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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, diputats i diputades, bon dia també i benvinguts

com sempre a la seva comissió, aquesta, la Comissió de

Turisme, al vicepresident i conseller de Turisme i a la cap de

gabinet que l’acompanya, gràcies per la vostra presència.

Començam idò si vos sembla aquesta sessió, en primer lloc

si hi ha substitucions, si voleu indicar-ho, per favor.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, jo substitueixo Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí... no hi ha més substitucions. 

1) Pregunta RGE núm. 5018/15, presentada pel diputat

Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

reforma de la Llei turística.

Idò començam amb el punt de l’ordre del dia que és la

formulació de la pregunta RGE núm. 5018/15, relativa a la

reforma de la Llei turística, en què intervé el Sr. Josep Melià i

Ques, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES BALEARS, el seu autor, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, a la seva

compareixença ja vàrem tenir oportunitat de parlar d’aquest

tema, ja havíem plantejat la pregunta, però crec que resulta

convenient intentar aclarir un poc per on concretaran les

reformes que tenen previstes en aquest tema del turisme rural

que és un tema cabdal. 

Vostè a la compareixença va dir que en principi

mantindrien, això era el plantejament, però vostè m’ho aclarirà,

mantindrien un poc l’esquema actualment en vigor, com vostè

sap inicialment a la Llei de turisme als agroturismes podien

ampliar fins al límit dels paràmetres de la Llei de sòl rústic, és

a dir, depenent de la categoria de l’obra, però en general d’un

4% d’ocupació i un 3% d’edificabilitat, podien arribar a aquest

límit per fer les seves ampliacions. Ha sortit un decret al final

de legislatura que és el 39/2015 que ha restringit aquesta

capacitat d’ampliació, ja que només poden ampliar el 50% de

l’edificació ja construïda i per tant, hi ha hagut un canvi molt

recent que ha afectat els hotels rurals. 

Vostè va dir a la compareixença, primer va dir que ni un

pam més de construcció a sòl rústic, li ho record, després ho va

matisar un poc i per tant nosaltres el que voldríem és donar

seguretat a aquells inversors, a aquells promotors, a aquells

propietaris que tenen un establiment de turisme rural que si

volen escometre una ampliació sàpiguen exactament a què

s’han d’atendre. 

Per tant, dins aquest maremàgnum que hi ha hagut de

reformes, perquè vull recordar que la llei originària de turisme

va ser modificada posteriorment, un any després, precisament

perquè estava mal redactada i no s’havia tingut en compte el

volum màxim edificable de la Llei de sòl rústic, que eren 1.500

metres cúbics per edificació i després es va exonerar d’aquest

paràmetre, per tant, hi ha hagut en tres anys tres o quatre

modificacions i evidentment això acaba despistant un poc tots

els operadors jurídics. 

Per tant, crec que és positiu que vostè determini en aquesta

comissió exactament com quedarà aquesta qüestió de la

reforma de la Llei turística en relació amb les capacitats

d’ampliació dels establiments de turisme rural.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica el Sr. Vicepresident

té un temps de cinc minuts.

E L S R . V ICEPRESID EN T  I CO NSE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

En primer lloc...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, deu minuts.

E L SR . V IC EP R ESID E N T  I  C O N S E LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, gràcies. En primer lloc una contestació global sobre la

modificació de la Llei turística, hi començam a treballar, però

també anunciï que no és imminent, parlam de les distintes

reformes, la Llei turística hem d’afrontar i abordar tota una

sèrie d’aspectes de la Llei turística que volem regular millor, ja

sigui el tot inclòs, ja sigui el lloguer de vacances, qüestions que

no són cap novetat, que hem dit i anunciat, i per tant, ho farem

ben fet, ho farem parlant amb tothom, recollint les qüestions

que ens facin arribar tant el sector com els ajuntaments com els

consells. Per tant, qualsevol reforma en aquest sentit no és

imminent. Això primer... dir-ho, que no és imminent no vol dir

que no hi facem feina i que tot d’una que la tenguem

evidentment la traurem. Això està clar.

Respecte dels establiments d’agroturisme i turisme rural,

com ha explicat efectivament el diputat, hi ha una sèrie de

possibilitats limitades, però hi ha una sèrie de possibilitats per

millorar les seves instalAlacions d’ampliacions dels edificis ja

existents. Parlam -i això és important matisar-ho i dir-ho-

d’edificis ja existents que han de complir els paràmetres per ser

agroturisme o per ser turisme rural.

Quan ens vàrem reunir amb l’Associació d’agroturismes ja

els vàrem manifestar..., ens varen dir que amb la regulació que

tenen en aquests moments a través de la Llei turística estan,

diguem, satisfets o estan convençuts que els serveix per dur a

terme la seva activitat i nosaltres els vàrem manifestar que en

principi la nostra intenció no és modificar, com li vaig

comentar ja dijous passat, aquesta regulació.
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Sí que ens varen manifestar una preocupació per la

possibilitat que hi ha de noves edificacions a través de la Llei

agrària, que es dediquin també a allotjament turístic, aquí sí que

ells varen manifestar la seva preocupació que nosaltres

compartim. És, per una banda, ampliar la possibilitat d’usos

turístics, en aquest cas a través de la Llei agrària, i parlam de la

possibilitat que es facin edificacions noves, a diferència del que

recullen aquestes ampliacions a les quals vostè avui fa

referència, que ja són edificis existents, la major part d’aquests

a més edificis antics i que s’hi permet alguna ampliació, com

dic, per poder dur a terme millor la seva activitat, però les

activitats que es puguin dur a través de la Llei agrària sí que

permeten fer edificacions noves en sòl rústic.

Aquí sí que hi ha una major preocupació i, com ha anunciat

ja el conseller del Territori en el seu dia, sí que és veritat que

algunes d’aquestes situacions a través de la llei territorial que

es prepara sí que es corregiran. Per tant, sí que la part de la Llei

agrària, que també preocupa al sector d’agroturisme que no està

d’acord amb aquesta regulació tal i com va quedar a la Llei

agrària, i que nosaltres compartim també aquesta preocupació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. En torn de rèplica, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta... perdó, cinc minuts, gràcies, Sra.

Presidenta. A veure, m’agradaria aclarir o que el conseller ens

aclarís això d’edificacions noves, perquè és un concepte aquest

d’edificació nova o no nova que no em queda molt clar, perquè

podem donar a entendre que quan parlam d’ampliació d’un

agroturisme és, diguem, un adossat a l’edificació ja existent,

però això a la Llei de turisme, que ja dic es va modificar el

2013, precisament el que es va dir és que podien ser

edificacions aïllades, aquestes ampliacions d’aquests edificis,

ja sabem que els agroturismes i els hotels rurals donen lloc a

poder-se acollir a aquest règim, edificacions antigues abans del

1940 o abans de 1960, molt bé, però una vegada que tenc una

edificació que compleix aquest requisit, anterior al 40 o

anterior al 60, quina ampliació puc fer? La puc adossar a

aquesta edificació existent o puc fer una edificació nova aïllada

d’aquesta edificació existent, això, diguem, és el règim

actualment en vigor. Ho dic perquè vostè parla d’edificació

nova i no em queda molt clar què és una edificació nova,

perquè entenc que un edifici aïllat, que és ampliació de l’hotel

rural, és una edificació nova. Per tant, diguem, no acab de

veure el concepte que maneja d’edificació nova.

Em sembla molt bé això de la Llei agrària i m’agradaria fer-

li un matís, amb aquest decret que li he dit que va entrar en

vigor del 50%, el 39/2015, que no és un decret impulsat per la

Conselleria de Turisme, és un decret per la Conselleria

d’Agricultura, no queda clar, però se suposa que és així, que

aquest 50% és ampliable amb la disposició addicional quarta de

la Llei de turisme. S’ho han plantejat a la seva conselleria? És

a dir, si tenim un edifici antic de 200 metres, podem, amb el

50%, fer una ampliació de 100 metres, a aquests metres hi

permet afegir entre el 10 i el 20% segons la categoria d’acord

amb la disposició addicional quarta? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En temps de rèplica, cinc minuts.

E L S R . V IC EPRESID EN T  I CO NSELLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, per aclarir-ho, les edificacions a les quals em referesc

com a noves i que hem de veure de quina manera podem

modificar són les que vénen per via Llei agrària, la qual, com

sap, permet fer a una finca una casa nova perquè es pugui

destinar a usos, entre d’altres, turístics. Aquestes són les que

des del punt de vista de la llei territorial es miraran.

Les que van annexes o lligades a agroturismes i turisme

rural són les que nosaltres deim que de moment no ens

plantejam canviar aquesta normativa.

