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EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i en

primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep

Melià.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

María José Camps substitueix Silvia Limones.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Se m’oblidava, bones tardes, sí, Silvia Tur substitueix un

dels representants del Ciutadans, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 3373/16, dels Grups

Parlamentaris Mixt i Socialista, relativa al cobrament de

l’impost per al turisme sostenible en ports i aeroports i

l’exempció als residents de les Illes Balears al seu pagament, i

la Proposició no de llei RGE núm. 5973/16, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,

relativa a la lluita contra els paradisos fiscals.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3373/16, presentada

pels Grups Parlamentaris Mixt i Socialista, relativa al

cobrament de l’impost per al turisme sostenible en ports i

aeroports i l’exempció als residents de les Illes Balears del

seu pagament.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE

núm.3373/16. Per defensar-la té la paraula per part del Grup

Parlamentari Mixt l’Hble. Sr. Silvia Tur, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bones tardes a tothom. En aquesta ocasió

es tracta d’una proposició no de llei que té per objecte, sobretot

en el moment en què es va registrar, que ja fa dos mesos, té per

objecte aprofundir en la feina que consideram que

necessàriament s’ha de fer per part del Govern de les Illes

Balears per aconseguir que l’impost turístic sigui un impost

turístic que s’hagi aprovat per quedar-se, en aquesta ocasió sí

per quedar-se, però perquè sigui un impost que tengui una

major acceptació social, una major acceptació per part de tot el

sector econòmic d’aquestes illes i molt especialment per part

dels residents de les nostres illes i també del teixit empresarial

d’aquesta comunitat, és important que es facin avanços perquè

l’impost turístic acabi essent una realitat pel que fa al seu

cobrament en ports i aeroports i també perquè acabi essent un

impost que no afecti els residents de les Illes Balears. I aquesta

és una de les peticions que formularem grosso modo dins

aquesta proposició no de llei.

Després, l’altra, la segona part de la proposició té per

objecte treballar o posar de manifest la necessitat de treballar

en fiscalitat ambiental, però després tractarem aquest tema

separadament.

Bé, vostès saben que ja s’ha debatut molt amplament en

aquest parlament i en diferents comissions sobre la idoneïtat de

l’impost, que evidentment no és vista per igual per tots els

partits polítics, però s’ha discutit molt amplament sobre la seva

idoneïtat, sobre els seus beneficis, sobre les seves

repercussions, però crec que una cosa en la qual hem coincidit

pràcticament tots, i crec que ho puc dir amb garanties, és que

aquest impost serà molt més just i molt més eficient en el

moment en què trobem la fórmula per cobrar-lo a ports i

aeroports i que evidentment l’Estat espanyol ajudi i colAlabori

en aquesta tasca.

Per tant, no aprofundiré tampoc molt més, és a dir, sobre

l’impost crec que no cal parlar-ne, perquè, de fet, Gent per

Formentera i el Partit Socialista, que després en parlarà, però

crec que ho puc dir en nom dels dos perfectament, estam

plenament d’acord amb la necessitat d’aquest impost pels

arguments que ja s’han anat explicant en precedents debats,

però en tot cas sí que és necessari també fer molta feina per

trobar la fórmula que ens permeti canviar la manera

d’abonament d’aquest impost i sobretot, com deia abans,

eximir-ne els residents que, al cap i a la fi, hauran de ser uns

pagadors d’aquest impost, però d’una manera accidental

d’alguna forma, perquè entenem que si avui dia els residents

hauran de pagar aquest impost és perquè no s’han trobat

clarament les fórmules jurídiques per eximir-los del seu

pagament.

I creiem que la Conselleria d’Hisenda i el Govern en

general han de continuar treballant en aquesta línia, com a

mínim, des de Formentera ja els dic que és el reclam que tenim,

perquè pensam que serà més equitatiu, perquè pensam que

permetrà recaptar molts més recursos que ara directament

perdrem, per no poder-los cobrar en aquests indrets i perquè

consideram que al final els elements que seran objecte de

finançament amb aquest impost podran ser fins i tot més amples

o, si no, com a mínim, obtenir molt més recursos dels que

obtindran en aquest moment.

Dit això, me’n vaig al segon punt, el segon punt parla de

presentar propostes de fiscalitat mediambiental, ja sigui

mitjançant beneficis fiscals o altres figures impositives per tal

de contrarestar l’explotació excessiva dels recursos territorials

i mediambientals que genera la indústria turística. 

Aquí també pensàvem que era important incloure aquest

punt dins aquesta proposició no de llei perquè entenem que està

vinculat, és a dir, l’impost turístic s’hagués pogut fer, s’hagués

pogut vincular a un impost ambiental des d’un principi o

hagués estat l’ideal que s’hagués fet així, perquè de fet el que

es penalitza d’alguna manera és el consum de recursos, i

enteníem que la figura més adient per a l’impost turístic hagués

estat un impost ambiental o un impost de caire ambiental.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603373
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Per tant, donat que ara ha estat fet així i que jurídicament no

s’han trobat fórmules més adients, el que demanarem des

d’aquí és el suport de tots els grups per demanar al Govern que

des de ja treballi en aquesta línia, perquè en 2017, al llarg de

l’any 2017 tinguem una manera diferent de recaptar-lo, els

residents no paguin i, en definitiva, avancem en fórmules de

fiscalitat ambiental que ens permetin ser més eficients a nivell

de recaptació i evidentment gravar aquelles activitats que són

més lesives per al medi ambient i fins i tot bonificar aquelles

que poden tenir una aportació o un retorn beneficiós per al

nostre medi.

Sé que aquest darrer punt, també ho vull posar sobre la

taula, es va debatre el passat mes de març al Ple del Parlament

de les Illes..., al Ple d’aquest parlament, i que ja es varen

aprovar molts de punts en aquest sentit, per tant, sabem tots que

estam a l’espera d’un estudi que el Govern de les Illes Balears

s’ha compromès a fer, per tant, fins que no tenguem dades

d’aquest estudi i no en coneguem els resultats serà difícil

encomanar al Govern o instar el Govern perquè faci unes

actuacions o unes altres, però, en tot cas, crec que, de manera

genèrica, és cert que s’hi ha de fer feina i per tant, aquesta és

l’exposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Per part del Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Sr. Damià Borràs, per un temps de deu

minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. Com ha dit la Sra. Tur, amb la qual

presentam conjuntament aquesta proposició no de llei, tots

haguérem volgut que l’impost sobre estades turístiques, que va

aprovar aquest parlament i que crec que molt prest serà una

realitat i es començarà a cobrar en els establiments

d’allotjament turístic d’aquestes illes, hagués tingut una altra

via de recaptació que hagués estat més justa, més equitativa i

que, a més, haguera pogut eximir els ciutadans i ciutadanes

d’aquestes illes i, en especial, aquells colAlectius com gent

major, gent que, per raons de salut, es desplaça entre illes, en

aquests moments quan han de fer estada, han de fer nit a una

altra illa, especialment passa en el cas de l’illa de Mallorca, han

de pagar com qualsevol altre ciutadà de la Unió Europea o no

europea, qualsevol ciutadà que vagi a un establiment hoteler,

han de pagar aquest impost, entenem que hi ha altres vies.

Quan es va posar fa uns anys ja l’impost per primera vegada

i esperem, com ha manifestat la seva voluntat la Sra. Tur, que

aquest sigui un impost que vengui per quedar-se i per açò l’hem

d’aconseguir afinar com més millor, hi va haver un gran debat,

un gran debat record amb el llavors ministre de Foment, el Sr.

Álvarez Cascos, de memòria molt punyent per a aquestes Illes,

molt punyent perquè va ser molt intensa la seva petjada, hi va

haver un debat molt important en el qual el ministeri es va

tancar en banda, amb una posició de belAligerància molt forta

contra les intencions del Govern de les Illes Balears, negant-se

a participar en la recaptació, en el sistema de recaptació de

l’impost.

Aquesta vegada l’estratègia del Ministeri de Foment crec

que ha estat distinta, ha estat més optar pel silenci i deixar

córrer el temps, que sabia que corria al seu favor perquè

evidentment hi havia la necessitat peremptòria de regular

aquesta qüestió, mateixa resposta que dóna sistemàticament i

reiteradament el ministre de Foment a qualsevol petició del

Govern de les Illes Balears, dia 3 firmava la Sra. Librero,

secretària d’Estat d’Infraestructures i Transports, una nova

resposta a una petició d’aquest parlament en què es demana que

s’incorpori el vehicle al descompte de residents al transport

marítim i deia que açò no era competència en el cas entre illes

i que, en tot cas, que feia moltíssim pel transport de les Illes

Balears i que per tant... que ni cas, que ni cas i que, en tot cas,

s’ho estudiarien, no sabem quan, estan en funcions com estan,

però que s’ho estudiarien.

En principi, ha estat més un silenci administratiu negatiu,

més que un no belAligerant, però el resultat ha estat igualment

no. A diferència de la vegada anterior, tenim estudis, tenim

informes, anàlisis com el que ha fet la Cambra de Comerç

d’Eivissa, que ha ofert els seus mitjans i ha donat les vies, no

som jurista, no sé si correctes o no, però vies possibles de

cobrament a través de la Cambra de Comerç als ports i

aeroports d’aquest impost. Són coses, però, que evidentment

depenen de la voluntat del ministeri. Ningú no demana al

ministeri, ningú no li ho demana, que cobri l’impost en nom del

Govern, sinó que se li demana que es permeti a les seves

instalAlacions portuàries i aeroportuàries que açò sigui possible.

