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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comencem la sessió d’avui i en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí, Marta Maicas, del Grup Podem Illes Balears, substituirà
David Martínez i Pablo. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna més?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sr. President, bona tarda. Sílvia Tur substitueix l’Hble.
Diputada Montse Seijas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Gabriel
Company.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 17836/16, complementada
amb l’escrit RGE núm. 789/17, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a la derogació de l’impost del sol;
i RGE núm. 869/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a la millora
i l’agilitació de les previsions del Pla hidrològic de les Illes
Balears en relació amb les zones inundables.

1) Proposició no de llei RGE núm. 17836/16,
complementada amb l’escrit RGE núm. 789/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a derogació de
l’impost al sol.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE 17836/16.

Per defensar-la té la paraula, per part del Grup Parlamentari
Mixt, l’Hble. Sra. Sílvia Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, president. Bona tarda novament. Bé, en
aquesta ocasió parlarem d’una iniciativa que vaig presentar
com a diputada per Formentera el passat dia 28 de desembre,
just dos o tres dies després de conèixer l’anunci que s’havia fet
públic pels mitjans de comunicació que la intenció del Govern
central era fer modificacions al Reial Decret 900/2015, de 9
d’octubre, pel qual es regulen les condicions administratives,
tècniques i econòmiques de les modalitats d’aprovisionament
d’energia elèctrica d’autoconsum i de promoció de
l’autoconsum. 

Clar, quan vàrem conèixer aquest anunci vàrem començar
a conèixer els detalls que hi havia darrere. Vàrem veure que en
concret suposava que a Mallorca i Menorca hi havia una
voluntat per part del Govern central de fer pujades en la part de
l’impost que havien de pagar els consumidors... perdó, els
propietaris d’instal·lacions d’autoconsum a Mallorca i Menorca
en alguns trams concrets, i per tant després també vàrem
conèixer que la intenció era incorporar les illes d’Eivissa i
Formentera en el pagament d’aquest impost quan inicialment
estaven exemptes i no hi havia cap casuística que es veiés
obligada a fer-ne front.

En el moment en què va aparèixer aquesta notícia, com els
dic, i en vàrem conèixer els detalls, vàrem viure amb certa
alarma aquesta decisió aparent de l’Estat perquè entenem que
precisament els objectius que l’Estat espanyol ha compromès
amb Europa dins l’Estratègia Europa 2020, entre d’altres i en
matèria energètica, preveuen la generació d’un 20% del
consum elèctric del nostre estat amb energies renovables.
Aquest fet ara mateix no s’està produint, estam encara
aproximadament en un 16% d’energies renovables a l’Estat
espanyol, estam encara 4 punts per sota dels objectius que
aquest estat ha compromès amb Europa, i per tant queda feina
a fer-hi, i em sorprèn francament el fet que l’Estat hagi decidit
prendre aquesta decisió amb un criteri aparentment aleatori. Per
què dic aleatori?, perquè aquesta modificació no ha afectat les
ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, les quals també estaven
exemptes, o estan exemptes fins a dia d’avui, i tampoc no ha
tengut cap repercussió sobre les Illes Canàries, que també
estaven exemptes ben igual que ho estàvem des d’Eivissa i
Formentera fins a principi de gener de 2017.

Dit això nosaltres evidentment ens veim en l’obligació de
reiterar demandes, amb matisos, però demandes que ja s’han
traslladat des d’aquest parlament amb anterioritat, perquè hem
de recordar que l’any 2016 i l’any 2015 ja va haver-hi
iniciatives parlamentàries de diferents grups que demanaven o
bé una revisió d’aquest impost al sol o bé una derogació
directament d’aquest impost al sol, que fins ara evidentment no
ha tengut èxit perquè no hem vist cap canvi si no és, en aquest
cas, per empitjorar la situació que ja teníem. 

S’ha de dir per representar o tal vegada per escenificar un
poc la situació que tenim a Balears; Balears és un indret on hi
ha un percentatge de generació de renovables molt inferior que
la mitjana estatal; si la mitjana estatal està sobre els 16 punts a
Balears estam no més enllà de 3 punts, actualment. Per tant
tenim un element més a favor per pensar que l’Estat el que
hauria de fer és promoure que en els territoris insulars i en el
cas de Ceuta i Melilla s’hi facin polítiques de bonificacions, i
en cap cas polítiques impositives que el que facin sigui
dissuadir aquelles persones que estan interessades a muntar
instal·lacions d’autoconsum en els seus domicilis o a les
empreses que fins i tot les volen instal·lar. 

