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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Salvador Aguilera.

EL SR. PRESIDENT:

Més substitucions?

Proposició no de llei RGE núm. 679/17, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a derogació del Reial Decret Llei
3/2016, que no permet ajornar el pagament de l’IVA.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de la
proposició no de llei RGE núm. 679/17, del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a la
derogació del Reial Decret Llei 3/2016, que no permet ajornar
el pagament de l’IVA.

Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Sr. Josep Melià,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El nostre grup parlamentari, el Grup Parlamentari El Pi,
presenta una proposició no de llei arran de l’aprovació per part
de l’Estat el mes de desembre, d’un reial decret llei, el 3/2016,
que, entre altres moltes coses, pel que interessa a aquesta
iniciativa, modificava el règim jurídic en relació a la
possibilitat per part dels autònoms i de les petites empreses,
d’ajornar o fraccionar els deutes tributaris, especialment l’IVA,
canviant la regla general que això es podia fer sense massa
limitacions, i el canvi normatiu que introdueix aquest decret llei
és que només es podria fraccionar quan es justifiqui
degudament que les quotes repercutides no han estat
efectivament, pagades. Per tant, canviava la regla general que
hi havia fins ara, que hi havia una certa facilitat per fer
l’ajornament d’aquest ingrés d’IVA i això evidentment creava
greus problemes de tresoreria a molts d’autònoms i greus
problemes també de gestió.

Sabem que l’Estat, a través d’una instrucció, ha intentat
moderar l’impacte d’aquesta mesura normativa, però en
essència la mesura legal continua vigent i, per tant, en cas que
el departament de recaptació de l’Agència Tributària, diguem,
s’aferràs a la lletra clarament establerta per part d’aquest decret
llei, al final provocaria que hi hauria molt poca possibilitat per
part d’aquests petits empresaris i d’aquests autònoms, d’ajornar
el pagament de l’IVA, amb les greus conseqüències que això
els generaria a la seva tresoreria, a la seva liquiditat i a la seva
gestió dels comptes.

Per tant, nosaltres entenem que aquesta mesura s’ha de
canviar, tot i aquesta moderació que s’ha produït a través

d’aquesta instrucció i, per tant, pensam que és plenament adient
i plenament en vigor la proposta que fem.

En definitiva, el que plantejam és que el Parlament de les
Illes Balears insti el Govern de l’Estat a derogar, lògicament en
allò referent a l’ajornament del pagament de l’IVA, aquest
Decret Llei 3/2016 i que, per tant, es torni posar com a regla
general permetre l’ajornament del pagament d’IVA als
autònoms i a les empreses, amb les mateixes condicions que hi
havia abans de l’aprovació d’aquest decret llei.

Pensam que aquesta és una mesura que ajudaria molt a
aquest petit i mitjà empresari, que tanta riquesa genera i que
tants problemes han tengut amb la crisi, perquè tenim la
sensació que mesures com aquestes donen a entendre que
l’Estat pensa que la crisi és una cosa del passat, quan és evident
que la crisi no s’ha superat i que hi ha moltíssimes famílies,
moltíssimes empreses, moltíssims d’autònoms que tenen
infinitat de dificultats per tirar endavant. I el que no s’ha de fer
des dels poders públics és dificultar encara més la
supervivència d’aquests empresaris i d’aquests autònoms.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de fixació de posicions de major a menor, tret del grup
a què 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. Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament, com deia el Sr. Melià, el Reial Decret Llei
3/2016 va modificar la pràctica habitual d’ajornar i fraccionar
determinats deutes fiscals, especialment IVA i pagaments
fraccionats de l’IRPF, fins i tot l’impost de societats.

El Sr. Melià ho ha dit, i jo crec que ho hem de recordar i ho
hem de remarcar, és a dir, a principis d’enguany l’Agència
Tributària va fer una instrucció que, efectivament, permet que
es pugui ajornar i es pugui fraccionar tant els pagaments
fraccionats de l’IRPF, com d’IVA als autònoms; fins a 30.000
euros es pot ajornar i fraccionar sense cap tipus de limitació i
per a imports de més de 30.000 euros, es demana acreditar que
les quotes d’IVA repercutides no han estat pagades, a part que
s’hagin de presentar determinats avals.