Creiem que era una qüestió, més que de legalitat, de

voluntat política, la legalitat crec que trobaríem el desllorigador

per fer-ho possible, que açò es pogués fer, i per tant en aquest

sentit entenem que si hi ha voluntat de diàleg per part del

Govern d’Espanya ha de ser possible que més prest que tard es

pugui cobrar aquest impost d’estades turístiques en ports i

aeroports, i per tant seria més just.

Pel que fa al segon punt, de les mesures fiscals, com ha dit

també la Sra. Tur, entenem que fa falta una revisió del sistema

de fiscalitat en molts de sentits d’aquesta comunitat. Açò no vol

dir haver de recaptar més ni vol dir carregar més, sinó carregar

millor i amb uns objectes millors, és a dir, redistribuir la

pressió fiscal i redistribuir els criteris amb els quals es produeix

aquesta pressió fiscal. Lògicament necessitam impostos per ser

capaços de donar serveis de qualitat que són exigibles a una

comunitat com la nostra i sobretot pensant en les persones que

més malament ho passen tot sortint de la crisi, necessitam

repensar la fiscalitat per fer-la més progressiva, per fer-la més

justa, sense que vulgui dir major pressió fiscal necessàriament

per als ciutadans i les ciutadanes, però sí que necessitam, des de

la... és totalment revisable la fiscalitat dels vehicles, tant dels

que són residents aquí com, si és possible, dels vehicles que

entren a la nostra comunitat -vehicles vull dir... vull dir vehicles

motoritzats, cotxes, motos, autobusos i camions-, i també, per

què no?, són explorables altres vies de beneficis fiscals per a la

gent que prengui accions en favor del medi ambient i respecte

no només al medi ambient sinó al paisatge i a la natura, al

paisatge i a la integritat dels nostres valors patrimonials de les

nostres illes. Vull dir que no només són possibles mesures

impositives a favor o per recaptar ingressos, sinó també

estímuls en positiu perquè hi hagi millors condicions

mediambientals a les nostres illes.
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(...) a estudiar, com ha dit la Sra. Tur, el Govern es va

comprometre amb una sèrie de punts que va aprovar aquest

parlament, i també es va comprometre el Govern a fer un estudi

per tal de trobar un nou marc regulador del sistema fiscal, que

crec que entre tots hem d’estar oberts a discutir en aquest

parlament, que al final serà el responsable de determinar-lo.

Vull dir que el Govern proposarà a través dels projectes de llei,

les proposicions de llei que consideri, a través dels

pressupostos generals de la comunitat; al final aquest parlament

és el que tindrà la darrera paraula. Hem tingut experiències no

només d’impost d’estades turístiques, hem tingut experiències

com ara el famós ISIQUIEMA, que ha estat aquí; hi ha hagut

experiències també com el nonat impost per als vehicles de

lloguer que es va intentar posar la passada legislatura, va

intentar imposar el Sr. Bauzá i que li va costar, diuen, jo no ho

sé, el cap al conseller d’Hisenda del Govern en aquells

moments, el Sr. Aguiló; com l’impost dels envasos que també

va intentar posar el Sr. Bauzá. Hi ha hagut impostos que s’han

posat amb més o manco èxit, i hi ha impostos que han estat

avortats pels mateixos progenitors abans que veiessin la llum.

A vegades hi ha gent que defensa molt, diguéssim, que les

coses es facin manu militari, però després acaben avortant els

projectes ells mateixos. Açò no ha estat el cas de l’impost

d’estades turístiques. L’impost d’estades turístiques, tot i la

negativa del Ministeri de Foment, ha estat aprovat per aquest

parlament, el reglament està fet, i entrarà en vigor en breu. 

Com he dit abans, que ho ha dit també la Sra. Tur, (...)

millor de recaptació seria més just, més equitatiu i a més es

lliurarien els ciutadans de les Illes Balears del seu pagament,

cosa que crec que tots compartim i així ho han manifestat els

portaveus en successius debats sobre aquest impost, entenem en

tot cas que instar el ministeri i el Govern a trobar una fórmula

perquè açò sigui possible a través de les vies naturals d’entrada

de ciutadans i ciutadanes que ens visiten, bàsicament turistes

però no necessàriament només turistes vénen a les Illes Balears,

creim que és una via positiva que pot ajudar que aquest impost

sigui més just i més equitatiu, i en tot cas és una via que crec

que entre tots hem de ser capaços de voler explorar.

En aquest sentit per tant presentam aquesta proposició no de

llei conjunta amb el Grup Gent per Formentera, i esperam que

sigui aprovada per la majoria d’aquesta comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de fixació de posicions.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Faré inicialment una petita

reflexió general, una reflexió general quant a la pujada o

l’increment impositiu. Jo crec que tots ens podríem fer nostres

les paraules que va dir la presidenta del Govern, Sra.

Armengol, el passat plenari dia 26 d’abril, quan va dir “en

aquest moment no estam per fer nous impostos ni augmentar

impostos, sinó que estam obsessionats des de la Conselleria

d’Hisenda a aconseguir el millor finançament”. Jo crec que està

molt bé aquesta frase, és a dir, no estam en un moment per

posar més impostos, per fer-ne de nous ni augmentar els que ja

tenim. 

Per tant amb aquesta qüestió la proposta que avui se’ns

presenta crec que queda sense sentit, perquè aquí parla de

noves figures impositives. Jo crec que açò seria una qüestió que

en aquests moments no ens hauríem de plantejar, perquè, clar,

parlar de nous impostos, parlar de l’eufemisme “fiscalitat

ambiental” per justificar noves figures impositives, quan

Balears és la comunitat amb la fiscalitat més alta de tot

Espanya, certament em sembla un absolut disbarat. Per tant des

del Partit Popular, com a primera premissa, hem de dir que

estam en contra de qualsevol pujada nova d’impostos i de

qualsevol nova creació de nous impostos.

Perquè els ciutadans ja no en poden dur més, ja ho vaig dir

a una intervenció en el ple, és a dir, els ciutadans ja no en

poden dur més, i increïblement vostès segueixen entestats a

continuar maçolant les butxaques dels ciutadans. Volen seguir

amb la dinàmica de pujada d’impostos, des del meu punt de

vista de forma esbojarrada i fora de tot sentit.

Hi ha un informe del think tank Civismo relatiu a l’esforç

fiscal dels ciutadans a cada comunitat autònoma, i curiosament

l’any 2015, a mitjan 2015, deia que el dia de l’alliberament

fiscal, és a dir, el dia en què tu has dedicat... fins aquell dia tot

el que has ingressat durant aquell dia és per pagar impostos, i

a partir d’aquell dia comences a guanyar per a tu. Idò el dia de

l’alliberament fiscal de Balears l’any 2015, quan encara no hi

havia hagut la pujada d’impostos de 2016, era dia 1 de juliol;

és a dir, feim feina sis mesos, feim feina sis mesos, on tot allò

que ingressam és per pagar impostos, sis mesos, i vostès encara

volen seguir apujant impostos. Evidentment amb la pujada

d’impostos de 2016 segurament ja no estam a dia 1, ara estam

a dia 5 o a dia 6 de juliol, hem augmentat cinc o sis dies més

que feim feina per l’Estat o per l’administració pública.

En fi, jo crec que aquesta qüestió, primer de tot, havia de

quedar meridianament clara, i ja tornant als punts de la moció

que ens presenten crec que nosaltres els podríem donar suport

si hi ha unes petites modificacions. En el primer punt diu

“continuar fent les gestions necessàries per a la creació d’un

nou impost que es pugui cobrar a ports i aeroports, en tot cas

amb la particularitat que no afecti els residents de les Illes”. Jo

crec que en el context que hi ha hagut les intervencions

anteriors el que hauria de posar és “continuar fent les gestions

necessàries per tal que l’impost de turisme sostenible es pugui

cobrar a ports i aeroports, en tot cas amb la particularitat que

no afecti els residents de les Illes Balears”. Si hi ha aquesta

correcció evidentment nosaltres podríem donar suport a aquest

primer punt.

I al segon punt també presentaríem una modificació fins i

tot tal vegada del sentit, però bé, donaríem suport a la

possibilitat que pogués dir “presentar propostes de fiscalitat

mediambiental mitjançant deduccions, bonificacions i beneficis

fiscals premiant les activitats que millorin el medi ambient i/o

minimitzin els efectes negatius en el territori que genera la

indústria turística”, o sigui, nosaltres estam en contra que es

creïn noves figures impositives, però evidentment estaríem a

favor que hi hagi beneficis fiscals, que hi hagi bonificacions,

que hi hagi deduccions que premiïn aquelles activitats que
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milloren el medi ambient o que fins i tot minimitzin els efectes

d’aquesta activitat sobre el territori.

I una darrera..., els llegiré una frase que em va agradar molt,

perquè va molt bé, va molt bé, i tal vegada l’hauríem de tenir

més en compte. Ho deia Winston Churchill, i deia: “una nació

que intenti prosperar a base d’imposts és com un home amb els

peus dins un poal intentant aixecar-se estirant de les anses”.