Però és que més enllà d’això hi ha també la qüestió de la
dificultat a Balears, i especialment a les Pitiüses, per accedir a
instal·ladors, per accedir a fer instal·lacions d’autoconsum amb
certa facilitat. Què vull dir amb certa facilitat? Vull dir que,
d’una banda, Balears té un petit nombre d’empreses
especialitzades, és a dir, tenim dificultat per trobar empreses
especialitzades en instal·lació de plaques o de molins de vent
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per a autoconsum. A això se suma la dificultat de la tramitació
que hi ha actualment per donar l’alta la instal·lació. És cert que
per exemple el Govern de les Illes Balears ha fet un esforç el
darrer any per facilitar la informació al portal de la Direcció
General d’Energia, on es veuen clarament les passes que ha de
seguir qualsevol persona interessada per muntar aquest tipus
d’instal·lacions, però així i tot no deixen de ser 10 passes de
forta càrrega administrativa, on hi ha uns tràmits francament
pesats i que dubt sincerament que molta gent pugui fins i tot
arribar a executar. Per altra banda les empreses, per si no fos
poc, tampoc no donen el servei de tramitació d’aquesta
informació, és a dir, no fan una assessoria administrativa, una
assessoria jurídica per dur a terme totes aquestes passes. 

I ja finalment tenim en compte que la partida de
subvencions que el Govern de les Illes Balears va treure l’any
2016 per un total de 200.000 euros per a instal·lacions
d’autoconsum en habitatges disseminats només va tenir
demanda per un total del 50%, és a dir, només hi va haver
demandes per 100.000 euros. Per tant això demostra que fins
i tot tramitar les subvencions no és fàcil perquè els
requeriments que s’exigeixen no són fàcils de complir.

Els pos tota aquesta situació damunt la taula perquè crec
que hem de ser conscients que la situació d’aquelles persones
que en un moment determinat volen demanar un pressupost i
volen fer una aposta i una inversió per posar instal·lacions
d’autoconsum als seus domicilis, el que troben ara mateix són
traves, traves i més traves, tot i que s’hagin simplificat
substancialment els tràmits que es requereixen.

I dit això no m’enredaré més, és a dir, no m’estendré més.
Crec que és de sentit comú pensar que allò que ha de fer l’Estat
és fer polítiques que possibilitin, en el conjunt de l’Estat i
especialment en els territoris on tenim més dificultat per arribar
a aquests objectius que ha marcat Europa i als quals ens hem
compromès, el que ha de fer és polítiques de bonificacions,
polítiques d’inversions i polítiques de reducció de paperassa
administrativa i de reducció de tràmits burocràtics perquè sigui
possible implementar les energies renovables d’una manera
més senzilla i més accessible a totes les persones que hi
estiguin interessades.

Per tant, dit això, el primer punt el que demana és que el
Parlament insti el Govern de l’Estat a paralitzar amb urgència
qualsevol modificació del Reial Decret 900/2015 que suposi la
inclusió de les illes d’Eivissa i Formentera dins la llista de
territoris subjectes a l’aplicació de qualsevol tipus de peatge
sobre energies renovables d’autoconsum. Punt 2, ídem, però en
aquest cas paralitzar qualsevol modificació que suposi
modificar a l’alça el peatge sobre les energies renovables
d’autoconsum en els casos de les illes de Mallorca i Menorca.
I al tercer i al quart punt tenim: “El Parlament de les Illes
Balears reitera el seu rebuig al Decret 900/2015, de 9
d’octubre, i demana la seva imminent derogació pel fet que
representa la normativa més restrictiva pel que fa a
l’autoconsum de renovables i perquè frena el necessari
desenvolupament de les energies netes a les nostres illes i a tot
l’Estat”.

Finalment, punt 4, demanam a l’Estat des del Parlament que
compleixi l’Estratègia de la Unió Europea 2020 en matèria

energètica i que apliqui un pla integral d’incentius i
bonificacions tributàries a les energies renovables
d’autoconsum donant compliment als compromisos adquirits
respecte de l’objectiu que tot el territori estatal arribi a produir
fins a un 20% de consum total d’energies renovables com a
mínim.

Jo només vull fer una matisació abans d’acabar la meva
intervenció, la meva primera intervenció, i és que el punt 1 i el
punt 2 tenen la particularitat que es varen redactar just abans
que l’Estat anunciés que ja s’havia fet formal la modificació en
el BOE d’aquest decret i, per tant, d’alguna manera la redacció
s’ha d’entendre en la circumstància del moment.

