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LA SRA. PRESIDENTA:

Diputats i diputades, senyors i senyores, començam la
sessió d’avui i demanam, en primer lloc, si es produeixen
substitucions. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí, Sandra Fernández sustituye a María José Ribas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, després, al debat, idò, del primer punt de
l’ordre del dia relatiu a les preguntes RGE núm. 1869/17,
1870/17, 1871/17 i 1872/17.

Assisteix el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca
i Turisme, Sr. Gabriel Barceló i Milta, acompanyat pel Sr.
Mallol, secretari general, i per la Sra. Ferrà, cap de gabinet.
Benvinguts. 

1) Pregunta RGE núm. 1869/17, presentada per l’Hble.
Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
lloguer turístic (I).

Per formular la pregunta RGE núm. 1869/17, relativa a
lloguer turístic, intervé el diputat Sr. Melià, del Grup El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, autor d’aquesta, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Seguint amb la nostra preocupació i ocupació sobre aquesta
matèria vàrem preparar una bateria de preguntes que
consideram que és important que siguin aclarides de cara a la
redacció definitiva del projecte de llei d’estades turístiques. 

La primera d’aquestes és més pròpia de l’encaix de legalitat
de la proposta del Govern amb relació a la normativa estatal i
és la compatibilitat de la proposta del Govern amb la normativa
de la propietat horitzontal estatal. Per què? Perquè la proposta
del Govern planteja la necessitat d’una aprovació per majoria
dels membres de la comunitat on se situa el pis que ha de ser
objecte d’estada turística. Aquesta majoria és una majoria que
xoca amb les regles de la propietat horitzontal, perquè no és la
majoria que s’exigeix per a determinades decisions per part de
la comunitat, que, en tot cas, sembla que hauria de ser la
unanimitat. De fet, ens consta que alguns col·lectius ficats en
matèria de propietat, els agents de propietat, específicament el
col·legi oficial, ha presentat al·legacions en aquest sentit, que
això és una intromissió que planteja molts problemes de
constitucionalitat o legalitat ja que no és compatible amb el
plantejament de la normativa estatal.

Per tant, davant d’aquesta situació volem demanar si ja s’ha
valorat que això sigui incompatible i es replantejarà aquesta
regla de la majoria dels membres de la comunitat perquè

s’autoritzi que pugui anar endavant una estada turística a un pis
dins aquesta comunitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Li contesta el Sr. Vicepresident i
Conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, per un temps de deu
minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sí, gràcies, Sr. Diputat, per la
pregunta. En primer lloc, li he de dir, com a resposta global a
totes les preocupacions que expressen aquestes distintes
preguntes, que lògicament ara en aquests moments, una vegada
que ha acabat el període d’al·legacions, aquesta al·legació que
vostè esmenta i la resta d’al·legacions s’estudien pels serveis
jurídics, pràcticament ja ho tenim molt avançat i en breu, per
tant, podrem veure com queda cada una de les qüestions que
s’han posat damunt la taula. Sobretot li he de dir que,
evidentment, sempre totes les qüestions passen pels serveis
jurídics de la pròpia Conselleria de Turisme, que els propis
serveis jurídics de la Conselleria de Turisme en totes i cada una
de les qüestions han estat en contacte amb els serveis jurídics
de la Conselleria de Territori, amb els serveis jurídics del
Consell de Mallorca i d’altres consells i fins i tot, també, s’han
fet consultes externes a experts en diverses matèries, per
exemple, de la Universitat de les Illes Balears. Per tant, poden
estar tranquils, els senyors diputats, que la normativa que es
treurà sortirà amb el màxim de respecte a la legalitat possible. 

Des del nostre punt de vista és perfectament compatible la
regulació que es planteja a les estades turístiques en habitatges
amb la normativa estatal de propietat horitzontal. La normativa
que es planteja no suposa en cap cas una modificació de la Llei
de propietat horitzontal i el que fem a l’avantprojecte és dir
com s’aplicaria aquesta llei, la Llei de propietat horitzontal, en
els casos de comercialització d’estades turístiques en edificis
plurifamiliars que, com sap, estan sotmesos al règim de
propietat horitzontal. Fa una adaptació per mantenir l’equilibri
entre els diversos interessos i drets en joc dins un règim on
existeix propietat dividida i, com sap, elements comuns, que és
una qüestió prou significativa també l’existència d’elements
comuns.

Això és així perquè la comunitat autònoma té competència
exclusiva en matèria turística, però també vull recordar que
tenim competències en matèria de Dret Civil. Aquestes
competències que tenim en matèria de Dret Civil des del nostre
punt de vista són suficients per poder fer adaptacions de la
normativa de propietat horitzontal a la matèria turística. Fins i
tot seria suficient per fer regulacions pròpies de la propietat
horitzontal si es consideràs necessari, com han fet altres
comunitats autònomes, fins i tot alguna comunitat autònoma ha
fet una regulació pròpia de propietat horitzontal, com és la de
Catalunya.
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L’article 30.27 de l’Estatut d’Autonomia recull les
possibilitats de desenvolupament del Dret Civil propi de les
nostres illes. Per tant, consideram, com li he dit abans, que està
més que ajustada a dret la proposta.

Lògicament també li he de dir que amb les al·legacions que
s’han rebut s’ajusta i hi haurà... hi pot haver introducció
d’algunes petites modificacions que en breu podran ser posades
en comú. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Li contesta en torn de rèplica el
Sr. Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup parlamentari
li ha demanat una sèrie de documentació que no hem rebut, tot
i haver transcorregut el termini establert. Ara ens parla d’unes
consultes externes, evidentment procedirem de manera
immediata a demanar que ens passin còpia d’aquestes consultes
externes i aquests se suposa que informes, no sé què són, sobre
aquesta regulació d’estades turístiques. M’agradaria saber si
algun d’aquests informes demanat i quan s’ha referit al de la
Universitat si analitzen concretament el tema que estam tractant
en aquesta pregunta, que és el tema de compatibilitat de la
propietat horitzontal.

Jo som conscient que, totalment conscient, que tenim
competències en Dret Civil, fins i tot políticament defens que
tenguem moltes competències en Dret Civil, les voldria tenir
totes, però més enllà de les intencions polítiques i de la bona
voluntat política i dels principis polítics que cadascú
legítimament pugui defensar, el que està clar és que tampoc no
tenim una capacitat tan expansiva, tot i que ens agradaria, però
no la tenim i, per tant, ens hem d’ajustar al que tenim, en
aquesta matèria de propietat horitzontal. 

Ens agradaria saber si alguna d’aquestes consultes,
especialment la de la Universitat, sosté aquesta competència,
aquesta capacitat per actuar i establir majories diferents del que
marca la normativa estatal, perquè, si no, com diuen els
membres del Col·legi Oficial d’Agents Immobiliaris, la veritat
és que resulta molt xocant i resulta de difícil encaix en aquesta
normativa, ja que en general el que pot fer cada propietari no
depèn de la decisió de la comunitat, el que pot fer cada
propietari ve determinat per unanimitat quan es va fer el règim
de propietat horitzontal, però una vegada fixat no ho poden
modificar els altres veïnats en contra d’un determinat
propietari.

Per tant, voldríem saber si hi ha aquesta informació i
aquesta consulta externa a la Universitat tracta específicament
sobre aquesta qüestió. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de contrarèplica té la paraula el
vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies. Bé, evidentment, Sr. Diputat, està en el seu dret de
demanar quants informes vulgui i de demanar quantes
preguntes vulgui, però les tramitacions són les tramitacions.
Quan s’hagin contestat totes les al·legacions i estigui el paquet
preparat hi haurà tota la documentació amb tots els informes
preparats abans d’anar a Consell de Govern i perquè es puguin
consultar. Ara no està, per molt que ho demani, per molt que ho
faci, vostè vol posar l’arada davant el bou, té tot el dret del món
a demanar i fer les preguntes, segurament és un cas inèdit que
abans que el Govern tengui els terminis per fer-ho vostè ja ho
demani, però faci-ho, no hi ha cap problema a fer-ho.
Evidentment, quan estigui tot preparat se li passarà, que no serà
ni avui ni demà, ja li dic, per molt que avui faci la pregunta.

Nosaltres tornam a insistir, l’article 30.27 de l’Estatut
d’Autonomia recull les possibilitats de desenvolupament del
Dret Civil propi de les Illes Balears. De fet, ja té el nostre Dret
Civil una regulació relativa a propietat dividida o compartida
i, fins i tot, en normativa turística i de manera pacífica ja s’han
regulat aspectes de Dret Civil, no és una novetat, per tant.

En tot cas, nosaltres defensam que el Dret Civil no és
competència exclusiva de l’Estat, llevat de determinats aspectes
que sí que la Constitució determina, però que d’acord amb el
nostre estatut hi podem fer i, lògicament, com li dic, quan
tenguem tota la documentació, tots els informes pertinents,
totes les al·legacions contestades, quan estigui tot preparat,
aleshores sí que es podrà donar sense cap tipus de problema, en
aquest moment no estan... eh?, estam parlant d’una qüestió de
setmanes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. 

2) