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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es

produeixen substitucions.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a les

preguntes RGE núm. 6711, 6712, 6713 i 6714/16, del Sr. Josep

Melià Ques.

Assisteix el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca

i Turisme, Sr. Gabriel Barceló, que ve acompanyat de la Sra.

Antònia Ferrer, cap de gabinet de Vicepresidència; de la Sra.

Pilar Carbonell, directora general de Turisme; i del Sr. Antoni

Sansó, assessor de la conselleria, als quals don la benvinguda

a aquesta la seva comissió.

Començam, idò.

1) Pregunta RGE núm. 6711/16, presentada per l’Hble.

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

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

regulació del lloguer turístic (IV).

Per formular la pregunta RGE núm. 6711/16, relativa a

regulació del lloguer turístic, intervé el diputat Sr. Josep Melià,

del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, per

un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

Sr. Conseller, donam la benvinguda a l’equip de la conselleria

que l’acompanya. 

Les quatre preguntes que formularé en aquesta comissió

tenen un tema comú, que és el tema del lloguer turístic, i per

tant m’agradaria començar la intervenció fent un preàmbul i

una definició de la situació en què ens trobam i per què ens hi

trobam, i a partir d’aquí donar sentit a les preguntes que

formulam.

Com és molt conegut, i molt breument, lloguers de

temporada d’habitatges a les Illes Balears, a l’Estat espanyol,

sempre han existit, durant molts d’anys era una qüestió

absolutament civil que estava prevista a la Llei d’arrendaments

urbans, i per tant això funcionava, diguem, al marge de la

regulació administrativa turística; bàsicament aquest era el

sistema. A partir d’una modificació de la Llei d’arrendaments

urbans que es fa l’any 2013 aquesta qüestió queda prohibida,

fer lloguer turístic per canals de comercialització turística, i per

tant es refereix i es vincula aquesta qüestió a la normativa

administrativa turística. A més a més que això hagi estat una

realitat durant molts d’anys, els darrers temps s’ha potenciat,

perquè les noves tecnologies ajuden que això sigui més fàcil i

més accessible, i per tant sigui més practicable; per tant hi ha

més usuaris d’aquesta modalitat, diguem-ho així, d’allotjament

a les Illes Balears. Aquest és un poc el marc de la situació, i a

la vista d’aquest marc tothom reconeix que hi ha una realitat

econòmica incontestable, que és que hi ha molta gent, moltes

famílies, molts de petits propietaris que fan lloguer turístic, que

el fan des de fa molts d’anys o d’una manera més recent, però

això és una realitat econòmica, social incontestable, i de fet

molts de partits ho varen valorar durant la campanya electoral

com una cosa positiva, ja que socialitza els beneficis del

turisme. Fins aquí, diguem, el marc. Per tant la immensa

majoria dels partits polítics amb representació parlamentària

tenien un compromís electoral de procedir a la regularització

d’aquest lloguer turístic que havia quedat prohibit, trencat,

l’any 2013 amb aquesta modificació de la Llei d’arrendaments

urbans. Això és l’esquema de partida que tenim.

Com és conegut, el nostre grup parlamentari va presentar

una esmena que fou incorporada a la Llei de l’impost turístic,

que obliga el Govern de les Illes Balears a aprovar un projecte

de llei sobre regularització de lloguers turístics en un termini

determinat. A rel d’aquest compromís, d’aquest compromís

legal, i a rel d’aquest compromís electoral, la conselleria va

elaborar un document de treball que ha remès a diferents

organismes i a diferents entitats sobre la possible regularització

d’aquest lloguer turístic, i per tant aquest document de treball

i aquesta possible regularització, que sabem, tots en som

conscients, que és una qüestió complexa, planteja alguns temes

que val la pena, pensam nosaltres, des de la nostra humil

opinió, que val la pena reflexionar-hi, i per tant una de les

primeres qüestions que se’ns planteja en relació amb aquesta

qüestió complexa de regular els lloguers turístics és el tema del

paper dels plans urbanístics. 

Com és evident, en aquest parlament també es va aprovar a

plenari una proposició no de llei també presentada pel nostre

grup parlamentari que deia que els ajuntaments havien de tenir

un paper clau en la regulació dels lloguers turístics, i per tant

que els ajuntaments havien de poder delimitar àrees... nosaltres

ho fèiem en positiu, en el sentit que els ajuntaments podien

delimitar àrees que estiguessin excloses de la possibilitat de

realitzar lloguer turístic a través d’un procediment molt

simplificat, que és el de la delimitació d’unitats d’actuació,

d’unitats de transformació urbanística. Per què?, perquè hi ha

àmbits on pot no tenir sentit que es pugui fer lloguer turístic. Hi

ha àmbits on per polítiques d’habitatge, per situació

urbanística, per situació social, convé que no s’hi faci lloguer

turístic; a la resta enteníem que s’havia de poder fer lloguer

turístic.

Ara el document de treball del Govern, sense rebutjar

aquesta idea, la canvia una mica, parteix de la filosofia de

l’intercanvi de places, i convida els ajuntaments a través d’un

altre procediment, també simplificat però..., bé, amb alguna

petita diferència però bàsicament amb el mateix procediment,

els ajuntaments a delimitar àrees per poder fer lloguer turístic.

Per tant si s’aprovàs aquesta regularització tal com es planteja

en el document de treball el que passaria és que no es podria fer

lloguer turístic al dia següent d’aquesta regulació; el que

passaria és que els ajuntaments haurien de procedir a una

modificació del seu pla urbanístic, la qual cosa, encara que

sigui per un procediment simplificat, no és fàcil ni és gaire

ràpid.

Si en aquesta temporada mantenim la inseguretat jurídica

que hi ha actualment entenem que està bé la remissió als plans

urbanístics sempre que hi hagi una qüestió prèvia, que és que

els lloguers turístics que ho puguin fer puguin quedar

regularitzats de manera directa a partir de la llei, perquè només

per als que vulgui intercanviar places pensam que tendria sentit

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606711
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aquesta remissió a la necessitat de modificació del planejament

urbanístic, però que hi hagués una fase prèvia d’incorporació

d’aquests lloguers turístics directa a partir de la llei, perquè si

no realment al final no estam regulant els lloguers turístics,

estam retraient la qüestió, estam enviant la qüestió a una nova

norma, que no deixa de ser el Pla urbanístic una nova norma,

que és la que realment possibilitaria aquesta qüestió. Per tant

entenem que si hi ha un compromís d’eficàcia i de rapidesa i

d’intentar treure això del clot en què ho tenim en aquest

moment, pensam que aquesta remissió als plans urbanístics, ja

dic, només hauria de ser de cara al futur per a aquells

intercanvis de places futures, però que hi hauria d’haver una

fase prèvia de possibilitat de regularització de lloguer turístic,

i per això plantejam aquesta pregunta al conseller.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Li contesta el vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, el Sr. Gabriel Barceló, per un

temps de deu minuts.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Gràcies. En primer lloc, efectivament, com ha dit el diputat

Sr. Melià, estam davant una situació complexa, estam davant

una situació que en aquests moments no té una solució única,

i que des de les diferents comunitats autònomes s’ha regulat de

molt diferents maneres, amb una sèrie de compromisos i de

requisits que van variant molt segons la comunitat autònoma.

Nosaltres el que hem fet és agafar tot aquest comparatiu i

analitzar quina és la situació que tenim a les Illes Balears, i

evidentment és un problema comú però a la vegada amb

problemàtiques específiques de les Illes Balears, que, a més, no

tenen res a veure tampoc les casuístiques que ens trobam a una

illa com Eivissa, a una illa com Mallorca, a una illa com

Menorca o a una illa com Formentera. Per tant una regulació

igual per a totes les illes també és complexa perquè no respon

a les necessitats que s’estan produint en aquests moments.

Primer hem de partir de la base que ens hem plantejat

regular aquesta situació. En això sí que hi ha un marc legal que

volem fer, que hem proposat, no només perquè tenim un

mandat parlamentari sinó que, com bé deia el diputat,

efectivament hi ha un compromís electoral, un compromís

recollit fins i tot als acords pel canvi, que és fer una proposta de

regulació d’aquesta situació, entre altres coses perquè pensam

que precisament la no-regulació en aquests moments el que està

produint és que hi hagi no només una economia al marge que

s’està produint, amb moltes dificultats per controlar-la, sinó que

també està produint competència deslleial, està produint que en

aquests moments els usuaris, els clients, els turistes no tenguin

cap tipus de garanties, cap tipus de garantia que tendran un bon

servei, que tendran allò que esperen obtenir, i en aquests

moments, per tant, crec que la situació no és positiva.

A partir d’aquí hem de partir de la base que la Directiva de

serveis europea limita molt les possibilitats, precisament, de

condicionar aquesta activitat econòmica, aquesta i qualsevol

altra. Les possibilitats de limitació de fet, bàsicament es

donarien per temes mediambientals, urbanístics, territorials i,

per tant, és molt dificultós que una llei, en aquest cas, pugui

introduir aquestes limitacions urbanístiques o territorials,

perquè no corresponen a la llei, sinó que corresponen en aquest

cas a les administracions que són competents. Això ens du, per

tant, aquesta remissió que les administracions que són

competents, en aquest cas, en ordenació territorial i ordenació

turística, que són els consells, -amb l’excepció del Consell de

Mallorca, que en aquests moments no té la competència

d’ordenació turística, tots els altres tenen la d’ordenació

territorial i la d’ordenació turística, i en el cas de Mallorca té la

d’ordenació territorial, però no la d’ordenació turística. I

llavors evidentment les administracions que tenen les

competències urbanístiques, de planejament en aquest cas

urbanístic, que són els ajuntaments.

A partir d’aquí, per tant, és on entren els consells i els

ajuntaments, però no només per un tema competencial, sinó

també perquè coneix millor les necessitats i la realitat de cada

una de les illes, és precisament el consell insular. I com sabem

i és obvi, hi ha un debat important, sobretot a l’illa d’Eivissa,

on els problemes d’habitatge en aquests moments importants

que afecten els residents, que afecten els treballadors de

temporada, que afecten en definitiva moltíssima gent, està

provocant un debat, que ha dut al mateix Consell d’Eivissa a

manifestar-se fins i tot a favor de la prohibició d’aquest tipus de

lloguer.

En canvi, tots també tenim les experiències viscudes

sobretot en el centre de Mallorca, on molts de pobles han viscut

una gran revitalització econòmica, gràcies precisament a

aquesta activitat, on la implicació d’aquesta activitat ha donat

oportunitats importants de creixement, d’una oferta

gastronòmica, d’una oferta de comerç de proximitat, etc. Per

tant, és molt positiva en aquest sentit.

I llavors tenim també la casuística d’una illa com Menorca,

que també té unes possibilitats de creixement molt més amples

i que, efectivament, on el pes precisament del lloguer de

vacances sempre ha estat molt més gran en proporció que a la

resta de les illes, i que, per tant, això també s’ha de tenir

present. I l’única manera d’abordar d’aquesta manera adequada

és que cada consell insular sigui el que delimiti.

Per tant, què estam plantejant? Una legislació que plantegi

un marc general, un marc legal, un marc jurídic, que doni

condicions, que exigeixi una sèrie de requisits, que doni

garanties als propietaris, que doni garanties als usuaris, en

aquest cas als turistes, però llavors, la concreció evidentment

hauria de venir a través dels planejaments.

En el cas de Mallorca vull recordar que el PIAT ja s’ha

començat, ja s’ha començat a treballar conjuntament, encara

que la competència és del Govern encara, l’hem començada a

treballar conjuntament consell i Govern. No així la resta de

consells insulars, que no han començat encara els seus PIAT i

l’haurien de començar evidentment. I a partir d’aquí ja es

comença a analitzar, no només aquesta qüestió, evidentment

tota la resta de qüestions. 
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Què passa amb la possibilitat que siguin els planejaments

municipals els que duguin a terme, com es plantejava a la

proposta que, efectivament, feia El Pi en el Parlament, fins i tot

la proposta, el document de treball inicial que recollia el

Govern, les importants dificultats que poden tenir els propis

ajuntaments per qüestions tècniques, no tots els ajuntaments

tenen les mateixes possibilitats tècniques per dur a terme

aquests tipus de planejament; les pròpies dificultats que deia el

consell, perquè al final qualsevol modificació d’aquestes al

final havia de passar igualment pel consell i el consell deia, bé,

se m’acumularà aquí una feina importantíssima de

planejaments, i per què jo he de passar per davant aquesta

qüestió, per davant d’altres demandes que els propis

ajuntaments poden tenir quant, per exemple, a qüestions que

poden afectar solars per a equipaments educatius, per a

equipaments sanitaris, per a equipaments de tot tipus. Aleshores

per què havia de passar jo, per què aquesta via ha de ser

excepcional? Per què aquesta havia de fer més via aquests

tràmits, que altres que poden afectar modificacions que afecten

altres tipus d’equipaments, i no deixen de tenir raó.

Per tant, la veritat és que el planejament a través dels

consells insulars és el més correcte, que els consells insulars

siguin els que, per tant, entrin a valorar no només insistesc per

l’àmbit competencial, sinó fins i tot per l’àmbit que cada illa

coneix més bé, perfectament, quines són les seves necessitats

i quina és la qüestió que poden tenir en compte. 

I d’aquesta manera també podem donar una gran seguretat

jurídica. Pensau que, ahir mateix va passar, tenim aquesta

sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en què

les limitacions que puguem fer nosaltres a la llei, poden topar

amb la Directiva de serveis comunitària. Recordau, per

exemple, l’informe de la Comissió Nacional del Mercat de

Competència, que, per cert, alAlegat en contra per part del

Govern, que el que vol és liberalitzar totalment aquesta

activitat. Això és molt perillós, perquè una liberalització total

sense cap tipus de mesura de fre que pugui, per exemple,

garantir temes d’habitatge social, etc., o sense cap tipus de

garanties o requisits, consideram que seria negativa. Per tant,

s’ha d’obrir, però s’ha d’obrir amb requisits, amb condicions i

amb garanties.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica i per un temps de cinc

minuts Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A veure, jo faria alguns

matisos al que vostè ens ha dit. Un primer és que aquest

Parlament també té competències en ordenació territorial i

urbanística, només faltaria!, és una competència exclusiva de

la comunitat autònoma i el Parlament, que té la capacitat

legislativa dins la comunitat autònoma, té plenes competències

urbanístiques i territorials. Per tant, no ha de semblar, no dic

que ho hagi dit expressament, però no hauria de semblar, ni

hauríem de donar a entendre que només tenen competències els

consells i els ajuntaments. Els consells i els ajuntaments en

tenen, però com pot suposar, segur que vostè no renunciaria a

la capacitat del Parlament de fer una llei territorial tan

important com la Llei d’espais naturals, per exemple. Per tant,

que quedi clar que tenim plenes competències per regular la

matèria des d’un punt de vista eminentment territorial i

urbanístic.

En relació amb la problemàtica per diferents illes. Nosaltres

entenem perfectament que són situacions diferents i que

situacions diferents requereixen solucions diferents, i de fet,

nosaltres li vàrem expressar que una de les vies de possible

solució a aquesta situació de les diferents illes era agafar com

exemple el que es va fer a la Llei d’ordenació i ús del sòl en

relació amb la legalització d’habitatges en sòl rústic, que era

una regulació que començava la seva eficàcia si hi havia un

acord del consell insular, que volia que fos eficaç aquesta

normativa. Per tant, mentre el consell insular no prenia la

decisió això no era possible. Per tant, és perfectament

plantejable que es faci una regulació del lloguer turístic i que

l’eficàcia d’aquesta regulació quedi ajornada fins que el consell

insular corresponent ho decideixi; si el conseller insular..., -

això és perfectament possible, Sr. Borràs, encara que capegi-,

si el consell insular ho considera, endavant; si no ho considera

pertinent, per exemple, en el cas d’Eivissa, consideren que no

hi ha d’haver lloguer turístic a l’illa d’Eivissa, em sembla molt

legítim, em sembla molt bé que no donin possibilitat a aquesta

regulació. Això seria un plantejament. 

Nosaltres, tercer, enviar la qüestió al planejament tots

sabem que és ajornar la solució, no sabem si un any, dos anys,

cinc anys, tots sabem que el planejament urbanístic està

cronificat, que no es mou, que no té flexibilitat. I per tant,

nosaltres pensam que hi ha d’haver un paper important dels

ajuntaments, però pensam que a través d’aquesta via el que fem

al final és no regular la qüestió i no donar-li una solució, o

almanco no una solució a curt i a mig termini. Per tant, pensam

que el plantejament del procediment que nosaltres vàrem posar

damunt la taula i que es va aprovar en aquest Parlament era més

eficaç.

I també pensam, i amb això coincidim amb el plantejament

del Govern, que si anam a l’intercanvi de places, que ens

sembla que és un criteri molt defensable i que té sentit dins una

contenció que en teoria defensam tots i dins un marc de

sostenibilitat, aleshores, si aquest és el plantejament teòric, jo

el que crec és que hem de solucionar com en un primer període

es regularitza el que existeix i s’obre un període extraordinari

d’aquesta regularització, i es fa una regularització a llarg

termini per a aquells intercanvis. En aquesta regulació a llarg

termini és on té sentit enviar la qüestió al planejament o als

ajuntaments. Però en aquesta primera passa de regularització

extraordinària, entenem que hauria de ser eficaç, que s’hauria

de produir de manera ràpida a partir de l’aprovació de la llei

perquè si no, ja dic, al final estam ajornant un problema i estam

ajornant una solució, que en teoria tenim un compromís

electoral, parlamentari i legal de regularitzar el més aviat

possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel torn de contrarèplica té la paraula el

Sr. Vicepresident, per un temps de cinc minuts.
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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):

Bé, el primer que vull recordar és que el Govern, aquest

període de temps que es va marcar per fer una proposta de

regulació, el que es va comprometre des del Govern és a

recollir totes les propostes. El primer que hem fet i ja estam

fent són nombroses reunions amb tots els sectors afectats:

ajuntaments, a través de la FELIB o directament amb aquests

ajuntaments més afectats; amb consells insulars; amb tot el

sector afectat, turístic, mediambiental, social, etc. A la vegada,

també, coordinar aquesta legislació amb la legislació

d’habitatge, que en aquest moment també s’està duent a terme

des del Govern perquè òbviament dues lleis on es poden

contradir, han d’anar coordinades, i com sempre he dit ha de

prevaler el dret d’accés a l’habitatge sobre qualsevol altra

qüestió i altra consideració.

A partir d’aquí estam cercant el màxim de consens possible.

A allò que ens hem compromès des del Govern és a cercar una

solució consensuada amb tots els consells insulars. En aquests

moments els consells ens estan enviant les seves propostes,

nosaltres les estam recollint, amb un doble objectiu: per una

banda, cercar aquest màxim consens; per l’altra, la màxima

seguretat jurídica, i evidentment que sigui la millor solució i,

estic d’acord amb vostè, que sigui la més ràpida, que no volem

ajornar la solució del problema. En això hi estam d’acord, però

també amb la màxima seguretat jurídica, i un sistema per tant

que pugui donar aquestes garanties, i per això, com dic, s’està

duent a terme aquest debat. Tots tenim ben clar que per a

aquesta temporada turística que ja ha començat és impossible;

allò ideal és que a finals d’estiu tenguem una proposta damunt

la taula, que aquesta proposta arribi al Parlament i que llavors,

una vegada que el Parlament doni els dos o tres mesos que sigui

de debat aquí intern, pugui estar en vigor el 2017. Aquest és

l’objectiu, per tant no es tracta d’ajornar-lo. Quina serà la

millora manera? Com li dic, amb la màxima seguretat jurídica,

perquè llavors no pugui tenir escletxes aquesta llei, no

l’haguem de canviar immediatament, però per això estam

recollint totes i cada una de les propostes.