En tot cas, crec que els punts es mantenen vius evidentment,
perquè volem que es modifiqui el decret i volem que es
paralitzi el decret en allò que afecta les Illes Balears, perquè
entenem que ens perjudica clarament i manifestament i perquè
ara per ara va exactament en contra d’aquella estratègia que
l’Estat espanyol ha compromès amb Europa i que va
absolutament en contra de la feina que està fent actualment el
Govern de les Illes Balears per facilitar la implantació de les
energies renovables a les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Rafael
Nadal, per un temps de deu minuts.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres pràcticament donam
suport a les paraules que ha dit la Sra. Sílvia Tur. El que passa
és que així mateix volem fer una sèrie de comentaris, sabem
que aquest impost, a pesar que no va estar ben vist inicialment,
volem deixar clar que del que es tractava era de dir al
consumidor de les energies renovables que havia instal·lat les
plaques, que estava molt bé l’autoconsum, però en el moment
que..., o aquesta era la intenció, que en el moment que s’hagués
d’utilitzar la xarxa de Red Eléctrica per donar cobertura quan
les plaques insuficients, que no es tractava de què ells no
haguessin de pagar, que era així com estava redactat
inicialment, per això va sortir aquest reial decret perquè sinó el
que fèiem era que ho havia de pagar la resta de consumidors. 

Per tant, la idea inicial jo crec que es podia entendre que era
bona, però bé, el resultat no ha estat l’adequat. Nosaltres, quan
es va redactar aquest reial decret, ja vàrem intercedir perquè
s’inclogués el tema de les Illes Canàries, sobretot les Illes
Balears, i no ens sembla bé el tracta rebut a partir d’ara, com ha
comentat, en el desembre, que es respecti encara les ciutats
autònomes de Ceuta i Melilla i les Illes Canàries i a nosaltres
ens excloguin.

Per tant, votarem a favor. Tot d’una havíem pensat a veure
si havíem de demanar una votació separada dels punts, però
miri, fins i tot el tercer punt, que inicialment pensàvem tal
vegada demanar una abstenció, hi venim a bé que també que es
voti a favor. Ja dic, inicialment del que es tractava era de
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garantir l’estabilitat econòmica i financera del sistema i que no
hagués de recaure en les subvencions que haguessin de ser per
part nostra. Però estam d’acord amb la proposta i tant de bo ens
escoltin i, ja dic, avui mateix he parlat amb un diputat nostre
d’allà i a veure si ens escolten i ens tenen en compte.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, a Eivissa i Formentera el Reial
Decret 900/2015 tenia valor zero per a totes les categories de
peatges d’accés i períodes horaris, igual que a Canàries, Ceuta
i Melilla. Amb la modificació del reial decret sobre l’impost al
sol, no només començaran a cobrar-se algunes categories en el
període primer a Eivissa, sinó que pujarà a Mallorca i Menorca,
on fins ara era menor, sinó que, de fet, serà superior al mateix
perfil que a la península, tot i que la rebaixa del 9% en la part
fixa per a tot el territori espanyol, que s’ha anunciat per al
2017.

Fins i tot la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència, adverteix que el Govern està finançant costos del
sistema mitjançant un excés de recaptació de 355 milions
d’euros en la partida de pagaments per capacitat. I tot això
sense una justificació acompanyant la mesura, un decret que no
requereix passar pel Congrés dels Diputats i ens preguntem per
què serà? Una altra imposició sense una lògica clara, sense cap
justificació, sense el suport de la Unió Europea i sense el suport
de la ciutadania? Deplorable, trist, sagnant aquest Govern i les
seves mesures.

És un compromís de Podem Illes Balears cap el
desenvolupament de les energies renovables a les nostres illes,
així ho hem demostrat a la interpel·lació sobre la política
energètica que vàrem presentar ahir mateix al Parlament. A part
d’estar totalment d’acord amb la derogació de la normativa de
l’impost al sol, que posa pals a les rodes al desenvolupament de
les renovables a Espanya, ens sumem i subscrivim íntegrament
el que es diu en l’últim punt.

Agraïm a la Sra. Tur aquesta iniciativa i, a més, que sigui
propositiva. Es demana al Govern d’Espanya que acompleixi
l’estratègia de la Unió Europea 2020 en matèria energètica,
estam d’acord en eliminar aquelles lleis lesives per al bé
general com és aquest cas. Cal un impuls clar i contundent de
tots els grups parlamentaris amb presència al Congrés dels
Diputats, perquè es comprometin amb la mesura com la que es
presenta, amb l’objectiu de canviar el model energètic cap un
impuls a les energies renovables. Però aquesta llei va més enllà
de l’àmbit mediambiental, em referesc a l’àmbit social, el que
suposa un impuls de l’autoconsum, l’autosuficiència, un impuls
d’independència d’un govern que no entén quines són les
necessitats socials i que ens grava imposts a unes necessitats
com és l’electricitat. L’electricitat cada vegada més difícil
d’assumir econòmicament i un indicatiu més del grau de
pobresa d’aquesta societat. I és que és complicat poder

entendre una mesura com aquesta és un país democràtic dins la
Unió Europea.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, hem parlat moltes vegades d’aquest tema, confés que
tenc una placa il·legal, fotovoltaica, d’autoconsum a la teulada
de ca nostra, que, a més, som reincident, i pens, sincerament,
que quan es fan lleis i normes que atempten contra el sentit
comú i la sobirania de les persones i dels pobles, no queda més
remei que desobeir-les, sobretot quan aquestes, i crec que ho
assenyala a qualque punt aquesta proposició no de llei, no té
punt de comparació amb cap normativa de tot el planeta. Això
només ho ha fet Espanya, ho ha fet per mantenir un sistema
polític, allà on un dels seus elements allà on està podrit és el
sistema elèctric, el sistema energètic i l’oligarquia de poder que
s’ha creat al voltant de tot això. 

I per això no s’aguanta, això que ha dit fa un moment el Sr.
Nadal, que es va fer aquest reial decret, per allò de si la gent
s’endollava creava un problema al sistema i tal, perquè això des
del punt de vista tècnic és fals, no només és fals, sinó que fem
un favor al sistema; és a dir, el sistema, quan una persona
s’endolla i així funciona per exemple el sistema de balanç net
a tot Europa, per no anar més enfora d’Europa, perquè hi ha
altres maneres de fer-ho. Un té una teulada solar, ics plaques,
quan li sobra energia alimenta la xarxa, quan no fa sol sense
tenir bateries ni res, xucla de la xarxa i la factura va en
funció..., calcula la diferència entre el que tu has donat al
sistema i el que tu t’has beneficiat del sistema. I així es fa la
factura elèctrica, la factura elèctrica a Espanya no només no
s’assembla a això, sinó que està pensada senzillament per
castigar el consumidor i afavorir els interessos d’aquesta
oligarquia que conjuga tan hàbilment polítics i directius de les
empreses elèctriques.

Aquest és el problema de fons que hi ha en aquesta qüestió,
no són problemes tecnològics, perquè a més avui en dia la
tecnologia fotovoltaica és infinitament més barata que
qualsevol altra forma de generació d’energia i és tan senzill i
tan aberrant, com ara que ve el temps de sembrar les
tomatigueres, ens vengués el govern de torn i ens digués que
hem de pagar un impost perquè com que les tomatigueres han
de menester el sol per créixer, hem de pagar un impost per
sembrar tomatigueres. Això és tan absurd i a més, que ho ha
imposat un partit que s’autodefineix com a liberal, des del punt
de vista econòmic, ja és massa.

Si això és dolent per a l’Estat espanyol, insistesc que no té
precedents a cap altre lloc de tot el món, és nefast, i ho ha
assenyalat abans la Sra. Tur, per al cas de les nostres illes, que
som la darrera comunitat pel que fa a energies renovables. Als
objectius europeus del 2020 ja no hi arribarem, ni fent
filigranes. Però si a més tenim normatives que ens castiguen,
que ni tan sols no tenen en compte la pròpia realitat dels propi
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sistema elèctric, perquè per exemple si això que assenyala la
proposició no de llei es consideren dos subsistemes
diferenciats, Menorca-Mallorca i Eivissa-Formentera, no és
perquè no estiguin connectades les quatre illes, perquè també
hi ha un cable Eivissa-Mallorca des de fa estona, però
administrativament no està donat d’alta, i per tant ni tan sols
deixen circular-hi l’energia, un altre element que desmunta la
fal·làcia que totes aquestes qüestions i avançar mínimament en
això genera un problema al sistema. Efectivament genera un
problema al sistema, i és a aquest sistema de poder que castiga
la gent per beneficiar els de sempre.

Per tant, tot el suport a aquesta proposició no de llei, en
línia amb altres que hem aprovat en el mateix sentit de rebuig
a aquesta normativa en aquest parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Josep Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Molt breument, crec que tots els diputats
aquí presents estam d’acord amb la proposició, per tant no val
la pena reiterar-se excessivament. Nosaltres pensam que una de
les coses del futur energètic net és l’autoconsum, no té sentit
penalitzar aquest autoconsum, que és el que s’està fent; el que
té sentit és incentivar l’autoconsum, també té sentit simplificar
administrativament les possibilitats de fer autoconsum, i per
tant eliminar entrebancs i fer polítiques d’incentiu és el que
toca, i és en la línia que va aquesta proposició no de llei i per
això li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies. El passat mes de febrer -quina coincidència!- vam
aprovar en aquesta comissió instar a la derogació del Reial
Decret 900/2015. La proposta que avui ens du Gent per
Formentera, emperò, acaba de completar l’anterior PNL ja
debatuda en aquesta comissió.

Aprofitaré per matisar algunes qüestions. Aquest reial
decret incompleix l’article 9 de la Llei 24/2013, del sector
elèctric, que diu: “Todos los consumidores sujetos a cualquier
modalidad de autoconsumo tendrán la obligación de
contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía
autoconsumida cuando la instalación de generación o de
consumo esté conectada total o parcialmente al sistema
eléctrico. Para ello estarán obligados a pagar los mismos
peajes de acceso a las redes, cargos asociados a los costes del
sistema y costes para la provisión de los servicios de respaldo
del sistema que correspondan a un consumidor no sujeto a
ninguna de las modalidades de autoconsumo descritas en el

apartado anterior”. És prou evident que un autoconsumidor no
paga els mateixos càrrecs associats als costos del sistema, ja
que el reial decret obliga els autoconsumidors a pagar per
l’energia no comprada a la companyia elèctrica, càrrecs que en
cap cas la resta de consumidors no ha de pagar. És a dir,
l’impost al sol implica, per a aquells consumidors que l’hagin
d’abonar, que estaran pagant més peatges per al manteniment
del sistema que la resta de consumidors, tot i ser els que menys
l’empren.

Aquest reial decret va en contra de l’opinió de diferents
institucions com..., institucions i... bé, sí. Constitució
Espanyola, articles 14, 31.3 i 31.3... -ho torno a dir- articles 14,
31.3 i 33.3, entre d’altres, l’impost al sol resultaria expropiatori
i la discriminació pel que fa a altres fonts d’energia aniria
contra el principi d’igualtat. Soledad Becerril, Defensora del
Poble: “No està justificada la imposició de restriccions a
l’energia fotovoltaica ni per la necessitat de contribuir al
sosteniment de les xarxes ni per tractar-se d’un recurs natural
escàs, per la qual cosa aquesta institució entén que ha de
permetre’s que qualsevol consumidor pugui emprar pannells
fotovoltaics com a mesura d’estalvi energètic sense haver de
pagar un peatge per l’energia produïda i consumida a la
mateixa instal·lació”. Comissió Nacional de Competència:
“S’està penalitzant una tecnologia concreta, la solar
fotovoltaica. És fonamental que la regulació de l’autoconsum
no resulti discriminatòria ni innecessàriament o
desproporcionadament restrictiva”. 

Comissió Nacional de l’Energia, informe sobre la proposta
de juliol de 2013: “L’establiment d’un peatge de suport
únicament als consumidors acollits a les modalitats
d’autoconsum suposa un tracte discriminatori pel que fa a la
resta dels consumidors, que podent reduir el seu consum en el
cas que adoptessin mesures d’eficiència energètica no pagarien
aquest peatge per l’energia que poguessin estalviar. A la
proposta s’incorporen valors numèrics per al peatge de suport
molt elevats que farien econòmicament inviables les modalitats
de subministrament i producció amb autoconsum”. Comissió
Nacional de l’Energia, informe sobre la proposta de juny de
2015: “La diferent aplicació dels càrrecs per potència segons la
tecnologia de la instal·lació de generació en la redacció del
projecte no obeeix a raons tècniques ni guarda relació amb la
inducció de costos del sistema, ni es correspon amb la
modalitat d’autoconsum”. 