Això és el que vostès fan, intenten aixecar-se i tenen els peus

dins el poal i es volen aixecar, i les coses no se solucionen a

base d’imposts, les coses no se solucionen pujant imposts i

incrementant la pressió fiscal sobre els ciutadans, perquè els

ciutadans ja certament ja no en poden dur més. Tenim la

pressió fiscal més alta d’Espanya, tenim el dia de l’alliberament

fiscal, que deu ser al voltant de dia 10 de juliol, i jo crec que ja

n’hi ha prou, ja n’hi ha prou. I vostès haurien de fer un

pensament en aquest sentit perquè la corda es romprà, la corda

es romprà. 

Per tant, facin aquesta reflexió també vostès i pensin que el

que hem de fer a partir d’ara és, en tot cas, començar a reduir

imposts, començar en tot cas a fer bonificacions, deduccions,

tot açò completament d’acord, però no incrementar imposts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera, per

un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. És obvi que intervenir després

del Sr. Camps és sempre ja... ell caldeja el terreny, el temps, el

moment i home!, pens que des del seu partit polític no poden

venir aquí a donar lliçons de pujar imposts al respecte, però bé,

segurament que el Sr. Borràs ja tendrà una estona per parlar al

respecte de la Sra. Tur i li donarà. 

Sobre el que avui es presenta a través d’aquesta iniciativa,

nosaltres votarem a favor, com no podria ser. Coincidesc amb

l’exposició que ha fet la Sra. Tur respecte que, en principi, bé,

és una qüestió, com tothom sap, política, una qüestió de

voluntat que a Madrid aquest impost, com ja en el seu moment

durant mesos vàrem estar en aquesta comissió i molts de

nosaltres treballant sobre avui en dia ja aquesta llei de l’impost

sobre estades turístiques, tenim clar, idò, que la millor forma

realment que es pogués cobrar i que tothom, totes les persones

que entren a la nostra illa, fos a través de ports i aeroports. 

Esperem que després de dia 26 de juny realment tenguem

un govern que realment escolti les nostres illes i les nostres

necessitats i puguem aviat, per a la pròxima temporada, doncs

tal vegada solucionar aquesta qüestió. 

Enllaçant amb el segon punt, nosaltres des del primer

moment la famosa ecotaxa, mal anomenada, aquest impost

sobre estades turístiques, nosaltres, com també ha comentat la

Sra. Tur, volíem que realment fos mediambiental. Veiem que

avui per avui ja portam molt de temps i especialment des

d’Eivissa, i jo personalment, ja venim comentant els problemes

de saturació a l’illa de Formentera i d’Eivissa quan arriba la

temporada, aquí ja ho patim, i realment quan arriben

determinats mesos sincerament hem arribat a l’overbooking a

les nostres illes. Hem de reflexionar en aquesta qüestió, avui no

és el tema, però sí que entenem que la qüestió mediambiental,

i ja també la Sra. Tur ha comentat que el segon punt fa

referència a una iniciativa que es va presentar en el seu moment

i que nosaltres vàrem votar a favor, per tant, en aquest moment

pensam que hem d’esperar aquest estudiï i veure si hi ha

possibilitats d’introduir nous imposts respecte d’això. El Sr.

Camps sempre fa la demagògia, és a dir, moltes vegades pensen

en aquells que contaminen, aquells que ens visiten, etc., els

residents ja pagam altres tipus d’imposts i aquests imposts

possiblement nosaltres ens podríem veure afectats, però

intentaran minimitzar tot l’impacte mediambiental que pateixen

les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Reus, per un

temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, president. Respecte del primer punt, vull

dir, nosaltres sempre hem estat a favor que aquest tribut que era

l’impost d’estades turístiques, i en aquest cas amb la correcció

que també apunta el Sr. Camps, hi estaríem d’acord, vull dir,

no... entenem que es refereix a l’impost que s’ha creat, idò, que

aquest impost es pogués cobrar a ports i a aeroports i no afectàs

els residents, seria l’ideal per a nosaltres. Per tant, donarem

suport a la proposta amb la correcció o sense la correcció. En

qualsevol cas, entenem que el context actual, polític i legal de

l’Estat espanyol ho posa certament molt complicat, per no dir

impossible. Per tant, una possible proposta seria declarar la

independència i per ventura ho podríem fer. Ho deix damunt la

taula com una possible proposta per arribar a aquest objectiu.

En el cas segon, de la fiscalitat verda, ja ens hem pronunciat

en el Plenari no fa gaire, nosaltres estam a favor d’una fiscalitat

més verda que, com deia el Sr. Borràs, pugui redistribuir els

ingressos i la fiscalitat en funció dels efectes que es produeixen

sobre el medi ambient, en aquest cas entenc que fa referència

explícitament al tema turístic, nosaltres ho veiem bé. Nosaltres,

en tot cas, la fiscalitat verda que veiem més necessària és la

d’actuar sobre el model energètic, com ja vàrem defensar en el

Plenari i vàrem aprovar no fa gaire, una fiscalitat que pogués

gravar el sistema de producció energètic tradicional amb

combustibles fòssils i es pogués revertir, no per tenir més

ingressos a la comunitat, sinó per poder-los revertir en la

generació d’energia renovable.

Per tant, també donarem suport a la proposta i en tot cas la

teoria del Partit Popular que no es poden posar més imposts i

que no s’hi val per tenir més ingressos posar més imposts, ja la

coneixem i la pràctica també, la pràctica efectiva que s’ha dut

a terme tant aquí com en el Govern de l’Estat, que ha estat
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totalment contrària a aquest discurs, també la coneixem.

Coneixem les dues coses.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. En el mes de

febrer, sis mesos després d’haver solAlicitat una reunió amb la

ministra Pastor, el conseller Boned es va trobar amb ella a

Madrid; pel que es va fer públic d’aquesta reunió, sabem que

la ministra es va mostrar disposada a estudiar una tarifa plana

entre Illes, però que no va acceptar una futura cogestió dels

ports i aeroports d’aquí, de les Illes Balears, en mans de l’Estat.

El que no sabem és si es va parlar i, si es va fer, amb quins

termes, del pagament d’una taxa aeroportuària i portuària. Avui

es demana literalment continuar fent les gestions necessàries

per a la creació d’un impost, el ja creat, com s’ha especificat i

explicat, perquè era abans de l’aprovació, perquè es pugui

cobrar a ports i a aeroports. 

Així que suposam que si s’ha de continuar és perquè es

varen fer unes gestions prèvies i que semblava que podia anar

bé que es cobràs aquesta taxa en els aeroports i en els ports.

També parlen d’eximir els residents, però sabem que en el

marc legal vigent no es permet.

Coneixen la nostra opinió envers la Llei de l’impost sobre

estades turístiques i de mesures d’impuls al turisme sostenible.

Si la voluntat d’aquesta proposició no de llei és fer gestions per

comprovar la viabilitat de cobrar aquest impost a ports i a

aeroports, no ens hi negarem. Però també ens parlen de

propostes de fiscalitat mediambientals o bé mitjançant beneficis

fiscals o altres mesures impositives. Quan ens presentin el

projecte l’estudiarem i després ens hi posicionarem.

Volem deixar clar en relació amb el sentit en el qual s’insta

en aquesta proposició no de llei, és a dir, de seguir fent

gestions, que ara es tornaran a celebrar eleccions a l’Estat i

governi finalment qui governi esperam que aquesta petició no

quedi amb paper banyat. Esperam que les gestions per

beneficiar les Illes Balears es continuïn fent i que, tant si

governen els seus, referent al Partit Socialista, com si no, no

s’oblidin ni de la tarifa plana entre Illes, a què s’han

compromès, ni de la reclamació històrica de l’autogestió dels

nostres ports i aeroports, que fins ara se’ns ha negat. 

Nosaltres, en aquest cas, ens abstendrem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font, per

un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. MÉS per Menorca votarà a favor

d’aquesta proposta de Gent per Formentera i el PSOE perquè

entenem que són dues peticions necessàries per millorar

l’impost de turisme sostenible, sempre que sigui possible, sense

afectar els residents. I tenen raó ambdós partits quan a

l’exposició de motius diuen que s’hauran de dur a terme

iniciatives de caràcter polític i per fer açò necessitarem unir les

nostres forces, i evidentment voluntat política a l’altra banda de

la nostra mar, és cert que ho tindrem complicat, però cal fer-ho.

Per al segon punt coincidim amb la necessitat d’uns imposts

verds que (...) els aspectes mediambientals per tal de protegir

els nostres recursos naturals i el nostre territori limitat i a la

vegada començar a redirigir el nostre model econòmic.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula per contradiccions un dels

portaveus dels grups proposants, per un temps de cinc minuts

la Sra. Silvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. A veure, per intentar anar un per un, és

a dir, per part del Partit Popular entenc, Sr. Camps, que vostè

ha estat molt hàbil, de fet a vostè el tenc per una persona hàbil

i se n’ha endut pràcticament tota la seva intervenció a parlar ja

no de fiscalitat ambiental, ni d’imposts verds, no, no, no, sinó

a parlar de pujada d’imposts i de quina és la seva posició

política sobre la política fiscal que fa aquest govern, que ja la

coneixia, per cert, perquè l’he escoltat en moltes ocasions i veig

que es reitera en la mateixa idea. Però crec que el debat

fonamental en aquesta proposició no de llei no és la fiscalitat,

ni l’ambiental ni la fiscalitat en general, sinó el fet de poder

cobrar aquest impost en ports i aeroports i eximir els residents,

i sobre això entenc que vostès hi estan d’acord.

De fet, ens ho ha fet saber, però m’hagués agradat més

sentir les seves explicacions i les seves consideracions respecte

del posicionament que té el Govern actual que no fa possible

aquesta realitat, quan, per exemple, a Portugal és una realitat

des de gener de 2016, és a dir, des de fa just uns mesos i es

cobra en aquests indrets.