Vostè parla d’una eficàcia ajornada a petició dels consells

insulars a l’estil de l’amnistia que es va fer en sòl rústic. Jo li

vull recordar que aquesta fórmula precisament no ha agradat a

la majoria parlamentària i que ha estat derogada fa molt poc, ha

estat derogada fa molt poc. Sé que són objectius diferents, sé

que no és el mateix, però justament no ha estat una fórmula que

hagi agradat. Per tant..., bé, aquesta fórmula té problemes, i per

exemple li puc assegurar que donar sortida a tot el que hi ha en

aquests moments crearia algun problema, i per descomptat hi

hauria illes que ja ens han manifestat que de cap de les maneres

no estarien d’acord amb una fórmula d’aquest tipus; es podria

fer, com diu vostè, que el consell ho decideixi; bé..., però

aquesta qüestió, com que estarà consensuada amb els consells

prèviament, si aquesta és la solució no es preocupi que aquesta

serà la que posarem damunt la taula, però ja li dic que

d’entrada tenim aquesta dificultat que li he comentat abans.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. 

2) Pregunta RGE núm. 6712/16, presentada per l’Hble.

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

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

regulació del lloguer turístic (I).

Per formular la pregunta RGE núm. 6712/16, relativa a la

regulació del lloguer turístic, intervé el Sr. Melià, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, per un temps

de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, presidenta. Bé, entenc de les seves paraules que

l’objectiu, que compartiríem, si és així, és que hi hagués una

regulació eficaç, real, per a la temporada 2017; aquest seria un

objectiu que compartiríem. 

Segona cosa: en relació amb la fórmula, jo li plantej una

fórmula, la de la Llei d’ordenació i ús del sòl, més en el tipus

de procediment que en el fons, i entenc que allò que no

agradava a la majoria parlamentària actual era el fons, més que

la fórmula, més que el procediment. Jo crec que em referia, en

aquest sentit, al procediment que cada consell insular prengui

la decisió; no entram en el fons, que era realment el que vostès

criticaven, el que vostès criticaven era l’amnistia. Crec que són

qüestions diferents que estam..., perquè vostès tenen un

compromís de regular-ho, per tant entenc que estan d’acord en

el fons, en el fons estam d’acord que hi ha d’haver un lloguer

turístic amb una regulació. Per tant el problema és com dur-ho

a la pràctica i quin procediment utilitzam; aquest procediment,

només a nivell de procediment, ens pareix que pot ser un

exemple a tenir en compte, com a mínim un exemple a tenir en

compte.

Com hem plantejat, i aquest és l’objecte real de la pregunta,

vostè sap perfectament que quan es va incorporar el sistema

d’obligació d’intercanvi de places a les Illes Balears hi havia

molts de milers de places ja autoritzades; per tant estàvem

actuant sobre una realitat preexistent. Si hi havia..., no sé el

nombre exacte, però hi devia haver al voltant de 200.000 places

hoteleres ja autoritzades, i es va establir l’intercanvi de places.

Com vostè sap hi ha una regulació d’estades turístiques que no

estan subjectes en aquest moment a intercanvi de places però,

bé, hi ha una realitat existent i preexistent que hi ha moltes

places d’estades turístiques autoritzades amb títol administratiu

per part de la conselleria.

Què passa amb el lloguer turístic -diguem-ho així- en

plurifamiliar? El que passa és que no hi ha cap autorització

atorgada, perquè fins ara, com he explicat al començament, fins

al 2013 anava per la qüestió civil, arrendament de temporada;

a partir de 2013 es prohibeix, per tant no hi ha cap títol

administratiu atorgat, no hi ha una borsa de places que puguem

dir que és que en tenim tantes d’autoritzades, com en tenim

d’hoteleres, com en tenim d’estades turístiques; no en tenim,

aquí. Per tant el nostre plantejament seria quines són les places

a intercanviar d’aquest lloguer turístic, si no tenim una realitat

preexistent de places atorgades? Aquest és el debat que ens

plantejam.

Ja li he dit que compartim la filosofia de l’intercanvi de

places, ens pareix que la proposta que fa la conselleria que

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606712
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s’han de canviar i s’han de minvar aquells supòsits

excepcionals en què no hi hagi intercanvi de places ens pareix

bé, ja ho he dit, per sostenibilitat, per control, per evitar

massificacions; molt bé. Ara bé, hem de saber quines borses

tenim. Per això nosaltres entenem que s’hauria d’obrir aquest

període extraordinari per fer la borsa, per saber quina és la

realitat existent i preexistent. Que no han de ser totes, com

vostè diu?, que hi ha d’haver consells insulars que han de

poder... -diguem-ho així- posar més limitacions o posar totes

les limitacions? D’acord, però obrim un període extraordinari

per saber quina és aquesta realitat preexistent, perquè a partir

d’aquesta realitat preexistent és on entenem que té sentit

establir el sistema, el sistema d’intercanvi de places i el sistema

de requisits urbanístics als quals ens referíem a la pregunta

anterior per poder donar viabilitat a aquest lloguer turístic

d’una manera controlada, d’una manera ordenada, d’una

manera amb qualitat, que és un poc el que pensam que vàrem

defensar tots o almanco molts dels grups que som en aquesta

cambra a les eleccions del maig de l’any passat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Li contesta el Sr. Vicepresident i

conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Sr. Barceló, per un

temps de deu minuts.

E L S R . 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, efectivament és una qüestió delicada, perquè si s’agafa

la realitat preexistent en aquests moments, tot el que és ara en

aquests moments lloguer turístic, segurament la feina que pugui

fer en el cas de Mallorca, per exemple, el PIAT de Mallorca, es

trobarà que està superada per la realitat, que al final si es

decideix, per exemple, un debat, si mesclam usos residencials

amb usos turístics, es pot contestar de diverses maneres aquesta

pregunta; si el PIAT opta..., per què no?, per exemple, i accepta

primer la realitat preexistent, en realitat no servirà de res

aquesta premissa que el PIAT decideixi, perquè de fet avui per

avui hi ha mescla. 

Aleshores és un tema complicat, perquè agafar la realitat

preexistent quan estam parlant d’una activitat que en aquests

moments efectivament està prohibida per llei en plurifamiliars,

perquè vostè diu que no hi ha en aquest moments places; sí que

n’hi ha, i cada vegada s’incrementen; hi ha places, perquè entre

mitgeres, unifamiliars, xalets, adossats, etc., sí que hi ha tota

una sèrie de places a les quatre illes que en aquests moments

han estat donades d’alta i que es continuen donant d’alta,

perquè compleixen els requisits que en aquests moments la llei

marca, i que són milers de places, estam parlant d’un nombre

important i que a més avui per avui no té limitació, avui per

avui no té una limitació. Nosaltres ens plantejam una limitació

global de totes les places turístiques de qualsevol tipus de... que

ja existeix, ho vull recordar, no és una cosa nova, vull dir, hi ha

tota una sèrie de places turístiques que en aquests moments

tenen una limitació i que han estat recollides en les distintes

normatives, el que passa és que el nombre d’excepcions és tan

gran que la virtualitat, la viabilitat d’aquest sostre de places

només és teòrica, a la pràctica no es dóna.

Aleshores el que volem afrontar és que ara passam del

plànol teòric, de recollida a la llei d’una limitació de places

turístiques determinades i que existeix, insistesc, a les distintes

normatives turístiques de què ens hem anat dotant amb distints

colors polítics i que, efectivament, totes aquestes excepcions

vagin desapareixent.

Efectivament, el que no hi ha en aquests moments és lloguer

turístic permès -permès- a nivell de plurifamiliars i, per tant,

s’han d’acollir -com deia vostè- a l’arrendament de temporada

de la Llei d’arrendaments urbans, que és una via que permet la

llei en aquests moments.

Per tant, el problema del període extraordinari té aquest

problemàtica que nosaltres ara analitzam, i ja li dic que donar

per feta aquesta regularització, amnistia o el que li vulguem dir

de totes les places que en aquests moments es puguin donar

d’alta, llavors ens durà a... bé, i com distingim quins

compleixen els requisits i quins no? Perquè també li puc dir que

una de les qüestions que s’han de plantejar són les qüestions de

qualitat, són qüestions que, així com s’exigeixen a qualsevol

apartament turístic, a qualsevol establiment hoteler, a qualsevol

agroturisme, a qualsevol turisme rural, etc., tot un seguit de

requisits de qualitat, aquí també hi han d’entrar, perquè crec

que hem d’oferir als nostres turistes, i en això evidentment

estam d’acord, hem d’oferir als nostres turistes el màxim de

qualitat possible en aquest sentit i, per tant, no tot hi podrà

entrar, no qualsevol pis serveix per a aquesta qüestió.

Llavors hi ha la segona part, que és si a qualsevol zona i

mesclar efectivament aquests usos, perquè hi ha veus que diuen

que no s’haurien de mesclar els usos turístics amb els

residencials, pels problemes que pugui dur, perquè parlam

d’horaris diferents, d’expectatives diferents, de necessitats

diferents entre el turista i el resident, i històricament sempre hi

havia hagut una separació que cada vegada, cada vegada, és

més laxa; cada vegada el fet que a les zones turístiques s’hagi

permès construir o s’hagin permès reconversions de turista a

residencial, i el fet d’aquesta nova modalitat, efectivament, que

afecta sobretot els centres de les ciutats i els pobles.

Per tant, com li he dit, ho treballam amb els consells i està

damunt la taula, però efectivament aquest període extraordinari

té aquest problema que li comentava, que la realitat llavors

pugui dur que el planejament sigui paper banyat i que no pugui

tenir cap virtualitat, i és un plantejament i se’ns fa arribar en

aquest cas des dels consells insulars, el primer que ho va

plantejar va ser el Consell de Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Melià, en torn de rèplica té

cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Primer de tot, evidentment nosaltres estam

d’acord amb els temes de qualitat, només faltaria, nosaltres

quan li plantejam el període extraordinari no li plantejam un
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període extraordinari sense cap requisit. Per tant, nosaltres...

per posar exemple, a l’esborrany de treball que vostès han

elaborat, amb bon criteri, en la meva opinió, vostès posen que

hi ha d’haver una dotació mínima de banys per habitacions; bé,

aquest criteri, per anar a un criteri que, diguem, vostès han

reflectit al document de treball, ens sembla que evidentment

s’ha de complir per a aquest període extraordinari, només

faltaria. Els criteris de qualitat que es fixin, aquest o qualsevol

altre, lògicament, han de ser d’obligat compliment per aquests

que es vulguin acollir a aquest període extraordinari, només

faltaria. Això crec que és obvi, però està bé que consti, diguem,

al Diari de Sessions i que consti públicament la nostra postura.

No tendria sentit, després, la regulació? No hi estic d’acord,

és exactament el plantejament que es va fer amb les places

hoteleres, amb les places hoteleres es va fer aquest

plantejament. Quina era la realitat? N’hi havia 200.000, aquest

és el topall, aquest és límit que tenim. A partir d’aquí no n’hi ha

d’haver de noves, no hem d’incrementar aquest número, tot ha

d’anar a intercanvi. Per tant, entenc que és el criteri amb el qual

hem actuat en altres qüestions i que és l’exemple que agafam,

perquè el seu document de treball agafa com a filosofia

l’intercanvi, si agafam com a filosofia l’intercanvi, l’agafam per

a tot. El que passa és que, en aquest sentit, no hi havia unes

autoritzacions administratives (...), com li he dit -i entrarem en

la següent pregunta en aquesta qüestió- nosaltres distingim les

places turístiques actualment subjectes a intercanvi, les places

turístiques d’estades turístiques, aquests unifamiliars aïllats o

adossats, entre mitgeres als pobles, als quals vostè es referia,

aquestes són unes altres places. Entenem que això és una oferta

diferent i que una de les coses amb les quals discrepam un poc

del document de treball precisament és la mescla que es fa

entre una realitat ja existent, regulada, possible, legal, que són

les estades turístiques, que ja són a la Llei de turisme i al seu

reglament i que ja hi ha, com vostè abans deia, moltíssimes

places atorgades en aquest sentit, mesclar això amb el lloguer

turístic.

Entenem que són dues realitats diferents que no les hauríem

de mesclar i per això li fem la pregunta en la qual entrarem tot

seguit.

Però bé, entenem que amb alguna matisació aquest període

extraordinari és necessari, matisacions? Qualitat. Per tant, no

tot el que es fa actualment es podrà acollir a aquest període

extraordinari, és evident que quan comences a posar requisits

elimines tot allò que consideram rebutjable en aquest sentit,

que no presenta unes condicions mínimes exigibles.

Quan vostè... i això també ho fa el document de treball,

demanen una cèdula d’habitabilitat és evident que algunes

d’aquestes cauran, perquè no podran presentar aquests requisits

administratius, algunes, alguna n’hi haurà.

