit,
Itàlia, Grècia, tenen un desenvolupament nàutic molt superior
al nostre; malgrat que Espanya és un dels països líders en
turisme mundial, estem molt lluny dels nostres veïns
mediterranis quant a turisme nàutic.



204 TURISME / Núm. 17 / 31 de maig del 2012 

 

Si Espanya (...) una política fiscal que incentivàs el sector
nàutic podríem arribar a acaparar el 30% del volum del negoci
generat per aquesta activitat per embarcacions en el Mediterrani.
D’acord amb estimacions del mateix sector, la despesa mitja per
persona i dia arriba fins als 450 euros. Espanya compta amb uns
excelAlents ports esportius, més de 361 ports i més de 130.555
amarraments, però que no estan integrats en una política global
de turisme nàutic. 

Per si tot això no fos suficient, cal recordar que la Comissió
Europea considera que Espanya vulnera actualment la legislació
comunitària al cobrar impostos a les embarcacions de xàrter
nàutic d’altres estats de la Unió Europea. Si bé la Comissió
Europea respecta el dret d’Espanya a aplicar una taxa de
matriculació a les embarcacions amb motiu de la seva primera
utilització en territori nacional i a fixar els tipus impositius que
estimi oportuns, quan es tracta del lloguer de vaixells
matriculats en altre estat Espanya no pot exigir el pagament
total de l’impost de matriculació; així ho constata el Tribunal de
Justícia de la Unió Europea en dues sentències dictades al
respecte. També fa constar que els estats membres haurien
d’ajustar-se als requisits que es deriven del principi de llibertat
de prestació de serveis conforme a la interpretació que fa el
Tribunal de Justícia de la Unió Europea a les dues sentències
relacionades amb aquesta qüestió. D’aquí que la Comissió
Europea hagi obert un procediment per infracció a Espanya per
aquest motiu.

La llei espanyola sobre impostos especials que regula
l’impost especial sobre determinats mitjans de transport grava
les embarcacions de més de 15 metres d’altres estats de la Unió
Europea que es dediquen al xàrter nàutic i que operen a aigües
jurisdiccionals espanyoles, a pesar que hagin complert amb tots
els requisits d’abanderament i matriculació en els seus
respectius països. El tipus imposable de l’IMT ascendeix al 12%
del preu o valor del vaixell, segons es tracti d’un vaixell nou o
de segona mà, i s’aplica des del primer moment en què
s’exerceix l’activitat del xàrter en aigües espanyoles, encara que
es realitzi de forma puntual i per un breu període de temps.

És per tot això que el Partit Popular està a favor que es
rectifiqui com més aviat i es deixi d’exigir el pagament
d’imposts d’embarcacions de lloguer a altres països de la Unió
Europea que operen en aigües espanyoles, ja que aquesta taxa
impedeix que es desenvolupi l’activitat del xàrter nàutic a
Espanya en igualtat de condicions que a la resta de la Unió
Europea, i vulnera els principis de lliure circulació de persones
i de lliure prestació de serveis als transports marítims.

És per tot això que el nostre grup parlamentari del Partit
Popular proposa al Parlament de les Illes Balears instar el
Govern central a adaptar l’impost especial sobre determinats
mitjans de transport a les prescripcions donades per la Unió
Europea en el sentit d’eximir del pagament de l’impost les
embarcacions dedicades a l’activitat de lloguer. També instem
el Govern central que en el Pla nacional de turisme d’incorpori
el producte de turisme nàutic; d’aquesta manera atendríem una
petició històrica del sector, podríem competir amb més força
amb els altres destins i lògicament es beneficiaria el turisme
nàutic a les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bosch. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Oliver, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, aquesta proposició
no de llei que presenta el Grup Popular, els he de dir que des del
Grup Socialista reconeixem la importància i el potencial que té
el turisme nàutic a Espanya i també, per suposat, especialment
a les Illes Balears. 

En aquest sentit, dels dos punts de la proposició no de llei
que proposen, el punt 1 pensam que l’Estat té el deure de
transposar en el seu ordenament jurídic les directives que així
ho precisen, és a dir, si és precís fer-ho l’Estat espanyol té el
deure de fer-ho. Però en aquests moments en què ens trobam de
situació econòmica, sincerament no podem deixar de parlar del
tractament fiscal de tots els espanyols. D’ençà que ha arribat el
Sr. Rajoy, i abans també aquí amb el Sr. Bauzá, que també és
preocupant, els ciutadans patim una pujada d’imposts molt forta
i tot indica que no ha acabat, ni de molt. Aquesta pujada
d’imposts redueix la capacitat de despesa dels ciutadans i
incideix directament, com es pot comprovar, en un refredament
de l’economia i la conseqüent destrucció de llocs de feina.