Per tant, m’hagués agradat molt més sentir tal vegada un to

propositiu, però en el sentit de demanar també colAlaboració al

Govern central perquè això sigui una realitat. Però bé, vostè fa

evidentment el seu paper i em sembla molt bé.

Ja li dic que sí, que acceptaré la seva primera esmena,

perquè és cert que la redacció no és prou detallada i, per tant,

hi estic completament d’acord.

I respecte de la segona, no hi estic d’acord, però li diré per

què, no hi estic d’acord parcialment; no hi estic d’acord

parcialment perquè, com vostè sap, del debat que vàrem

mantenir al Ple del Parlament fa aproximadament... mes i mig

sobre aquesta qüestió es va constatar, entre molts dels punts
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dels acords que hi havia, que el que faria el Govern és demanar

un estudi, per tant, de vegades, pujar un impost o crear un nou

impost ambiental no necessàriament ha de ser dolent ni

necessàriament ha de produir més càrregues als ciutadans ni a

les empreses, li explic per què, perquè un bon estudi ens

permetrà detectar oportunitats en matèria de fiscalitat ambiental

i ens pot permetre a la vegada aplicar noves deduccions en

àmbits on ara mateix no hi són. Per tant, no és que es generin

nous imposts o més càrregues, sinó que es pot generar un

equilibri impositiu que crec que és perfectament viable. Per

tant, de la manera com vostè ho proposa no hi puc estar

completament d’acord, em sap greu.

Després, pel que fa a la resta de grups, bé, entenc que la

majoria estan d’acord amb el contingut bàsic d’aquesta

proposició, ja els ho he dit, crec que avui tampoc no era el dia

d’entrar a fer un debat sobre l’impost turístic perquè s’ha fet

sobradament, el que s’ha de fer és implantar-se el dia que està

previst, implantar-se en condicions, amb un reglament que

reculli totes les necessitats de desplegament d’aquesta llei

adequadament i amb bones garanties de funcionament.

A partir d’aquí veurem què passa, però sí que és important

començar a preparar el terreny per seguir fent feina en aquesta

línia, perquè, com he dit i com vàrem dir també en el nostre

discurs a la nostra intervenció en el debat d’aquesta llei, si no

aconseguim aquests objectius que avui debatem difícilment

podrem obtenir una satisfacció cent per cent respecte de

l’aplicació d’aquest impost. I crec que és molt important que el

Govern de les Illes Balears i tots en conjunt, perquè al final

serà un èxit de tots, si funciona bé, puguem estar orgullosos

d’aquest impost i com he dit al principi vengui per quedar-se.

Res més per part meva, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Abans de passar a la votació de la

proposició no de llei i a la vista que l’esmena presentada pel

portaveu del Grup Parlamentari Popular ha estat in voce,

necessitam el consentiment de la resta de portaveus per

acceptar-la,... la primera, la primera, a la vista que la segona no

ha estat acceptada per la portaveu que presentava la proposta...

Per tant, una vegada acceptada, necessitaríem aquesta proposta

la dugués a la Mesa perquè constàs per escrit.

Bé, idò una vegada entregada la redacció, passam a la

votació de la Proposició no de llei RGE núm. 3373/16, ningú

no ha demanat votació per separat,... faig votació per separat

lògicament... lògicament s’ha de fer així.

Idò passam a la votació del punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Passam a la votació del punt 2.

Vots a favor?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

El secretari pot dir el resultat.

EL SR. SECRETARI:

Sí, vots a favor del punt 1, 11; vots en contra, 0, i

abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació del punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor, 7; vots en contra, 3, i abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 3373/16, relativa a cobrament de l’impost per a

turisme sostenible en ports i aeroports i l’exempció als

residents de les Illes Balears del seu pagament.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5973/16, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a lluita contra els paradisos fiscals.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 5973/16, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS, relativa a la lluita contra els

paradisos fiscals. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra.

Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Una societat

de Panamà serveix per fer de pantalla i ocultar el vertader

titular d’un compte bancari, això passa quan algú se’n vol

amagar, habitualment perquè els doblers procedeixen

d’activitats ilAlegals o bé perquè no els volen declarar a la

hisenda del seu país.

Normalment els titulars cerquen l’ajuda d’advocats o de

bancs privats que són els que ofereixen les anomenades

offshore, estructures opaques que a través de fórmules legals

volen minimitzar la factura. 

La majoria dels bancs tenen sucursals o filials a paradisos

fiscals per tal d’oferir aquests serveis. La Unió Europea va

aprovar el 2005 una directiva del ahorro, a la qual s’adherí

Suïssa, que obligava als bancs a dir el nom dels titulars dels

comptes o practicar-los una retenció, tot i això Suïssa negocià

que només afectàs persones físiques, no jurídiques, motiu pel

qual n’hi havia prou amb crear una societat pantalla a un altre

país.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605973
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D’aquí vénen aquestes pràctiques, és a dir, el mateix

sistema ha permès convertir la democràcia en un engany i crear

dues economies: la de la majoria dels ciutadans que vigilen

cadascun dels seus moviments econòmics, que paguen els seus

imposts quan toca i que no dormen al vespre per tenir els

comptes en ordre, i les de les grans fortunes a les quals es

facilita l’ocultació del patrimoni i a les quals es fa un sistema

a mida.

Mossack Fonseca és un despatx panameny d’advocats amb

presència en tots els continents especialitzat en dret comercial

i creació d’estructures internacionals, és una de les cinc firmes

més grans del món en la creació de companyies offshore

pensades, presumptament, per evadir imposts. 

Des de fa quatre dècades té registrades milers de societats

que amaguen titulars, com artistes, esportistes, empresaris o

hereus de fortunes que, si bé han guanyat els doblers lícitament,

els han ocultat a Hisenda, i així és delicte fiscal. Recordem

també com lluny de perseguir-les el ministre Montoro aprovà

una amnistia fiscal l’any 2012 per la qual l’Agència Tributària

Espanyola permetia als contribuents repatriar el patrimoni

procedent de paradisos fiscals.

La majoria dels espanyols que apareixen als papers de

Panamà varen regularitzar la seva situació gràcies a Montoro,

motiu pel qual no afrontaran cap responsabilitat. Recordem

també alguns noms dels beneficiats per l’amnistia, com va ser

Rodrigo Rato, o la dona d’Arias Cañete, que en aquell moment

era ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Proposam amb aquesta iniciativa instar el Govern de l’Estat

a impulsar una política internacional que acabi amb els

paradisos fiscals, tenint en compte que els estats més

desenvolupats del món, tenen mecanismes a l’abast per acabar

amb aquests, si hi ha una ferma voluntat. Instar el Govern de

l’Estat i el Govern balear, a dur a terme les inspeccions fiscals

i mesures corresponents, per evitar que les grans fortunes no

contribueixin tributàriament, com ho farien la resta de

ciutadans i empreses.

Podem ha presentat un seguit d’esmenes, una vegada les

expliqui, si vol, després a l’hora de la rèplica, ja li diré el parer

i si les acceptam o no.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Duresa. S’han presentat per part del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears les esmenes RGE núm. 7328,

7329, 7330, 7331, 7332 i 7333/16. Per a la defensa d’aquestes

esmenes té la paraula l’Hble. Sr. Salvador Aguilera, per un

temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. I abans de res volia agrair

personalment al Grup El Pi per aquesta iniciativa. Potser avui

més que mai viatjarem a cop de clic per tot el món, gràcies a

uns mafiosos, estafadors, poca-vergonyes, etc., saltant de país

a país i tiro porque me toca, creant societats pantalla per

impedir seguir el rastre de les operacions financeres que

advocats, despatxos i societats articulen per crear un entramat

difícil de desentranyar. Avui portem a aquesta comissió un

tema global, un tema en el quals els poderosos segueixen

dictant què fer amb els seus diners, utilitzant l’enginyeria

financera per evadir imposts, per no pagar el que haurien de

pagar en els seus països. Mentre que a la resta dels mortals

se’ns demana que paguem religiosament, que “tots som

Hisenda”. Visca la hipocresia!

En el nostre programa de Podem, en les generals hi

portàvem dos punts referents als paradisos fiscals: l’eliminació

del secret bancari privilegiat dels paradisos fiscals i

l’establiment d’una llista negra de paradisos fiscals.

La Sra. Sureda ja ha comentat els papers de Panamà. Ahir

a la tarda i després de diverses setmanes des que es van fer

públics els papers de Panamà, el diari El Confidencial, al costat

d’altres diaris internacionals, i gràcies al Consorci Internacional

de Periodistes de Recerca, es va poder accedir a una base de

dades, que ara com ara, és la major revelació d’informació de

la història, sobre companyies opaques secretes i la gent que hi

ha darrera d’aquestes, dins de les quals hi ha empreses

hoteleres de les nostres illes. Algunes dades que ens poden

mostrar el que es mou en la infinitat de paradisos que

existeixen en el món. 