Per tant, es manté la possibilitat d’ajornar i de fraccionar en
el cas dels autònoms, la qual cosa, en certa manera, desactiva
bona part de la proposició no de llei que avui ens fa El Pi. És
a dir, si aquesta proposició anava enfocada a beneficiar, o a
intentar que no es perjudiqués els autònoms en aquesta qüestió,
aquesta qüestió ja està resolta; és a dir, amb aquesta instrucció
es resol el tema de poder ajornar o fraccionar els deutes
tributaris.
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En qualsevol cas, m’agradaria fer un poc d’història, perquè
l’Agència Tributària en certa manera ha sabut, sobretot en
moments de crisi, en moments on l’aixeta dels bancs, l’aixeta
del finançament dels bancs estava completament tancada, ha
sabut obrir la possibilitat, la pròpia Agència Tributària, per
poder fraccionar i per poder ajornar els pagaments que s’havien
de fer. Fins i tot va augmentar de 18.000 a 30.000 euros el
mínim exigit per sol·licitar ajornaments i fraccionaments, sense
que es necessités presentar avals. És a dir, es va facilitar en
moments crus de la crisi, en moments en què els bancs no
finançaven res, es va facilitar per part de l’administració
pública, per part de l’Agència Tributària, que aquells que
devien doblers a l’Agència Tributària ho poguessin fer de
forma fraccionada, o fins i tot ajornada.

I ara que sortim de la crisi, ara que els bancs ja han
normalitzat el seu funcionament, ara que els bancs ja donen
crèdit, l’Agència Tributària el que fa és poc a poc anar limitant
aquesta possibilitat d’ajornament i fraccionament. I ja dic, tot
respectant els autònoms en aquesta qüestió.

Un altre argument també molt senzill, l’IVA, que és en certa
manera l’impost, i el Sr. Melià destacava precisament que no
es pugui fraccionar ni es pugui ajornar l’IVA, l’IVA és un
impost que en teoria l’empresari, o l’autònom, recapta i que
després el que ha recaptat ho ha d’abonar a l’Agència
Tributària, és a dir, si aquell empresari, o aquell autònom no
pot pagar l’IVA, és perquè s’ho ha gastat.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no, en teoria, en teoria, tu recaptes l’IVA, tu cobres una
factura amb IVA i aquell IVA en teoria l’hauries de guardar,
perquè aquell IVA l’has de pagar, o l’has d’emprar per pagar
l’IVA suportat i, per tant, a final de trimestre tindries aquell
IVA. Si no el tens és perquè l’has gastat. Per tant, no hi hauria
d’haver problemes en teoria per poder pagar l’IVA.
L’administració, així i tot, facilita que aquells autònoms que no
puguin pagar l’IVA perquè l’han gastat, el puguin ajornar o el
puguin fraccionar.

Nosaltres no donarem suport a aquesta proposta i no
donarem no perquè amb la filosofia no hi puguem estar
d’acord, però nosaltres creiem que en aquests moments
l’Agència Tributària i el Govern de l’Estat ja aplica, en certa
manera, aquestes mesures de limitar aquest fraccionament i, en
canvi, sí que dóna opcions perquè els autònoms puguin gaudir
d’aquest ajornament i d’aquest fraccionament. Per tant,
entenem que aquesta preocupació que podia tenir El Pi al
principi en que va firmar aquesta proposició no de llei, avui ja
no té massa sentit i, per tant, entenem que el Govern en aquest
cas fa la feina que toca i dóna possibilitats, precisament als
autònoms, perquè es puguin beneficiar d’aquest fraccionament
i aquest ajornament d’imposts.

Per tant, malauradament i per desgràcia, el nostre vot serà
negatiu. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President, diputats, diputades. Bé, a
nosaltres no ens sorprèn la posició del Partit Popular en
referència als autònoms perquè pensam que sempre es
presenten a les eleccions com el partit que liderarà la força
política que farà que els autònoms deixin d’estar en la misèria,
però després el que fa és just el contrari amb el decret llei que
es va fer a nivell estatal, i és el mateix que passa amb els
imposts, diuen que baixaran imposts, però pugen els imposts
dels destil·lats, del tabac, de les begudes de sucre al mateix
decret llei.

Nosaltres pensam que el que hem de fer és una política
econòmica expansiva i que per això no es pot ofegar el sectors
dels autònoms, que suposa moltíssima de gent treballant al
nostre país i que no té les mateixes facilitats que tenen la resta
dels treballadors, no és la mateixa situació quant a la Seguretat
Social, no és la mateixa situació quant a la possibilitat d’agafar
baixes, i pensam que és una de les raons per les quals moltíssim
talent se n’ha anat a altres països i ens ha deixat perquè el
Govern no aturar de fer mesures que ofeguen les majories
socials i la gent que intenta fer un negoci, amb tota la voluntat,
però que no li deixen, perquè està clar que no és el mateix tenir
una gran empresa al nostre país que ser un autònom i per això
les grans empreses cotitzen del 3 al 6%, paguen uns imposts del
tipus del 3 al 6%, mentre que els autònoms paguen... idò, una
tarifa que no és progressiva. I això també passa amb l’IVA, que
és l’impost més injust que hi ha al nostre país, perquè paga el
mateix d’IVA la filla de... perdó, la Sra. Botín, que una persona
que està facturant... en aquest cas, els autònoms.