És molt mal d’entendre que en aquesta situació que tenim
ara mateix el Govern de l’Estat, si no és per una imposició de
directives europees, dugui a terme una reducció d’imposts.
Tampoc puc deixar d’esmentar que cada vegada que el Partit
Popular solAlicita, demana una baixada -record la de l’IVA súper
reduït per a establiments d’allotjament, que no ha estat així; les
taxes aeroportuàries, que estan pujant-, jo crec que és millor en
aquest cas no parlar-ne gaire perquè cada vegada que hi ha
aquesta petició resulta que després anam en sentit contrari. 

Nosaltres el que faríem en aquest cas en aquest punt és
abstenir-nos. Si el Govern de l’Estat té el deure de rebaixar
aquest impost ho farà, no tenim cap dubte que ho farà, i si no és
el seu deure possiblement sigui millor deixar-ho com està. 

En el punt número 2 evidentment votarem que sí, perquè a
totes aquelles actuacions que suposin un impuls al turisme
nàutic nosaltres els volem donar suport de manera clara i
decidida.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Barceló, per un temps de deu minuts.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. La importància del turisme nàutic és
clara a l’hora de generar ingressos, a l’hora de crear llocs de
feina, a més uns llocs de feina que són molt especialitzats en
general, i per tant creim que dins la destinació turística de les
Illes Balears té una importància clau. En això crec que tots hi
estam d’acord.

El tema és que en aquests moments estam davant una
proposició del Grup Popular per llevar un impost a un
determinat sector, sector que és vera que crea ingressos, que és
vera que crea llocs de feina, però en aquests moments a altres
sectors que també creen ingressos i que tenen llocs de feina no
se’ls està aplicant una fiscalitat especial, sinó al contrari, el que
hem vist són pujades generalitzades d’imposts i més que se
n’anuncien, avui..., ja s’havia anunciat però avui es confirma,
efectivament, aquesta pròxima pujada de l’IVA que afectarà a
tots els ciutadans.

Davant això, per tant, creim que s’ha de ser molt curós a
l’hora de presentar les propostes. Nosaltres faríem una proposta
de transacció en el sentit d’una proposta similar que es va
aprovar per unanimitat en el Parlament dia 28 d’octubre de
2010, precisament a la Comissió de Turisme, en el sentit que el
Parlament de les Illes Balears instàs el Govern de l’Estat a
l’harmonització de la legislació fiscal que afecta a la indústria
nàutica amb la normativa europea. Per tant harmonitzar la
legislació fiscal que afecta a la indústria nàutica amb la
normativa europea. I, ja dic, aquesta proposició o aquesta
resolució va ser aprovada per unanimitat en el Parlament dins el
marc d’una resolució molt més ampla que constava de cinc
punts, alguns altres que també varen ser aprovats per
unanimitat, i algun altre que es va aprovar però no va tenir
unanimitat. Però aquest punt en concret, amb aquest redactat
que jo acab d’esmentar, sí que va tenir la unanimitat de tots els
grups i consideram que és molt més adient cercar
l’harmonització de la normativa europea i veure si realment hi
ha una doble imposició o no i si realment, per tant, s’està pagant
la fiscalitat que pertoca o no.

I quant al segon punt també hi donaríem suport, perquè
pensam que el producte turisme nàutic, com he dit al principi,
és prou important perquè s’hi doni suport a través del Pla
nacional de turisme.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Té l’ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Un segon..., m’apropa el Sr. Barceló...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bosch. Entenc que accepta la transacció.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Sí, acceptarem l’esmena del Sr. Barceló. Tanmateix voldria
dir que..., bé, sobretot recriminar al Partit Socialista que bé que
estan tot el dia perseguint-nos perquè reclamem i lluitem el
famós conveni ferroviari i, en canvi, quan demanem que es doni
compliment a dues sentències de la Unió Europea, es volen
abstenir perquè troben que, bé, que això ja es veurà i no sé què.
Al final creiem o no creiem en el turisme, creiem o no creiem en
la comunitat europea, i llavors som conseqüents. Si a Madrid
això ho fan o no ho fan, no ho sé, però sé que des de les Illes
Balears el Partit Popular lluitarà per aconseguir el que trobam
que és just per a les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 

Entenc que hi ha acord, o no? Sí. En conseqüència queda
aprovada per unanimitat la Proposició no de llei RGE núm.
3046/12, relativa al turisme nàutic.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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