En aquests documents apareixen 200.000 companyies,

fundacions i fons amb seu a 21 paradisos fiscals. 2 terabytes

d’arxius; 11,5 milions de documents; més de 200 països i

territoris. En el cas espanyol apareixen més de 1.200 societats,

558 accionistes, 166 intermediaris i 89 beneficiaris amb adreça

postal a Espanya. Noms com Pilar de Borbó, Pedro

Almodóvar, Rodrigo Estona Rato, Lionel Messi, Bertín

Osborne, o el ja dimitit José Manuel Soria. Tothom, i avui no

només parlaré dels papers de Panamà, sinó que parlarem dels

paradisos fiscals, només ara voldria recordar alguns països o

territoris: Andorra, Liechtenstein, Panamà, Luxemburg,

Barbados, Illes Marshall, Illes Verges britàniques, Mònaco,

Illes Caimán, Illes Cook, Xipre, Seyhelles, Suïssa, etc.

Segurament que a molts de nosaltres ens sona, després d’haver

de llegir desenes de notícies referents a tota aquesta qüestió.

També voldria, i tir d’hemeroteca, de veure com líders polítics,

el president d’Argentina, el president d’Ucraïna, el primer

ministre d’Islàndia, l’exprimer ministre d’Iraq, l’exprimer

ministre de Qatar, l’antic Emir, Rei d’Aràbia Saudí, i famílies

molt poderoses, com ha dit la Sra. Sureda, etc. Està clar que

aquí hi ha dos mons, dues economies.

Què més coses? Però per a aquells que venim denunciant

durant anys els paradisos fiscals, com és el meu cas, estam en

un cas més. Però sembla que l’ésser humà té memòria de peix

i s’oblida de tot això quan han passat dos telenotícies, o, millor

dit, els nostres governants no mouen ni un dit per poder aturar

d’una vegada tota aquesta enginyeria fiscal, que és legal,

perquè ells l’han creada per escaquejar-se de pagar el

corresponent, mentre a la ciutadania ens espremen com si

fóssim taronges. Se’n recorden de la Llista Falciani? Hervé

Falciani, un informàtic, extreballador d’un banc molt conegut,

l’HSBC, va filtrar des del seu lloc de treball, infinitat

d’informació, 130.000 clients d’aquest banc, on hi havia més

de 2.500 espanyols. Noms: Emilio Botín, Alfonso Alonso,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607328
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607329
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607330
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607331
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Schumacher, Valentino Rossi, rei Abdullah II, Diego Forlán,

etc. Què passa? A les autoritats suïsses no els va interessar, van

fugir del seu país i com si d’un thriller es tractés, Falciani ha

vist com la justícia l’ha perseguit com si ell fos el delinqüent i

no els milers de defraudadors que es van destapar en aquesta

recerca. 

Però no tenim dos sense tres. Els sona als diputats i

diputades que són aquí LuxLeaks, com WikiLeaks? Bé, anem

i viatgem a Luxemburg. També a través d’El Confidencial, on

varen participar 80 periodistes de 26 països, es va destapar com

aquest país i els seus polítics, varen facilitar com empreses com

Pepsi, Ikea, Burberry, Skype, Disney, Black & Decker,

Amadeus, etc., pagaven imposts, però inferiors a l’1%. Mentre

que la resta de mortals, com hem comentat aquí, religiosament

hem de pagar. El cas de Disney és un dels exemples, va obtenir

entre 2009 i setembre de 2013 més de 2.000 milions d’euros de

benefici i va pagar només 2,8 milions d’euros, repeteixo, més

de 2.000 milions d’euros de benefici i va pagar només 2,8

milions d’euros. Això és escandalós!

Juncker, president de la Comissió Europea, era primer

ministre luxemburguès quan es van aconseguir aquests pactes.

Tirem de la malaïda hemeroteca que a mi tan m’agrada i que en

altre programa utilitzen moltes vegades: “Los filtradores de

LuxLeaks se enfrentan a la cárcel, otros denunciantes viven en

el exilio. La Eurocámara rechaza por segunda vez crear una

comisión de investigación sobre LuxLeaks. Juncker admite en

el Europarlamento un exceso de ingenería fiscal en

Luxemburgo”. I així podria continuar explicant i el mateix

Juncker “excés d’enginyeria fiscal a Luxemburg”.

Però també tirem d’hemeroteca, a un informe que recull la

responsabilitat social corporativa de les empreses que cotitzen

a l’IBEX35 de l’any 2012, l’Observatori de Responsabilitat

Social Corporativa, denunciava que el 94% de les empreses de

l’IBEX tenien filials en territoris els quals consideram

paradisos fiscals. Espanya va fer alguna cosa? Sembla que no,

ja la Sra. Sureda també ha fet referència a l’amnistia de

Montoro, però també ens hem de retreure en el temps i anar a

veure com en altres moments històrics, es varen fer amnisties

fiscals. Volem denunciar des de Podem com grans bufets

d’advocats i consultors ajuden a eludir imposts, però Deloitte,

KPMG, Pricewaterhouse, etc., per eludir imposts. 

Tendria més temps i podria parlar hores sobre aquesta

qüestió, però ja quasi per acabar, conseqüències..., sí, però bé,

ja és un tema que no fem res molts de països i els nostres

dirigents i per això ho denunciem públicament. Els paradisos

fiscals perjudiquen seriosament els països més pobres, com

succeeix en la majoria dels àmbits de la societat, els més pobres

són els més vulnerables davant d’aquestes situacions.

Aquests dies, a més a més, Oxfam ha articulat una carta on

més de 300 economistes de tot el món asseguraven que els

paradisos fiscals no tenen cap tipus de justificació. Aquesta

setmana es reuneixen a Londres i veurem com els líders

mundials cediran una vegada més, l’enèsima, a la pressió dels

rics i descartaran implementar reformes significatives. Els

territoris que permeten ocultar capitals en empreses pantalla o

que afavoreixen l’obtenció de beneficis a empreses que (...) allí

distorsionen el curs global de l’economia.

Ja per acabar, com la Sra. Sureda, hem presentat diverses

esmenes. Justament la primera esmena que modifica la primera

és afegir al que diu el punt intentar fixar una definició

universal, encara que ja tothom sap perfectament què és un

paradís fiscal, vinculant sobretot les mesures de contenció de

l’evasió, erosió de bases i trasllats de beneficis. La segona

esmena, també de modificació, completa el punt 2 d’aquesta

iniciativa, i per això recomanem mesures per intentar conèixer

els titulars dels comptes bancaris i les mesures sancionadores,

(...) bloqueig i d’opacitat al respecte. La tercera esmena que

hem presentat, que és d’addició, llegeixo textualment, és “el

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a crear

una vertadera llista negra de paradisos fiscals i donar forma a

una estratègia integral de lluita contra ells que pugui incloure

sancions econòmiques per als estats que no compleixen la

normativa”; s’ha instat així mateix el Govern de les Illes

Balears a crear una llista pròpia de paradisos fiscals i

d’empreses que no tributen a les nostres illes; ja ho hem

denunciat anteriorment en el cas d’empreses hoteleres. Per tant

intentam instar el govern tant central com de les nostres illes a

fer aquesta llista negra en els dos casos.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, ha d’anar acabant, eh?

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, ja estic acabant, Sr. President. Amb la quarta iniciativa

també instem des del Parlament el Govern a eliminar, com he

comentat anteriorment, a l’eliminació del secret bancari

privilegiat dels paradisos fiscals; és una vergonya que en el

segle XIX encara molts de països impedeixin aquestes

inspeccions o la solAlicitud de determinats jutjats o països per

intentar posar fi a tot aquest tema.

I penúltim, el cinquè punt és ampliar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, vagi acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí. ...ampliar els terminis de prescripció i el que seria la

multa corresponent. I per últim que des del Govern de les Illes

Balears no es contractin empreses que estiguin demostrant que

siguin seus o delegacions a paradisos fiscals.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. S’ha presentat, per part del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, l’esmena RGE núm. 7337/16.

Per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula l’Hble. Sr.

Antoni Reus per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

La filtració recent dels anomenats papers de Panamà o

Panama papers ens recorda, com altre vegades, quan s’han
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revelat altres tipus de filtracions d’aquest tipus com la llista

Falciani, ens recorda com funciona el món, perquè el que veim

amb aquests papers de Panamà és com funciona el món i no el

que nosaltres ens pensam o veim cada dia, un món en el qual a

la circulació de persones es posen barreres i la circulació de

capital és totalment lliure i opaca.

Nosaltres estam d’acord amb la proposta. Les esmenes de

Podem ens semblen bé perquè el que fan és afegir algunes

mesures més concretes de com s’hauria de lluitar contra aquests

paradisos fiscals; en podríem afegir qualcuna, nosaltres

preferim no entrar..., ens pareixia bé la proposta inicial perquè

les mesures que s’han de fer són les que s’han de fer, està bé

concretar-ne algunes, i si ens posam a concretar també estaria

bé afegir, per exemple, la protecció d’aquells informadors que

destapen delictes de frau fiscal, una situació que ara no es dóna

i que du que qualcunes d’aquestes persones, periodistes,

s’enfrontin fins i tot a penes de presó com ha passat en el cas

del Luxleaks, que va destapar també tots els acords de

Luxemburg per afavorir l’ocultació de beneficis.