Per tant, aquí començam a eliminar, si se’m permet

l’expressió, la morralla, començam a eliminar allò no desitjable

i ens quedam amb allò desitjable, però crec que seria just i crec

que és l’intelAligent i crec que al final serà el que s’imposarà, el

que té més sentit comú és obrir aquest període i igualar-ho al

que hem fet. Ja dic, ho vàrem fer amb les places turístiques

subjectes a intercanvi, ho vàrem fer amb les estades turístiques,

perquè es va fer amb les estades turístiques, en certa mesura es

va fer també i ara ho podem fer en aquest lloguer plurifamiliar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de contrarèplica, Sr.

Vicepresident, per un temps de cinc minuts.

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, jo crec que vostè ara ha dit una cosa molt important i és

que la regulació pot eliminar allò no desitjable, ho dic perquè

això és un punt de partida que també s’ha de tenir molt en

compte, hi ha una sèrie de veus que parlen de no regular, de

seguir amb la prohibició, la qual cosa si ens permetés arribar

fins al darrer racó amb la inspecció podríem tenir un grau de

compliment de la llei molt important, cosa que es demostra que

no és així, -llavors un altre dia tal vegada parlarem del reforç

que s’ha de fer també en aquesta part, importantíssima-, però,

efectivament, regular farà automàticament que caigui una part

de l’oferta que en aquests moments hi ha perquè no complirà,

no complirà els requisits i aleshores quedaran fora, quedaran

fora i se n’aniran a altres vies o desistiran, i això serà així. És

així perquè sempre ha estat així quan s’han dut a terme

regulacions d’aquest tipus.

El tema clau, efectivament, és on posam el nombre de

places que posam a disposició dins aquesta borsa que vostè diu.

Això, en aquests moments, el mateix PIAT del Consell de

Mallorca, que és el que ja l’ha començat, ja ho ha començat a

treballar. En canvi, per exemple, a Menorca, en aquests

moments té una excepció i ens reclama que continuï amb

aquesta excepció, aquesta excepció de borsa de places. 

Bé, la normativa ho pot recollir i efectivament, com que en

aquest moment ja es treballa paralAlelament el PIAT amb això

i nosaltres, per l’altra banda, amb la llei, ens podem... podem

convergir. I per exemple el cas de Menorca que li dic, es pot

analitzar que pot seguir amb aquesta excepció perquè té unes

altres característiques, o no, és un debat que l’ha de fer

Menorca, com dic.

En qualsevol cas, serà aquesta borsa que en aquests

moments, efectivament, no existeix i s’ha de marcar per tant,

però s’ha de marcar amb criteris tècnics, amb criteris que s’han

d’estudiar, que s’ha de veure la casuística, no es pot fer d’una

manera subjectiva, donar un número determinant. Partim d’una

existència de borsa de places hoteleres, que en el cas per

exemple de Mallorca és de 48.000 i busques, però no tenim una

borsa creada per a aquesta situació. I s’ha de prendre la decisió

de si efectivament aquestes quasi 50.000 places que tenim han

d’anar a la mateixa banda o no, i tot això, com dic, és el que

s’estudia en aquests moments i es parla, en el cas d’aquestes

places de Mallorca, amb el Consell de Mallorca. Però s’ha de

fer, com dic, des d’un punt de vista ben estudiat i per això

l’equip tècnic que en aquests moments estudia el PIAT és el

que en aquests moments estudia aquesta situació.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. 

3) Pregunta RGE núm. 6713/16, presentada per l’Hble.

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

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

regulació del lloguer turístic (II).

Per formular la pregunta RGE núm. 6713/16, relativa a

regulació del lloguer turístic, intervé el Sr. Melià, per un temps

de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies. Bé, evidentment nosaltres partim de la base que la

regulació eliminarà allò no desitjable, per criteris de qualitat i

fins i tot per criteris diferents als de qualitat, com poden ser les

polítiques d’habitatge, que és un poc el problema que hi ha a

Eivissa, per tant, d’acord amb uns criteris que marcaran els

consells insulars, que no seran tant turístics, sinó que seran més

territorials, seran més socials, seran d’un altre tipus. Que també

ens sembla bé, ja li hem dit que evidentment els consells han de

poder determinar si s’aplica o no s’aplica aquesta regularització

dels lloguers turístics.

Què passa? Que, com vostè diu, s’han de fixar uns criteris

tècnics, només faltaria, per a l’establiment de les borses, perquè

nosaltres entenem que hi ha d’haver diferents borses, perquè

una cosa són les places turístiques diguem que hem tengut fins

ara, que ja ens entenem, les places hoteleres, per dir-ho de

qualque manera, colAloquialment, i una altra cosa són les

estades turístiques, que són aquestes 50.000 places que vostè

ens deia, i una altra cosa és el lloguer turístic. Per tant, per això

li plantejam que nosaltres entenem que dins la filosofia,  i

acceptam la filosofia de l’intercanvi, el que s’hauria de fer és

crear tres borses diferents: la borsa que tenim actualment; la

borsa d’estades turístiques, que serien aquestes 50.000 places,

i la borsa nova de lloguer turístic.

Què passa amb aquestes borses? Que, com que són

productes diferents, han de tenir, per exemple, un preu diferent.

Nosaltres entenem que no és el mateix i no ha de tenir el mateix

valor una plaça d’estada turística, que una plaça hotelera.

Entenem que hem d’entrar en aquesta qüestió, perquè són

realitats diferents. Per això nosaltres aquest plantejament que

hi ha un poc el document de treball de mesclar estada turístic

i lloguer turístic plurifamiliar, per dir-ho de qualque manera, no

ens sembla que sigui la via correcta.

Per tant, la nostra aposta, i per això li formulam aquesta

pregunta, és si no hauríem de crear dins la filosofia

d’intercanvi, tres places: la borsa hotelera, que tenim fins ara;

la borsa d’estada turística i la borsa del lloguer turístic

plurifamiliar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per contestar aquesta pregunta el Sr.

Vicepresident té deu minuts.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, el que sí li puc assegurar és que treballam amb preus

diferents, és evident que no poden tenir el mateix preu i que,

per tant, com que són realitats diferents, òbviament han de tenir

preus diferents. Això està clar.

Primer de tot, he d’explicar que el tema, el sistema de

borses, u, no és nou, com vostè sap perfectament; dos, és la

manera que ens permet regular d’aquesta manera aquest

nombre de places que es posen a disposició; tres, permet una

planificació en aquest sentit, permet que no es posi un nombre

indefinit i ilAlimitat de places turístiques, siguin de la casuística

que siguin, en el mercat. I per tant, pensam que és la millor

manera, n’hi pot haver d’altres, però en aquests moments és la

millor manera, és la que ha funcionat a les Illes Balears.

Té el problema, com hem dit abans, del gran nombre

d’excepcions que avui per avui hi ha, i que crec que és ben hora

de plantejar-se si aquestes excepcions han de seguir o no. I

evidentment si hi ha un nombre de places concret per a places

hoteleres, també n’hi hauria d’haver per a les altres.