Efectivament, hi ha la possibilitat que l’ampliació vengui

per la via o del 39/2015 com vostè diu o de la disposició

addicional quarta que permet ampliacions, efectivament, que

superin entre el 10 i el 20% la superfície edificada i de

l’ocupació, depenent de les estrelles o es podria interpretar

efectivament un 40% en alguns casos. 

Nosaltres la interpretació que fem és restrictiva, sembla que

no és aplicable aquesta altra del 40%, i la del 10 i 20% queda

clar que és de la superfície edificada i de l’ocupació. Això és la

interpretació que nosaltres fem i per tant, entenem que hi ha

aquestes dues vies, però no entenem que siguin acumulables.

Això és el que en aquests moments nosaltres ens plantejam, o

una o l’altra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. 

2) Pregunta RGE núm. 5019/15, presentada pel diputat

Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

reforma de la Llei turística.

Passam al punt 2 de formular la pregunta RGE núm.

5019/15, relativa a reforma de la Llei turística. Intervé el

diputat Josep Melià del Grup Parlamentari El Pi, el seu autor,

per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vostè al plenari d’ahir, crec que

era al plenari d’ahir o de despús-ahir, perdó, ja no... certament

avui és dijous, al plenari de despús-ahir, és a dir, al plenari de

dimarts va explicar, crec que se’n va congratular, si no em

corregirà, que el procés d’inversió dels propietaris

d’establiments turístics s’està mantenint i que hi ha un interès

per escometre aquestes obres de modernització i que aquest

procés de millora dels establiments turístics està en marxa i

continua. Crec que ha estat, això és una valoració personal

meva, una política positiva tant del pacte anterior com del

govern Bauzá i crec que s’ha de mantenir aquesta política

favorable a la modernització dels establiments turístics. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505019
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Vostè a la seva compareixença va dir que en principi el seu

plantejament era mantenir-lo, per tant, entenc que el tema de les

ampliacions del 10 i el 20% no es tocarà en aquesta futura

modificació de la llei de turisme. Però sí que va ser molt més

polèmic -i vostè ho sap perfectament-, sí que és molt més

polèmic, perquè té un efecte, diguem, paisatgístic i un efecte

urbanístic molt més gran la possibilitat, que es facin

ampliacions en alçària en els establiments turístics.

Vostè sap també que es va modificar la Llei de turisme per

permetre aquestes ampliacions en alçària, directament a la

Platja de Palma i a través d’un instrument d’ordenació a altres

zones turístiques, i després que hi ha qualque interpretació de

la disposició addicional quarta de com es computa l’alçària,

perquè si hi ha..., per exemple, el que seria el patí d’escales,

poden aprofitar aquesta alçària també els establiments per pujar

i fer l’ampliació del 10 o el 20%? Sembla que sí i els informes

estan sent favorables de la Conselleria de Turisme o almanco

fins ara han estat favorables. 

Per tant, el que ens demanam és que, sabent que en principi

en general el paràmetre aquest del 10 i el 20% es vol mantenir

i no es vol tocar, sí que ens demanam concretament en el tema

de les alçàries si es plantegen un canvi en la Llei turística.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, per un temps de deu

minuts, Sr. Vicepresident, gràcies.

E L SR . V IC E P R E S ID E N T  I  C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí. Bé, dic el mateix que he dit abans, la modificació de la

Llei turística es farà en el seu moment, sense preses, tenint en

compte tots els aspectes jurídics de sostenibilitat, etc., que es

plantegen.

I li he de dir que en el cas de les alçades també convé saber

exactament quina repercussió tenen. En el cas dels projectes de

reforma a zones madures que, com sap, d’acord amb la Llei

turística, poden incrementar-se fins a dues plantes sobre les

existents, amb un màxim de 8 metres d’increment i amb un

màxim de 8 plantes en total, en el cas de la zona madura de

Calvià, dels 42 projectes de 2015, 5 han pujat en alçades, dels

42, 5, és a dir, un 12%. En el cas de Platja de Palma, també

dels projectes de 2015, del total de 40 projectes, 8 han pujat en

alçada, és a dir, un 20%, un percentatge més gran. Ho dic

perquè no tots els projectes de reforma s’acullen a aquest

increment d’alçades.

Sí que és vera que algun ajuntament i, concretament, el de

Calvià, ens ha manifestat que el fet que la Llei turística passi

per damunt de l’alçada màxima determinada pel planejament

municipal els pot crear en algun cas algun impacte visual,

paisatgístic, etc., que els preocupa. Aleshores, nosaltres

evidentment el que fem és recollir aquesta preocupació i

evidentment també ho plantejarem, plantejarem fins a quin punt

aquesta situació.