Nosaltres ens hem centrar, però, en un altre aspecte amb la

nostra esmena. El frau fiscal ens afecta i molt a Balears i, clar,

es dóna una situació que els ingressos de les Illes Balears, al

voltant d’un 70%, provenen del que ens ingressa l’Estat dels

imposts que recapta l’Estat, com són l’IVA i l’IRPF. Clar, en

aquest cas nosaltres som socis de l’Estat però qui recapta i qui

té la potestat també d’inspeccionar i de lluitar contra el frau

fiscal en l’IRPF i en l’IVA és l’Estat, i el que ha passat els

darrers anys a l’Agència Tributària no ha estat molt diferent del

que ha passat a tota la resta de l’administració, que s’ha anat

disminuint de personal i de capacitat de fer la seva feina, i això

és una cosa que ens afecta directament, perquè si l’Estat no fa

la inspecció que toca, si l’Estat no redueix el frau fiscal a

l’IRPF i a l’IVA, això és una cosa que el 50% d’aquests

doblers que s’evadeixen ens corresponen a les Illes Balears. Els

tècnics calculen que a l’Estat espanyol es defrauda una mitja

d’entre un 20 i un 25% de moviments que s’evadeixen, entre un

20 i un 25% del PIB. Això ens podria donar una forquilla de

5.400, 6.000 milions d’euros de moviments que escapen al

control de la recaptació. Evidentment no són doblers tots que

s’evadeixen, si s’aplicàs el percentatge estimat de recaptació

sobre aquests moviments, que sol estar al voltant d’un 30%,

això ens donaria que entre 3.800 milions i 2.000 milions

d’euros són de frau fiscal, que, d’aquests, 1.000 serien

ingressos que correspondrien a les Illes Balears.

Per això la nostra esmena, atès que també està demostrat

que la millor manera de lluitar contra el frau fiscal és posar-hi

recursos, com fan altres països de la Unió Europa, que

evidentment és impossible eliminar del tot però sí que aquest

percentatge d’entre el 20 o el 25% es pogués posar a la meitat,

la manera de lluitar contra això és posar recursos. Per tant la

nostra esmena va també en un aspecte concret del frau fiscal

que és instar el Govern de l’Estat perquè reverteixi l’actual

tendència de disminució de personal d’inspecció de la

delegació de Balears de l’Agència Tributària i n’incrementi les

unitats d’inspecció, especialment en els mesos de major

activitat. No pot passar, com passa ara, que en un lloc per

exemple com Eivissa, amb l’activitat que hi ha frenètica a

l’estiu, l’Agència Tributària només tengui allà una unitat

d’inspecció que, a més, els fan agafar la majoria de les

vacances a l’estiu. De quina manera es pot lluitar contra el frau

fiscal d’aqueixa manera a les Illes Balears?

L’esmena nostra va en aquest sentit. Ens sembla bé la

proposta inicial d’El Pi i hi votarem a favor, i també si s’hi

incorporen les esmenes de Podem hi donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Torn de fixació de posicions de major a

menor, tret del grup al qual pertany el president del Govern, el

qual intervendrà en darrer lloc, segons l’article 80 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Antoni Camps per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. M’agradaria fer una primera

puntualització. És a dir, tenim una empresa offshore, que s’ha

posat molt de moda, no és cap delicte; açò hauria de quedar

clar perquè sembla que si hi ha una empresa offshore

automàticament ja és un delicte; no, no. Que una empresa

cerqui dintre de la legalitat pagar el mínim possible tampoc no

és cap delicte. Tots nosaltres quan feim la declaració de renda

intentam pagar el menys possible, intentant sempre dins la

legalitat. El que no pot ser és el que va fer el Sr. Monedero, que

va declarar una cosa i al final era una altra i va haver de tornar

a hisenda 200.000 euros. Evidentment amb aquestes qüestions

poc exemple o poques lliçons ens poden donar determinats

partits, perquè aquells que defensen la legalitat, defensen

determinades qüestions, són els primers que després

incompleixen la legalitat i el cas del Sr. Monedero és un cas

claríssim d’intent de pagar el menys possible, però fora de la

legalitat, i açò evidentment no pot ser.

Per tant, crec que criminalitzar determinades empreses

internacionals, com és el cas dels hotelers, crec que... és un tic

una mica autoritari, o sigui, empreses com poden ser

determinats hotelers d’aquí, de Balears, que tenen hotels a tot

el món, que això de Balears és el mínim que tenen, que tenen

empreses pel Carib, que tenen... a Tahití..., escolti, aquestes

empreses òbviament cerquen pagar el mínim possible, i vull

entendre que sempre dintre de la legalitat. Per tant,

criminalitzar aquests hotelers que són un estendard de la nostra

economia crec que, certament ho deia, és un tic clarament

totalitari. Però és que a més dintre d’Espanya, i dins Europa

també, però dins Espanya hi ha comunitat autònomes amb

fiscalitats diferents; mentre que Madrid, per posar un exemple,

és una comunitat amb una tributació molt més favorable,

Balears és una de les que més pressió fiscal té; moltes empreses

per exemple de Catalunya han anat a Madrid perquè té una

fiscalitat més favorable. Açò és dolent?, açò és bo? Escolti,

cadascú s’espavila per pagar el menys possible, com és lògic,

com fa cadascun de nosaltres, com feim cadascú de nosaltres.

És evident que en l’àmbit internacional crec que s’han de

fer tots els esforços possibles per eliminar aquests paradisos

fiscals, en açò estam totalment d’acord, però en la mateixa línia

hauríem de fer també tots els esforços possibles per eliminar el

que es diu els inferns fiscals i Balears, Balears, ja hi ha alguns
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economistes que ho diuen, començam a ser considerats com a

un infern fiscal, i evidentment quan un es crema dins un infern

fiscal intenta fugir com més prest millor a altres zones on

tengui un clima més favorable i evidentment és el que fan. Si

tenim una política fiscal súper agressiva com ja Balears és, idò

no ens hem d’estranyar que alguns, els que poden, se’n vagin

de Balears. 

Una manera per reduir l’economia submergida, per reduir

el frau, per reduir els paradisos fiscals: baixar impostos. Si

baixam impostos, si baixam impostos, tindrem menys frau i

tindrem menys economia submergida. Per què?, perquè una

persona que vulgui defraudar dirà: “bé, tan poc com he de

pagar, mira, ho pagaré i ja està”; en canvi si la pressió fiscal és

molt grossa diu: “mira, m’arriscaré, m’arriscaré, si em surt bé

i no m’agafen, idò mira, fantàstic, i si m’agafen com a

Monedero idò mira, pagaré els 200.000 euros i ja està”.

I a més aquesta qüestió es presta molt al que deia el Sr.

Aguilera, a fer hipocresia, ell deia “visca la hipocresia”;

efectivament, perquè aquells que menys poden parlar són els

que parlen, i quan el Sr. Aguilera relatava la llista de paradisos

fiscals l’anava escoltant i li ha faltat dir San Vicente i

Granadinas, per exemple.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

San Vicente i Granadinas no l’ha dit, no l’ha dit aquest. Ha

posat molts d’exemples de gent que defrauda i tal, i qui té en

paradisos fiscals, i gent que es mou en paradisos fiscals, i se

n’hi ha oblidat un de molt recent, el Sr. Pablo Iglesias, que no

sé qui deu ser aquest senyor, però el Sr. Pablo Iglesias va rebre

des de Veneçuela 272.000 dòlars a un compte del Sr. Pablo

Iglesias Turrión que tenia precisament en el banc Euro Pacific

Bank, un banc offshore, també, un banc offshore, va rebre

272.000 euros a San Vicente i Granadinas, curiosament a un

paradís fiscal, i precisament el va rebre el mateix dia que

firmaven el naixement de Podemos. Clar, moltes casualitats.

Evidentment el Sr. Pablo Iglesias ha dit que demandaria el diari

per aquestes informacions, cosa que jo vull veure, perquè

evidentment si el posa es retractarà, perquè si açò és cert haurà

de dimitir, aquest senyor haurà de dimitir automàticament si

açò és cert, i si no és cert guanyarà la demanda i evidentment

els propietaris d’Okdiario l’hauran de pagar.

En qualsevol cas, i tornant a la moció, crec que la proposta

que ens fa El Pi nosaltres en principi la votaríem a favor, no hi

tenim cap problema si estam a favor que s’acabin els paradisos

fiscals, òbviament. També jo hi afegiria, i si li interessés afegir

“i també els inferns fiscals”, en qualsevol cas, i jo crec que

també les grans fortunes han de pagar, han de pagar el que toca,

han de pagar el que toca, però evidentment si volem una

imposició agressiva sobre les grans fortunes no tindrem ni el

que tenim ara ni tindrem res, perquè aquestes grans fortunes

tenen molts de mitjans per anar-se’n de Balears, i per tant

aniran a tributar a una altra banda on la fiscalitat sigui més

favorable.

L’esmena de MÉS per Mallorca també la votaríem a favor,

i les de Podem algunes sí i algunes no, és a dir, no som tan

dolents, tampoc. És a dir, la número 1 en principi la votaríem

a favor, la d’instar el Govern de l’Estat a impulsar una política

internacional per acabar amb els paradisos fiscals que hi ha

arreu del món fixant (...) universal, etc., etc. També votaríem a

favor de la segona, instar el Govern de l’Estat i el Govern

balear a dur a terme les inspeccions fiscals i les mesures

corresponents per evitar que les grans fortunes que no

contribueixin tributàriament..., etc. Ara, evidentment la tercera

ens sembla, des del meu punt de vista, totalment fora de lloc,

perquè diu “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a crear una vertadera llista negra de paradisos fiscals -

fins aquí, bé...- i donar forma a una estratègia integral de lluita

contra ells -a Espanya unidos contra los paraísos fiscales- que

pugui incloure sancions econòmiques per als estats”. O sigui,

Espanya automàticament crearà aquesta llista i podrà fer

sancions a països; increïble. És a dir, aquells que no compleixin

la normativa, amb aquesta estratègia integral de lluita, a aquells

Espanya els podrà sancionar. A San Vicente i Granadinas,

sanció d’Espanya, i San Vicente i Granadinas quan ho vegi què

farà amb el paperet que rebi de l’estat espanyol?, se’n riurà,

evidentment. No té sentit des del nostre punt de vista aquesta

proposta.

A les altres dues també hi votarem en contra, i les altres...,

no, n’hi ha dues en contra i una altra a favor. “El Parlament de

les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a eliminar el secret

bancari privilegiat dels paradisos fiscals per afavorir la

separació de l’extraterritorialitat i la deslocalització del capital

financer”, és que jo crec que açò no són funcions del Govern de

l’Estat, són funcions internacionals, aquí hi ha d’haver un gran

acord internacional a través de l’ONU o través de determinats

organismes internacionals que intentin solucionar aquestes

qüestions, però evidentment des d’Espanya i només des

d’Espanya crec que açò és impossible.

Votarem a favor del punt 5, “el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de l’Estat a ampliar a deu anys el

termini de prescripció dels delictes fiscals, així com la

tipificació de delicte fiscal a partir de 50.000...”, etc., etc., en

açò no hi ha problema. I el que ja ens sembla totalment fora de

lloc és que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears a no contractar empreses que estigui demostrat

que tinguin seus o delegacions a paradisos fiscals; i per què?,

i per què si ho fa legalment?; i per què si una empresa és legal,

paga els seus impostos, els que li diuen que ha de pagar, i té

una delegació a un paradís fiscal, per què no ha de poder

contractar amb l’administració pública de Balears? Em sembla

totalment ridícul i fora de lloc. Per tant aquest punt també el

votaríem en contra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font per

un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. MÉS per Menorca donarà el seu

suport a aquesta proposta d’El Pi. La lluita contra el frau fiscal

hauria de ser comuna. Aquest frau fereix i molt l’economia de

qualsevol país i agreuja les desigualtats.
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L’escàndol dels papers de Panamà ha deixat en evidència

els noms, però aquesta pràctica és massa habitual entre les

grans fortunes, i que una cosa sigui legal no vol dir que sigui

ètica. Des de l’inici de la crisi el sindicat de tècnics d’Hisenda,

GESTHA, va apostar clarament per lluitar contra el frau fiscal

proposant el reforç del cos tècnic d’inspectors d’Hisenda per a

les grans fortunes, però van obtenir justament el contrari.

Espanya té un treballador de l’Agència Tributària per a quasi

2.000 ciutadans, mentre que la mitjana a Europa està entre els

800 o 900 contribuents. És molt difícil lluitar contra les

fortunes amagades als paradisos fiscals, i per fer-ho són

necessaris mitjans. A Espanya hi ha pocs mitjans dedicats a

aquesta tasca d’investigar les grans borses de frau, i a més a

més hi hem de sumar la gairebé nulAla cooperació d’aquests

territoris, com Panamà, al qual cal recordar que Espanya no

considera com a paradís fiscal.

L’Agència Tributària ja hauria d’haver obert inspeccions a

totes les persones que han aparegut en aquests papers que són

residents a Espanya i, per tant, amb l’obligació de declarar els

seus béns. És evident que no hi ha cap voluntat política, des de

l’any 2009, quan el G-20 va parlar de la fi del secret bancari i

dels paradisos fiscals, hem vist que n’han proliferat

progressivament. Segons els estudis d’Oxfam Intermon o de

l’Observatori de Responsabilitat Social Corporativa 34 de les

35 empreses de l’IBEX tenen filials en paradisos fiscals i no

acrediten activitat en aquests territoris. Entre tots sumen més de

800 societats amb seu en aquests paradisos.

Es calcula que més del 50% de totes les transaccions

mundials es fan a través de paradisos fiscals. L’estimació del

professor Gabriel Zucman apunta al fet que l’import de dipòsits

i patrimoni d’espanyols a l’estranger si situa per sobre dels

160.000 milions d’euros, dels quals 144.000 milions estarien en

paradisos fiscals ocults. 

Coneixem la informació que apareix a la llista Falciani, la

dels papers de Panamà, però es tracta només de la punta de

l’iceberg. I ens hem de demanar quant ens costa el conjunt del

frau fiscal. D’acord amb les estimacions de GHESTA, amb

dades de fa dos anys, l’economia submergida representa el

24,6% del PIB espanyol, la qual cosa representaria més de

250.000 milions que no es declaren a Hisenda ni a la Seguretat

Social. Aplicant el tipus de pressió fiscal corresponent podem

parlar de prop de 90.000 milions que es deixarien de recaptar

cada any. I si no es comptabilitzen les cotitzacions socials que

no es paguen, parlaríem de gairebé 60.000 milions d’euros

d’imposts que no es paguen per no declarar-se. 

Eradicar el cent per cent del frau fiscal és una cosa molt

complicada, per no dir impossible, però reduir-ho fins als

nivells que tenen els països del nostre entorn suposaria que

Espanya recuperés prop de 40.000 milions l’any. 

En definitiva, cada espanyol paga entre 800 i 1.000 euros a

l’any en imposts de més per aquest frau fiscal que cometen uns

altres, curiosament grans fortunes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Jo no vull avorrir ningú, crec que els

arguments estan explicadíssims per part de tothom, per tant, no

m’estendré en aquest sentit. Evidentment, subscrivim la

proposta d’El Pi, hi estam d’acord en termes generals, i pensam

que és una iniciativa més necessària que mai. Evidentment,

l’Estat espanyol tendrà limitacions per fer aquesta tasca pel fet

que no depenen únicament d’un estat d’una forma unilateral. 

De totes formes, sí que vull dir que acceptaríem, si així ho

fa també la diputada d’El Pi, les esmenes 7318, 7329, 7330 la

primera, la 7331, 7332; la 7333 no l’acceptaríem, i la 7337 sí,

si és que, com he dit, ella ens dóna la seva conformitat.

I per part meva res més a dir, crec que s’ha explicat

amplíssimament i també felicit en aquest cas a Podem per haver

fet unes aportacions que en la seva majoria crec que enriquiran

moltíssim aquesta proposta i faran que aprofundim en aquesta

matèria i analitzem i acordem propostes concretes.

Evidentment, també agrair a MÉS per Mallorca que ha

presentat una esmena en un sentit molt constructiu i, per tant,

també li donam suport. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria José Camps, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Quant a aquesta proposició no de

llei, que li donarem suport, crec que és necessari centrar el

debat i quins són aquests trets identificatius de les companyies

offshore. Idò, aquestes companyies opaques són societats

mercantils domiciliades normalment a un paradís fiscal, per un

no resident, que estan exemptes d’imposts i que compleixen

amb les següents característiques principals: s’inscriuen a un

registre a través d’una tercera persona, advocats, agents

especialitzats, testaferros, aquest bufet que diu la proposició no

de llei, Mossack Fonseca, és un exemple; no operen

econòmicament en el país al qual es domicilien; existeix una

estricta confidencialitat i opacitat quant al titular real d’aquesta

societat i es beneficien d’aquesta llei de privadesa de dades que

permet aquesta ocultació i opacitat informativa.

Conforme amb aquestes premisses, podem dir que el

principal atractiu, idò, per construir aquest tipus de societat és

l’estalvi d’imposts, perquè no tributen en el país on tenen el

domicili per l’impost de societats, per exemple, per IVA, per

transmissions patrimonials, successions, etc., ja que no

realitzen en aquest lloc, on tenen el seu domicili, cap tipus

d’activitat ni rendes que generen o que estiguin subjectes a

tributació. 

Crear aquest tipus de societats, però no és ilAlegal i tampoc

no ho és tenir els doblers a paradisos fiscals. Sí que és ilAlegal

si la creació d’aquestes societats o aquests comptes bancaris a
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paradisos fiscals es produeix per ocultar patrimoni, amb ànim

d’eludir pagaments d’imposts, o per ocultar la procedència

ilAlícita d’un capital. Açò està penat i previst a l’article 305 del

Codi Penal.

Igualment identificam paradís fiscal amb evasió d’imposts,

però dins el normal, vist el  vist i vist, bé, ja ho han dit tots els

portaveus que m’han precedit, no només són els papers de

Panamà sinó tota la resta d’escàndols en aquest sentit que hem

pogut conèixer, però hi pot haver empreses que actuïn dins la

legalitat en aquest sentit.

El problema és no declarar aquí, aquí on tenen aquesta

activitat, i, per tant, arran d’aquest problema va sorgir el 2012

l’amnistia fiscal espanyola. I d’infern fiscal, creiem, Sr. Camps,

que hauria de parlar vostè amb el Sr. Montoro, a Balears hi ha

inversió immobiliària d’estrangers, hi ha compra, són els que

més mouen ara mateix el mercat immobiliari, i no crec que

sigui un infern fiscal comprar a Balears perquè, de fet, els

estrangers inverteixen. Però està clar, vostè sempre dedica una

part de les seves intervencions a la baixada d’imposts i, amb

tots els meus respectes, però es repeteix més que un disc ratllat

d’aquella època, avui en dia ja no es ratllen.

Els paradisos fiscals són jurisdiccions de caràcter estatal o

supraestatal amb nivells de tributació baixos o inexistents en els

quals aquests operadors econòmics gaudeixen d’anonimat que

proporciona el secret bancari.

En aquest sentit el Fons Monetari Internacional té una llista,

que ja l’ha anomenada parcialment el Sr. Aguilera, i òbviament

són més dels que ell ha mencionat, a Espanya la llista negra, el

que podríem anomenar llista negra de paradisos fiscals, està

regulada en el Reial Decret 1080/91, de 5 de juliol, i es va

complementar amb la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de

mesures per a la prevenció del frau fiscal, amb altres dos

conceptes, un dels quals seria la nulAla tributació i el segon

l’efectiu intercanvi d’informació tributària; és a dir, aquells

estats que no tenen tributació similar o en paralAlelisme a la que

pugui tenir l’Estat espanyol i que no faci aquest intercanvi

d’informació tributària podrien ser considerats paradisos fiscals

en aquest sentit.

Aquesta llei contempla, a més, la presumpció de residència

d’entitats teòricament domiciliades a territoris estrangers, de

nulAla o baixa tributació a paradisos fiscals quan la major part

dels seus actius o activitat es trobi en territori espanyol. Amb

açò vull dir que existeix ja normativa per lluitar contra aquest

frau fiscal, òbviament no ha estat efectiva per tot el que hem

vist.

Podríem parlar del servei executiu, que és la Comissió de

Prevenció de Blanqueig de Capitals, de SEPBLAC, que imposa

unes certes obligacions amb unes sancions importants en els

operadors jurídics, especialment advocats, notaris que tenen

coneixement que hi pugui haver transaccions, doblers de

procedència ilAlegal, però està clar que, com repetesc, no ha

funcionat. Davant dels papers de Panamà és cert que l’Estat

espanyol s’ha posat a fer feina, l’Agència Tributària obra una

recerca per possible delicte fiscal a tots els espanyols amb

aquestes societats, però és ver que tots aquells que es van

acollir a l’amnistia fiscal, idò, no seran, en aquest cas,

sancionats.

En aquest sentit, hem de coincidir, com diu l’exposició de

motius de la proposició no de llei, que constatam dos móns

totalment diferenciat essent aquest un fet absolutament injust

per dos motius, en primer lloc, perquè n’hi ha uns que paguen

i uns que no paguen, açò de per si ja és injust, i en segon lloc,

perquè el fet que aquests, i sobretot els més grossos, no paguin

té un perjudici directe en tots els altres. 

Aquí només a títol anecdòtic volia treure una campanya que

ha corregut arran dels papers de Panamà per les xarxes socials

que deia: “¿Pagarías 20 euros por una caña?” Quan un client

no paga una consumició a un bar s’ha de quadrar caixa i tots els

altres hem d’afegir el que hi falta. Els papers de Panamà

demostren que açò és el que passa quan les grans empreses

evadeixen imposts mitjançant paradisos fiscals. Crec que és

prou ilAlustratiu.

Quant a les esmenes que es presenten i sempre sense

perjudici del que digui la portaveu titular de la proposició no de

llei, acceptaríem la de MÉS per Mallorca quant a increment

d’unitats d’inspecció de l’Agència Tributària, ho ha explicat

molt bé el seu portaveu, el motiu que justifica aquesta esmena.

Quant a les esmenes de Podem, si bé és cert que algunes

insten el Govern d’Espanya a fer coses que en principi és

difícil, perquè ha d’anar en coordinació i té a veure amb dret

internacional, però bé, de totes maneres acceptaríem la 7328,

la 7329, la 7330, acceptaríem la creació de les llistes negres de

paradisos fiscals en relació al Govern de l’Estat, però no així

amb el Govern de les Illes Balears, que en qualsevol cas es

podria adherir a les llistes de l’Estat; acceptaríem la 7331.

Acceptaríem igualment la 7332. No acceptaríem la 7333,

perquè açò suposaria criminalitzar el cent per cent d’aquelles

empeses que tenguin domicili o delegacions a paradisos fiscals,

per açò la meva intervenció inicial, que sí que ha estat com a

molt teòrica, però per justificar que no totes les offshore i no

totes les delegacions a paradisos fiscals són per se ilAlegals.

I en aquest sentit res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Procedeix ara a la suspensió de la

sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana

al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem

continuar? Jo a la Mesa proposaria una suspensió d’alguns

minuts, sobretot per aclarir un text de l’esmena número 2 del

Grup Parlamentari Podem, que no s’adapta molt bé al redactat

que sembla que ha descrit a la seva intervenció.

Sra. Sureda, fem un recés de dos minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Un cop recomençada la sessió, passam a la intervenció del

grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta les

esmenes, per un temps de cinc minuts. Té la paraula la Sra.

Maria Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Agrair el

suport als diferents grups parlamentaris. Creiem que tots hem

de fer pinya per lluitar i perquè l’Estat lluiti contra aquests

paradisos, perquè tots hem de contribuir tributàriament amb

proporcionalitat.

Referent a les empreses offshore, jo en cap moment no he

dit que sigui un delicte tenir-les, però el que l’Estat no ha de fer

és fer un sistema a mida per a grans famílies i empreses. Que

cadascuna miri per fiscalitzar el millor possible per a elles és

una cosa, però defraudar és una altra totalment diferent.

Pel que fa al tema de baixar imposts, per evitar dur fortunes

fora, etc., no crec que sigui cap disbarat, a l’inrevés, jo hi estic

totalment d’acord, però vostès, des del Partit Popular, no ho

aplicaren, ans el contrari, el que varen fer és pujar imposts a

tots els ciutadans.

Amb referència a les esmenes, les del Grup Parlamentari

Podem, la 7328 l’acceptaríem, és afegir un paràgraf a la que

nosaltres hem presentat, per tant, ens va bé.

A la 7329, acceptam afegir, a partir d’”empreses”, que és el

punt 2 de la nostra proposició no de llei, a partir d’”empreses”

afegiríem, “per això recomanam mesures per conèixer els

titulars de comptes bancaris a paradisos fiscals i mesures

sancionadores”. Afegiríem aquest tros al punt 2.

Després pel que fa a la 7330, afegiríem aquest punt 3. Però

nosaltres acceptam, li fem una transacció, perquè acceptam fins

a “la normativa”; és a dir: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de l’Estat a crear una vertadera llista negra de

paradisos fiscals i donar forma a una estratègia integral de lluita

contra ells, que pugui incloure sancions econòmiques per als

estats que no compleixin la normativa.” Com a Estat, ja tendrà

cura que totes les autonomies hi estiguin representades.

La 7331 també l’acceptam, seria el punt 4 de la proposició

no de llei.

La 7332 no l’acceptam, pensam que són les grans fortunes

les que s’escapen de pagar a través de paradisos fiscals i no

consideram pertinent reduir la quantia del delicte fiscal.

Pel que fa a la 7333, tampoc no l’acceptaríem, tenir

delegacions no vol dir defraudar fiscalment, per tant aquesta

tampoc no li acceptam.

I pel que fa a la 7337 de MÉS per Mallorca, també

l’acceptam com a nou punt. Creiem que és un tema interessant

que per ventura hagués pogut anar fins i tot com a una

proposició no de llei separada, més que dins aquesta

proposició, perquè fa més referència a l’Estat. Però així i tot,

no tenim cap problema en acceptar.

Una altra vegada donar les gràcies i no tenc res més a dir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Passam per tant, a la votació de la

Proposició no de llei RGE núm. 5973/16, amb les esmenes

incorporades i que es votaran en punts per separat.

Sr. Camps?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, nosaltres demanaríem votar per separat la 7330 i 7331.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per aclariment de la comissió, les

podríem fer totes per separat. Farem votació de totes per

separat.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Passam a votació, per tant, aquesta

proposició no de llei, el primer punt que és el punt de la

proposició no de llei presentada per El Pi, més l’afegit del Grup

Parlamentari Podem, que diu “fixant una definició universal i

vinculant de paradisos fiscals, generant mesures de contenció

davant la volatilitat, l’evasió i l’elusió de bases i el trasllat de

beneficis”.

Vots a favor?

Bé, s’aprova per unanimitat.

Passam a votar el punt 2, que és el punt 2 presentat pel

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, amb

l’afegit del Grup Parlamentari Podem següent “per això

recomanam mesures per conèixer els titulars de comptes

bancaris a paradisos fiscals i mesures sancionadores”.

Vots a favor?

Queda aprovat per unanimitat.

Passam a votar un nou punt que és l’esmena del Grup

Parlamentari Podem, que el Grup Parlamentari El Pi ha

acceptat parcialment i que el que es proposa a votació és la

següent part d’aquesta esmena, convertida en el punt 3: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a crear

una vertadera llista negra de paradisos fiscals i donar forma a

una estratègia integral de lluita contra ells, que pugui incloure

sancions econòmiques per als estats que no compleixin la

normativa.”

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor 9, vots en contra 3 i abstencions 0.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari. Queda aprovat per tant, aquest punt.

Passam al punt número 4 d’aquesta proposició no de llei,

que és la incorporació com a punt de l’esmena del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, l’esmena 7331/16. Passam

a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor 9, vots en contra 3 i abstencions 0.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari. Aquest punt queda incorporat per

tant, una vegada aprovat, com a punt 4 de la proposició no de

llei.

I per fi passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca que es converteix en el punt 5 d’aquesta

moció.

Vots a favor?

Queda aprovat per unanimitat.

Per tant, en conseqüència queda aprovada la proposició no

de llei RGE núm. 5973/16, relativa a lluita contra els paradisos

fiscals, amb les esmenes incorporades del Grup Parlamentari

Podemos i el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca ja citades.

I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió.
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