Si han de ser una, dues o tres borses, efectivament seran els

criteris jurídics i tècnics els que ens diran quina és la millor

manera de gestionar aquesta borsa de places. Vull recordar que

en aquests moments, en el cas de Mallorca, per exemple,

l’òrgan de gestió de la borsa de places és un òrgan mixt públic-

privat, en què hi participa, per tant, el sector privat, i que hi

participa el sector públic. I que llavors, a més, vull recordar que

aquests doblers es reinverteixen en projectes que

majoritàriament els propis ajuntaments participen i presenten.

Cada illa té la seva pròpia borsa de places, a Menorca, per

l’excepció que he dit abans, no funciona. A Eivissa també té un

altre funcionament. I en qualsevol dels casos, per tant, aquesta

també diferència per illes s’ha de seguir mantenint perquè cada

illa tendria diguéssim el seu nombre de borsa de places.

Una vegada solucionat el nombre de places que s’ofereixen,

sí li puc assegurar que hi haurà preus diferents, en funció de si

parlam d’un lloguer de vacances o de si parlam d’una plaça

hotelera, per exemple. De fet, avui per avui ja hi ha diferència

de preus entre illes. No tenen el mateix preu una plaça turística

a l’illa de Mallorca que, per exemple, a l’illa d’Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies. L’existència, com bé ha dit vostè, de borses per a

cada illa crec que el que fa precisament és ratificar i donar més

força a aquest argument del paper consell insular que hem estat

comentant.

Però bé, vostè ha tornat incidir en això del lloguer de

vacances, com si el lloguer de vacances fos unívoc i fos un tot,
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i això és el que nosaltres volem combatre un poc, en el sentit

de, conceptualment, diferenciar les estades turístiques del

lloguer de vacances en plurifamiliar, i no ficar-ho tot en el

mateix paquet. I vostè ara mateix ha fet una frase, ficar-ho tot,

com si fos el mateix l’estada turística i el lloguer de vacances

en plurifamiliar. Per això nosaltres volem insistir tant en què

siguin borses diferents, perquè són productes diferents, perquè

tenen una realitat jurídica i una realitat estratègica i una realitat

turística diferent, i en aquest sentit volem insistir molt que no

mesclem l’estada turística amb el lloguer de vacances en

plurifamiliar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de contrarèplica, per un temps

de cinc minuts, Sr. Vicepresident té la paraula.

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):

La casuística és molt ampla i si hem de crear una borsa de

places per a cada producte, en podem arribar a tenir moltes,

perquè, efectivament, hi ha un producte que va dirigit a xalets

de luxe unifamiliars, però li puc assegurar que llavors les cases

entre mitgeres més senzilles, no tenen tanta diferència de què

es llogui la planta baixa o el primer pis a un poble. No té tanta

diferència d’una casa entre mitgeres en el mateix poble, li puc

assegurar que serà un producte molt similar. Una altra cosa

insistesc és que efectivament, el públic al qual es dirigeix, el

que s’anomena vilAla de vacances, que sol ser de molt més luxe,

sol estar dirigit al luxe. Però també ens podem trobar que es

dirigeix a aquest mateix públic un àtic de luxe, que és un

plurifamiliar.

Per tant, la diferència no està tan clara, com vostè diu. I el

que sí està clar és que en qualsevol dels casos són habitatges,

en tots els casos. El que passa és que ara n’hi ha uns que estan

permesos i n’hi ha uns altres que, per llei, no estan permesos,

està prohibit. Tot i que s’hi fa, s’hi fa.

Per tant, com dic, les casuístiques ens podrien dur a moltes

diferenciacions. En el que si es pot establir aquesta

diferenciació és amb el preu, evidentment, amb el preu

d’aquesta plaça que no té perquè ser, que, de fet, no serà el

mateix, perquè, efectivament, no és el mateix una plaça

hotelera, que una plaça a un pis, o una plaça a un xalet

unifamiliar. Això està clar que les casuístiques sí que ens duen

en aquest sentit.

Com dic, s’està estudiant i es veurà si al final és una única

plaça, són dues, borsa de places o tres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

4) Pregunta RGE núm. 6714/16, presentada per l’Hble.

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

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

regulació del lloguer turístic (III).

Per formular la pregunta RGE núm. 6714/16, relativa a

regulació del lloguer turístic intervé el Sr. Melià del Grup

Parlamentari Pi PROPOSTA PER LES ILLES, per un temps de

deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies. Efectivament, la casuística és molt gran, però

vostè ha donat, entenem nosaltres, en el clau. Hi ha dues

situacions: una la d’aquells que ja estan permesos, ha dit vostè,

ja estan permesos, les que ja tenen títol administratiu, les que

ja són places turísticament autoritzades, i unes altres que no. I

això ja és una distinció molt gran, molt gran. Per tant, entenem

que és en base a aquesta distinció com s’ha d’afrontar la

regulació, perquè si no estarem, diguem, condemnant una oferta

absolutament legal, absolutament autoritzada que han fet els

seus deures i que han fet modernització, etc., a un nou règim

que es fa, no per a ells, sinó per a una altra cosa. Per tant, crec

que aquesta és la diferència bàsica.

Dit això, la pregunta que li formulam, ja per acabar, està

relacionada amb el tema de la propietat horitzontal, sembla en

el document de treball que ha elaborat la conselleria que hi ha

la intenció de controlar la propietat horitzontal, de controlar el

funcionament d’aquests habitatges dins la comunitat de

propietaris on s’insereix. Nosaltres entenem que això és una

qüestió molt civil, que la comunitat de propietaris ja té els seus

mecanismes de reacció sobre possibles incompliments de

l’estatut d’aquesta comunitat i que, per tant, amb la capacitat

que tenim, que sé cert que vostè no té tots els inspectors que

voldria tenir, ni té tots els mecanismes ni tots els recursos que

voldria tenir per fer complir tota la regulació i tota la normativa

turística, entrar en aquesta qüestió ens sembla entrar, com es

diria, dins un jardí que ni ens correspon i ens generarà molt més

problemes que solucions. Per tant, entenem que el tema de la

propietat horitzontal, en cap cas, no hauria de ser una qüestió

administrativa incorporada a la normativa. Serà la comunitat de

propietaris amb la seva regulació, que tenen una regulació civil,

i amb la seva reacció jurídica la que s’encarregarà. 

Per tant, no hi ha cap problema, encara que anàssim al cas

màxim que to thom pogués fer lloguer turístic ,

administrativament i turísticament no hi hauria cap problema

jurídic, com vostè sap, perquè una comunitat de propietaris ho

prohibís a la seva comunitat, per a això no hi ha cap de

problema, són règims jurídics diferents. Per tant, des d’aquest

punt de vista, i posam aquest exemple, ens sembla claríssim

que no s’han de mesclar ous amb caragols, cada cosa té el seu

règim jurídic i així ha de continuar essent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per contestar, Sr. Vicepresident, té un

temps de deu minuts.
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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, efectivament, com vostè diu ja hi ha estatuts de

comunitats de propietaris que prohibeixen no només aquesta

activitat, sinó altres activitats, tal vegada es fiquen amb

l’activitat de guarderia o de professionals lliberals o del que

sigui, per tant, això és un règim entre particulars, un règim civil

i que lògicament és allà.

Nosaltres el que sí hem de fer, el que hem de controlar, en

el cas d’un habitatge, en el cas dels que estan autoritzats

actualment, en el cas dels que es puguin autoritzar en el futur,

és que compleixin els requisits que es marquen des de la

legislació turística, com he dit abans, que poden anar de

garanties al client, que poden anar de compliment del contracte

que hi pugui haver entre el client i el que lloga, etc., les

d’obligacions de si has de posar una placa identificativa, un

telèfon d’atenció, etc.

Sí que és vera que, des d’alguns ajuntaments, ens reclamen

que la llei incorpori assegurances, per exemple; que incorpori

temes, per exemple, de respecte a les normes de convivència,

etc., perquè l’ajuntament pugui tenir eines d’actuació. Això

també s’estudia i podria ser per aquí on venien els dubtes que

vostè pugui tenir, però sí que és vera que hi ha una petició dels

ajuntaments en aquest sentit perquè, efectivament, hi pugui

haver qualque mínim de sanció que es pugui fer en el cas

d’incompliment de determinades normes. 

És un tema que s’ha d’estudiar, jo estic amb vostè que hi ha

una part de legislació civil, que, a més, és competència estatal,

no ens correspon; hi ha una part de normes, d’ordenances

municipals i que, per tant, corresponen als ajuntaments; però

són els propis ajuntaments que ens diuen, bé, idò aquí ens

hauríeu de donar algun tipus d’eina, i és aquí on la llei, sempre

amb la màxima seguretat jurídica, fins on pugui entrar-hi i fins

on no pugui entrar-hi, no hi entrarem perquè no hi ha

competències o perquè no hi haurà títol normatiu pel qual

entrar-hi.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

per, un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies. Per acabar, agrair les explicacions del

conseller, evidentment ens sembla bé que hi hagi unes

assegurances, sempre són benvingudes, però això ja és un

criteri administratiu, a moltíssimes activitats se’ls exigeix la

presentació d’una assegurança, per tant, aquest requisit en

concret no ens planteja cap problema, el contrari, ens sembla

bé que hi sigui.

Normes de convivència, clar, això de normes de

convivència és un terme molt ample, les normes de

competència, diguem-ho així, administratives, evidentment sí

que es poden incorporar a la regulació, ara, el compliment de

les normes de convivència que hagin estat inserides dins

l’estatut de la comunitat, ens sembla que això no és una qüestió

de la conselleria ni de l’ajuntament, és una qüestió de la

comunitat i és una qüestió civil.

Crec que el document de treball en aquest sentit mescla un

poc aquestes qüestions i crec que val la pena deixar-les molt

clares, perquè crec que vostè coincideix amb jo que això són

règims jurídics, ja dic, diferents.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per contrarèplica té un temps de cinc

minuts, Sr. Vicepresident.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, jo més que contestar aquesta darrera qüestió que planteja

el Sr. Melià i que podem estar bàsicament, efectivament,

d’acord amb la qüestió, jo sobretot tornar a insistir en la

necessitat de regular aquesta realitat que hi ha que, a més, que

aquesta regulació ens donarà garanties jurídiques, garanties als

propietaris que volen llogar el seu habitatge, als clients que es

volen posar en aquests habitatges; ens permetrà efectivament a

aquells llocs on es vulgui incentivar aquest tipus d’activitat,

perquè és positiu i perquè està inserint-se dins el teixit

econòmic i social d’aquest municipi i està creant riquesa, fer

arribar aquesta prosperitat compartida que defensam. I, a la

vegada, a aquells llocs on, per qüestions de política d’habitatge

o de polítiques d’altres tipus, es consideri que s’ha de restringir,

hi ha d’haver les eines per restringir-ho. I, òbviament també,

una altra de les qüestions que s’ha d’abordar dins la legislació,

és facilitar també la inspecció i la persecució d’aquells que, una

vegada que siguin regulats, segueixin incomplint, perquè de res

no ens serviria tenir una normativa que llavors sistemàticament

és possible incomplir-la.

En aquest cas, les eines d’inspecció, la tramitació més fàcil

dels expedients són qüestions fonamentals que també hem

d’abordar entre tots, i no es tracta de posar molts més

inspectors moltes vegades, es tracta de vegades d’utilitzar les

eines telemàtiques que tenim en aquests moments a disposició

i, sobretot, com deia, facilitar que els expedients sancionadors,

que en aquests moments són molt llargs i moltes vegades no

arriben a bon port, puguin arribar a bon port, ja sigui amb una

tramitació molt més simplificada, ja sigui dotant les

administracions competents, que en el cas de Mallorca és el

Govern i en el cas de la resta d’illes són els consells insulars,

puguin dur a terme aquesta labor per tal que les normes es

puguin complir adequadament.

Com he dit abans, esperam que aquest consens es produeixi,

consens primer que volem crear entre Govern, consells insulars,

ajuntaments i sectors implicats, i llavors, quan tenguem aquesta

normativa la durem al Parlament perquè continuï el debat, es

continuï enriquint, que estic convençut que totes les propostes

que es puguin fer des dels grups parlamentaris podran ajudar

també a tenir en compte tots i cada un dels aspectes complexos

que una regulació d’aquest tipus té, i que, a més, vull recordar
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que en aquests moments és una qüestió que no només afecta

Balears, afecta tota Europa. Europa ja s’ha marcat fer directives

europees que, per cert, tot i que parteixen de la liberalització

dels serveis, per tant, això a nosaltres com a territori limitat

insular ens preocupa, però sí que és vera que marca una sèrie

de qüestions: que s’ha de regular, que s’ha d’inspeccionar, que

s’ha d’obrir amb condicions i amb garanties, i aquí sí que és

una coincidència amb el que el Govern s’ha plantejat. Per tant,

des d’aquest punt de vista sí que creiem que anam en la línia

correcta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

Esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes

a tractar, agraïm la presència del Sr. Vicepresident i Conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, i persones que l’acompanyen.

I s’aixeca la sessió. Gràcies.
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