I crec que forma part de no concebre la política econòmica
d’una manera integral perquè, com pot ser que mentre un país
ofega els autònoms, a El Corte Inglés se li hagin retornat 343
milions des del 2011? O com pot ser que l’Institut de Crèdit
Oficial no es concebi com a una banca pública amb criteris
socials i estratègics? Com pot ser que el sector públic no faci
absolutament res per a la gent que més ho necessita, la gent que
es lleva d’hora cada dia, que treballa el mateix que els altres,
però que no té les mateixes facilitats que els altres?

Per això, nosaltres pensam... i ara hi ha una llei en
tramitació al Congrés dels Diputats, que per als autònoms fan
falta quotes més justes per a la Seguretat Social, percentuals i
progressives, en funció del rendiment net per als autònoms, el
que..., no només el que facturi, sinó dels beneficis que es
tenguin i fer una equiparació de les prestacions. 

Sembla que et sembla molt bé, Toni, però no és el que feu
a nivell estatal.

I després és important en el sentit de l’IVA doncs introduir
el criteri d’IVA de caixa comuna universal i obligatòria, per
intentar compensar d’alguna manera les dificultats que tenen els
autònoms a l’hora de facturar.

I per això, a nosaltres ens sembla una bona proposició, la
votarem a favor i esperam que els partits polítics que són també
al Congrés dels Diputats representats facem tots un esforç per
canviar el règim d’autònoms, tan injust al nostre estat, i intentar
que s’assembli més a casos com el de França on les quotes es
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paguen segons els beneficis que tens i no de manera tan injusta
com es fa ara al nostres estat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Nosaltres ens adherim a la proposta d’El
Pi, consideram que la mesura que es va prendre al seu moment
era una bona mesura i que l’Estat amb aquest reial decret llei,
volent tocar altres temes que ha tocat, idò ha tornar enrere en
aquesta mesura i nosaltres consideram -com ha dit el Sr. Melià-
que era una mesura que encara tenia sentit.

Jo no som expert en legislació tributària, però també em
sobta que l’Agència Tributària amb una instrucció pugui anar
més enllà del que permet la llei, la veritat és que em sobta un
poc. En qualsevol cas, el més... el més idoni seria que la llei
contemplàs allò que es fa i no que es faci una cosa diferent per
una instrucció que hi pugui haver.

Per tant, donarem suport a la proposta i que estam d’acord
que és una mesura encara necessària per als autònoms.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, MÉS per Menorca
votarà a favor de la proposta sobre l’ajornament de l’IVA, ja
que el marc tributari vigent en el qual es permet l’ajornament
de la majoria d’imposts i en defensa d’una mesura que
beneficia el nostre teixit empresarial, s’hauria de tornar a la
situació prèvia a la modificació realitzada per l’executiu central
i que va entrar en vigor l’any... ui! l’any, perdonau, l’1 de gener
del 2017.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres votarem a favor també
d’aquesta proposició no de llei entre altres coses perquè, ja des
de fa cosa de tres setmanes, des que vàrem tenir coneixement
també o vàrem tenir l’ocasió de demanar la compareixença al
ministre Montoro a Madrid per aquest tema, li vàrem exigir
també que es fes enrere en això, bàsicament per una qüestió de
falta absoluta de coherència, com a mínim de falta de
coherència del Govern en relació amb el que el grup

parlamentari del Partit Popular en aquell moment també estava
o està negociant allà, i és una llei d’autònoms que Ciutadans ha
presentat i en la qual justament un dels seus eixos és justament
la flexibilització de tots aquests pagaments. 

Per tant, no té cap sentit acordar, d’alguna manera, amb un
partit una llei en què realment es pretén just el contrari del que
aquest decret havia, d’alguna manera, fixat en paral·lel, no?

Per tant, també creiem que, més enllà dels matisos ulteriors,
és necessari eliminar, derogar aquest decret, i fer exactament el
contrari del que aquest decret permet, és a dir, afavorir tant
com sigui possible els ajuts, tot el que permeti que autònoms i
petites i mitjanes empreses tenguin les màximes facilitats per
moure’s en aquest món, que no és evidentment un món fàcil,
sinó tot el contrari.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també donarem suport a
aquesta proposició no de llei, però sí que ens agradaria deixar
constància d’un parell de coses: primera, que el Partit Popular
parlant d'IVA no és massa creïble, jo encara record la
campanya que es va muntar quan es va pujar l’IVA del 16 al
18%, es va muntar una campanya d’àmbit nacional d’acoso y
derribo que va ser molt feixuga, al cap d’un parell de mesos
d’entrar ja estava al 21%, bé, d’entrar el Sr. Rajoy, és clar, ja
estava al 21%.

Jo record que això era una promesa electoral, això de
l’IVA, de no pagar fins que s’hagués cobrat, etc., i em deman:
això és un increment de pressió fiscal? No és un increment de
l’IVA, però evidentment afecta les butxaques dels ciutadans,
per tant, podríem denominar que és un increment indirecte de
la pressió fiscal perquè, indirectament, els afecta les butxaques.

Finalment, només dir que per part del ministeri l’únic que
es va facilitar a principi de legislatura va ser una amnistia fiscal
prou vergonyosa, Sr. Camps, la resta no va ser massa
facilitador.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per contradiccions el grup proposant per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair als grups
parlamentaris que han anunciat el suport a la nostra iniciativa.

A mi, Sr. Camps, no m’ha quedat molt clar si no està
d’acord... si està o no està d’acord amb la filosofia, perquè, és
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clar, vostè diu que no... no perquè no estiguem d’acord amb la
filosofia, en relació al seu vot negatiu a la nostra proposició no
de llei, però després ens fa tota una argumentació que l’IVA se
l’han gastat i com pot ser mai que ajornem o fraccionem un
IVA que aquesta gent s’ha gastat de manera alegra i de manera
irresponsable, un poc aquest és el discurs que ens fa; que
m’agradaria que el fes a una associació davant els autònoms o
davant els petits empresaris, a veure què li dirien, perquè és
evident que les seves paraules són molt injustes per a aquesta
gent i per a aquests col·lectius, i venint del Partit Popular
encara més.

Desactiva la instrucció... el problema que hi ha? És una
qüestió resolta, com vostè diu? No. Com deia el Sr. Reus, jo hi
estic d’acord, es força la màquina per intentar aturar el primer
cop de l’impacte social i polític que té una mesura molt
negativa per a aquests col·lectius els quals, en teoria, són
col·lectius pròxims al color polític del Govern.

Per tant, el que han fet és un pegat, això és un pegat, és un
bunyol, i evidentment això no són maneres d’actuar d’una
manera seriosa i rigorosa. La manera d’actuar d’una manera
seriosa i rigorosa és que es reflecteixi per llei que el principi
general sigui que es pugui ajornar sense justificació, perquè si
no continua vigent l’amenaça, la possibilitat que en qualsevol
moment es posin en marxa els mecanismes i es comenci a
exigir que es faci aquesta justificació i, per tant, que al final
gairebé ningú no pugui ajornar o fraccionar els deutes tributaris
en general i l’IVA especialment, que és el que ens interessa.

Clar, jo ho he dit a la meva primera intervenció i vostè ha
reafirmat el meu pensament, perquè efectivament vostè ve a
sostenir que la crisi s’ha acabat: estam sortint de la crisi, hi ha
molt de crèdit bancari, hi ha una alegria fantàstica i, per tant,
quin sentit té continuar fent aquest esforç? Bé, per a nosaltres
té tot el sentit; primer, perquè no és vera, no estam d’acord que
la crisi hagi acabat, no estam d’acord amb aquesta visió
triomfalista que vostès volen vendre; i, en segon lloc, perquè
continuam pensant que els poders públics han de donar suport
als sectors dinàmics de l’economia, i aquest era un suport,
aquesta era una manera real, efectiva de donar suport, de donar
finançament, de donar capacitat d’acció a aquests elements
dinàmics de l’economia, i vostès el que han fet és una mesura
que és un míssil a la línia de flotació d’aquests sectors, i per
tant no acabam d’entendre de cap manera, vostès que bravegen
i s’erigeixen tan sovint en defensors de l’economia productiva,
com poden defensar aquesta mesura.

Agraïm el suport dels altres grups. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Passam ara, per tant, a votació la
Proposició no de llei RGE núm. 679/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; 3 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 679/17, relativa a la derogació del Reial Decret Llei
3/2016, que no permet ajornar el pagament de l’IVA.

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