També he de dir que aquests increments tenen una data

límit, la legislació va preveure dos anys màxim, per tant, per

aturar aquesta situació i per tant, també és vera que aquests

projectes a partir d’un determinat moment no podran acollir-se

a aquesta possibilitat.

En qualsevol dels casos, com li he dit abans, nosaltres ho

posarem damunt la taula amb la voluntat, lògicament, que les

reformes que sí que ens interessen com a govern es puguin

continuar fent. Però sí que també he manifestat al sector i li ho

manifest així mateix a vostè, és que, lògicament també,

mirarem fins a quin punt la normativa ha de continuar igual o

l’hem de limitar una mica. Evidentment ho parlarem, perquè sí

que ens interessa que aquestes inversions es facin per molts de

motius: u, perquè lògicament això ajuda a la modernització de

la planta, ajuda a la competitivitat d’aquests establiments

turístics; a més, parlam de reformes que se solen dur a terme en

l’hivern i que ajuden, per tant, no només a desestacionalitzar en

aquest cas els llocs de feina, sinó que a més donen feina a un

sector, en aquest cas, el de la construcció orientat cap a la

rehabilitació, parlam de rehabilitacions i per tant, interessen des

d’aquest punt de vista.

Ara, també és vera que hem de recollir aquelles qüestions

urbanístiques que ens plantegen des dels ajuntaments i per tant,

haurem d’arribar a una acord, a un consens, de moment el que

tenim ben clar és que la normativa és la que és, és la normativa

vigent la que s’ha d’aplicar i és el que es fa.

També sabem que l’Ajuntament de Calvià en alguns dels

casos en què ha plantejat reticències cap a algun projecte pel

tema de volumetria o d’alçades, també ja comença a arribar a

acords amb els promotors, que ens consta que també tenen la

seva voluntat per poder arribar i no exhaurir el màxim

d’alçades o de volumetria que tal vegada els permetria la

normativa i arribar a aquests acord, que crec que són

satisfactoris per a totes les parts, l’ajuntament que defensa tal

vegada el planejament municipal tal com està, el promotor que

el que vol lògicament és millorar els serveis que dóna a través

d’aquestes ampliacions i evidentment arribar a un acord.

Ja hi ha converses d’aquest tipus en què nosaltres com a

Conselleria de Turisme hem mitjançat si ha fet falta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Vicepresident. Té la paraula en torn de rèplica el

Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per tant, si no l’entenc

malament, intent concretar un poc el plantejament que vostè em

fa, en principi no hi ha un compromís de restringir aquesta

possibilitat de les alçàries, no hi ha un compromís de restringir-

lo, es plantejarà en el seu moment en el moment d’elaboració

de la llei, i és possible que, si hi ha un canvi, sigui més per

donar facultats als municipis de decidir si volen fer ús

d’aquesta possibilitat o no fer-ne ús, que cap altre canvi més

dràstic per part de la norma legal. És així?

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En contrarèplica per un temps de cinc

minuts, vicepresident, gràcies.

E L SR. V ICEPRESID EN T  I  C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Em sap greu no concretar-li més perquè evidentment

treballem en això. Evidentment, les dues possibilitats estan

damunt la taula, la que ja directament la norma donàs un altre

tipus de paràmetres d’ampliació, un altre tipus de paràmetres

evidentment en aquest cas no serien més, sinó més restrictius o

més concretats. O efectivament també hi ha la possibilitat

oberta que fos l’ajuntament el que tengués la darrera paraula en

aquest sentit. Tant una com l’altra les estam estudiant i en

aquest moment les estam parlant, tant amb els consells que

tenen ordenació turística transferida, que no són tots, com sap

vostè, com amb els ajuntaments com amb el sector, amb la

voluntat -com dic- de mantenir aquestes inversions perquè ens

interessa a tots, evidentment com he dit abans, tant per la part

de modernització d’aquesta oferta hotelera com per la part de

la feina que es dóna, de la inversió que suposa i de la feina que

es dóna a un sector de la construcció orientat cap a la

rehabilitació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies per la seva resposta, Sr. Vicepresident. 

Una vegada acabat el punt de l’ordre del dia i donar les

gràcies una altra vegada al Sr. Vicepresident i a la cap de

gabinet que l’acompanya, com que no tenim més assumptes a

tractar, s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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