Cal arribar a la conclusió que l’aplicació dels càrrecs per
potència proposada no persegueix si no mantenir invariable
l’estructura actual dels ingressos del sistema. Cada vegada es
fa més difícil entendre les traves que s’imposen des del Govern
central a les energies renovables; no s’entén ni des del punt de
vista mediambiental ni des de l’econòmic. Un exemple:
l’autoconsum sense subvencions, instal·lacions sufragades pels
mateixos consumidors, pot produir energia per menys de 100
euros megavats hora; el cost actual de l’energia a Canàries està
al voltant de 184 euros megavat hora, i a les Balears dels 139. 

Com no pot ser d’una altra manera MÉS per Menorca
votarà a favor d’aquesta PNL.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Crec que em sobrarà, per una vegada, i
sense que serveixi de precedent.

(Rialles i remor de veus)

No és que... la veritat és que tots els portaveus que m’han
precedit han explicat molt clarament l’absurditat d’aquest
impost. És tan absurd que fins i tot és absurd el nom, impost al
sol; crec que és una ofensa a la intel·ligència el que pretén
aquest impost i és una ofensa intentar gravar les energies
alternatives i especialment a les Illes.

Ja ho han dit els altres portaveus, el dèficit que pateix
Espanya d’energies renovables, i és especialment greu -estem
a la cua també en açò les Illes Balears- especialment greu a les
Illes Balears. I també el fet que patim una discriminació amb
altres territoris perifèrics també és absolutament absurd; vull
dir que Canàries, Ceuta i Melilla i també Jersey -ho dic pel
ministre Soria, que coneixia molt bé l’illa de Jersey, que
tampoc no té impost al sol- no paguin impost al sol i sí que el
paguin les Illes Balears i fins i tot Eivissa i Formentera, que
estaven exemptes fins fa no res, també em sembla absolutament
un greuge discriminatori més a les nostres illes imperdonable,
sobretot venint d’un partit que és el campió de paraula de
suprimir i de llevar impostos, i de baixar impostos, no?, vull dir
que dins l’òptica liberal del Partit Popular sempre estan
pregonant que ells estan en contra dels impostos, com diu el Sr.
Camps sempre els doblers on estan millor és a la butxaca dels
ciutadans, jo crec que els ciutadans que aposten per les energies
renovables no estan bé els doblers a la seva butxaca sinó que
s’han de posar a la butxaca de les companyies energètiques
convencionals.

En tot cas fins i tot Forbes, una persona... una revista tan
poc sospitosa com Forbes, criticava el 2013 ja aquest impost
per ridícul, per injust, i perquè fins i tot ha perjudicat no només
els petits ciutadans o les petites empreses de generació
elèctrica, sinó els fons d’inversions americans que havien
apostat i havien invertit recursos en les energies alternatives a
Espanya, a les empreses punteres en tecnologia que estaven
invertint en energies alternatives. Per tant l’abast econòmic és
no només el dels petits inversors o de les persones que a ca
seva volen apostar per aquest tipus d’energia, sinó dels grans
inversors als quals sol emparar la revista Forbes.

Sortia fa uns dies una notícia, a finals de gener, de
l’Ajuntament de Capdepera, que demanava que es resolgués el
problema dels abocaments de líquids perillosos que generava,
que genera, el cable que uneix Capdepera amb Cala en Bosch,
és a dir, Mallorca i Menorca, que és un cable molt antic. En
principi Red Eléctrica l’hauria de renovar i no ho fa, i és una
situació en què hi ha uns abocaments, el darrer d’uns 4.000
litres de refrigerant a Capdepera. Un refrigerant és altament
contaminant. I no només són els greus factors contaminants que
té aquest cable, sinó que és a més la inversió brutal que haurà

de fer Red Eléctrica per substituir aquest cable, que continuarà
ajuntant energia de carbó, (...) energia de carbó Menorca amb
Mallorca. 

I el Sr. Diputat Abril ha presentat fa pocs dies una
proposició no de llei sobre energia atòmica, vinculada a un
anunci que es va fer, que no hem sabut res més, d’un nou cable
elèctric que hauria d’unir la nació Bauzá i la Red Eléctrica, la
península i Mallorca, que estava valorat sembla ser per, ho ha
dit el Sr. Abril, en uns 1.000 milions d’euros. Crec que posar
imposts al sol, mentre es fan aquestes inversions és un
contrasentit, un autèntic absurd que s’ha de revertir. Necessitam
inversions en energies alternatives, no castigar les energies
alternatives i deixar-nos d’invertir en energies fòssils i en
energies atòmiques i sobretot que aquestes megainversions en
cables no tenen cap sentit, quan amb aquests recursos
econòmics possiblement acabaríem amb els problemes
d’energia a les illes i podríem ser autosuficients. Una cosa que
al final crec que també compartim tots que hem d’aspirar.

Per tant, donarem suport a la iniciativa de Gent per
Formentera i ho deix aquí abans que acabin els deu minuts.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Miri, justament aquí que bé que
contradicció no en tenim cap, més enllà de la decisió de l’Estat
d’aplicar aquest impost. Però el que sí veig clarament és que
tots hem raonat amb sentit comú, m’ha agradat escoltar les
opinions de tots els intervinents, crec que tots tenim
absolutament clar que aquest impost, o aquest reial decret,
millor dit, aplica unes mesures des del moment que es va
modificar a principi d’any, aplica unes mesures que són
absolutament incongruents amb la política que hem de fer des
de Balears.

Jo reiter la situació crítica en què ens trobam aquí, un 3% de
generació en renovables és un percentatge realment baix i
preocupant i requerirà molt d’esforç per part de tots, per fer una
feina que reverteixi aquest indicador i que ens permeti avançar
cap a aquest objectiu que tenim preestablert amb Europa i que
al cap i a la fi ha de ser un objectiu, no un objectiu de màxims,
sinó un objectiu mínim.

I per tant, com els dic, crec que no tendria sentit no donar
suport a aquesta iniciativa, perquè ens tiraríem terra a sobre
directament.

Jo agraesc molt la intervenció del Partit Popular i la de la
resta de grups parlamentaris i crec que no hi ha molt més per
afegir, la situació ja la coneixem, sabem on som, sabem quina
feina queda per davant i sabem l’important que és prendre’s el
repte energètic com a una de les matèries de màxima magnitud
i prioritat en la nostra agenda política. Res més a dir. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

 Bé, votació de la proposició no de llei RGE núm.
17836/16.

Vots a favor?

Unanimitat.

En conseqüència queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm 17836/16, relativa a la
derogació de l’impost al sol.

2) Proposició no de llei RGE núm. 869/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a millora i agilitació de les previsions
del Pla Hidrològic de les Illes Balears en relació amb les
zones inundables.

A continuació passem al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 869/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a la millora
i agilitació de les previsions del Pla Hidrològic de les Illes
Balears, en relació amb les zones inundables.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Josep Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Constatar que per un error
nostre, que assumim i demanam disculpes, quan vàrem fer la
nova proposició, perquè en vàrem presentar una altra de similar
que va decaure, i quan vàrem fer la nova l’havíem de modificar
i per error nostre vàrem tornar presentar el text antic. Per tant,
el punt número 1 el retiraríem, perquè entenem que ha quedat
superat, perquè, de fet, el que demanàvem es va fer a través de
la Llei d’impacte ambiental, per tant, no té sentit ara instar el
Govern a fer una cosa que s’ha fet, s’ha fet pel Parlament i
benvingut sigui, i n’estam satisfets de què hagi estat així,
perquè del que es tractava era d’agilitar els tràmits i això s’ha
aconseguit per a obres de reforma i obres menors.

Bé per tant, ens centrarem en el punt número dos, que és el
que continua viu. És molt simple, per fer determinades
autoritzacions l’administració hidràulica demana, d’acord amb
el Pla Hidrològic, uns estudis d’inundabilitat. Nosaltres el que
proposam és que no necessàriament es faci actuació a actuació,
llicència a llicència aquests estudis d’inundabilitat, sinó que es
puguin fer d’una manera conjunta a les zones inundables o
potencialment inundables, ja que hi ha municipis que tenen
grans zones amb aquesta qualificació i del que es tractaria és
que es fes el tràmit ambiental i es fes el control i es donessin les
garanties ambientals necessàries en relació al tema
d’inundabilitat, però, si és possible, que es fessin en conjunt i
per tant, que les coses poguessin funcionar més ràpidament
sempre fent tots els controls que pertoquin.

Per tant, nosaltres el que presentam és una proposta que hi
hagi els canvis normatius necessaris perquè els estudis
d’inundabilitat es puguin fer per zones o sub-zones, podent ser
els mateixos promotors, els mateixos ajuntaments, o

associacions legalment constituïdes, a efectes de simplificar un
poc una problemàtica que, de fet, col·lapsa en gran mesura la
Conselleria de Medi Ambient, el departament corresponent,
perquè no dóna abast d’informar en els terminis adequats i en
els terminis jurídicament exigibles aquestes sol·licituds
d’autorització que s’han de tramitar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Tània Marí, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com bé
ha indicat el Sr. Diputat del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, a l’exposició d’aquesta
proposició no de llei, segons el Pla Hidrològic vigent,
qualsevol actuació que es realitzi a una zona inundable o
potencialment inundable requereix autorització administrativa
de l’administració competent en matèria hidràulica.

El Grup Parlamentari Popular està totalment d’acord a
aconseguir una administració pública més accessible, que
redueixi els tràmits i faci els procediments més àgils i simples
per als ciutadans. No obstant, ens trobam davant d’una qüestió
que consideram s’ha d’analitzar amb més profunditat, pel bé
jurídic que es protegeix i les diferents problemàtiques o
perjudicis irreparables que es poden produir desemparant-lo. 

Tampoc no podem oblidar que el Pla Hidrològic vigent va
ser elaborat i redactat amb coneixement i prudència, per
aconseguir el bon estat i l’adequada protecció del domini
públic hidrològic i de les aigües, incloses a la demarcació
hidrogràfica de les Illes Balears. Som conscients que en
ocasions la normativa no dóna resposta o solucions a
problemàtiques actuals o futures.

Per acabar, consideram que la possibilitat de desenvolupar
els estudis d’inundabilitat per zones o sub-zones i que puguin
ser els promotors els ajuntaments i associacions legalment
constituïdes, facilitarà i agilitarà el procediment, a més de
reduir els costos econòmics.

Per això votarem a favor del punt segon o únic de la
proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, la proposta que presenta El Pi
estableix una sèrie de qüestions a incloure a la revisió que
s’està fent al Pla Hidrològic de les Illes Balears, seguint els
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acords pel canvi. Entenem que entre els objectius d’aquesta
PNL que presenta El Pi és troba evitar perjudicis a promotors
privats. Avui en dia existeixen garanties suficients per evitar
aquesta situació, sol·licitar informació prèviament als tècnics
de l’ajuntament de recursos hídrics del Govern. 

Realment les administracions públiques estan obligades a
fer els mapes de perillositat i risc d’inundació als plans de
gestió de risc d’inundació. Aquests són els mapes de referència
que sempre en els estudis estan fets per les administracions
públiques amb competències hidràuliques. En cas de què no hi
hagi estudis d’inundabilitat fets, els promotors privats o
públics, estan obligats a fer-ho. El Pla Hidrològic de les Illes
Balears vigent diu que és obligatori tenir autorització per fer
obres a zones inundables i és la garantia per evitar situacions
com les viscudes quan ha plogut.

Donat que s’està revisant el Pla Hidrològic, segons els
acords pel canvi, és també una bona idea la proposta feta per El
Pi i donarem suport a la iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
diputat Sr. David Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Poc a afegir, un pic retirat el punt 1 que, com s’ha dit, està
recollit a la Llei d’avaluació d’impacte ambiental que vam
aprovar fa uns mesos en aquest parlament, dir que justament,
d’acord amb allò que diu el punt 2 i aprofitant que ja s’està fent
aquesta revisió del Pla Hidrològic, que menys que incorporar
una proposta que pensam que és de sentit comú i que pot
millorar justament la gestió dels nostres recursos hídrics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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. Molt breument. MÉS per Menorca
també donarà el seu suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Sílvia Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, President. També donarem suport a aquesta
iniciativa, entenent que evidentment hi haurà una darrera

paraula que haurà de ser la de la Comissió Balear de Medi
Ambient qui finalment validi els estudis d’inundabilitat que
puguin presentar, ja siguin els promotors o bé els ajuntaments,
en aquest cas. Però ens pareix bé la iniciativa, sobretot perquè
pensam que certament pot contribuir a agilitar les tramitacions
i això sempre és positiu, mentre es garanteixin totes les
garanties de compliment de la normativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Silvia Limones, per un temps de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nosotros también
brevemente decir que estamos de acuerdo con la retirada del
punto número 1, porque lo recogía la Ley de impacto
ambiental, como ya han dicho ya otros grupos parlamentarios. 

En cuanto al apartado número 2, pensamos que también es
una manera de agilizar los trámites y nos parece una buena
iniciativa incorporar los ayuntamientos como promotores de
poder hacer estos planes de inundaciones. Entonces daremos
apoyo a esta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Simplement donar les gràcies als grups pel suport.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, vistes les posicions, es pot entendre la proposició
aprovada per assentiment?

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 869/17, relativa a la millora i agilitació de les
previsions del Pla Hidrològic de les Illes Balears, en relació
amb les zones inundables.

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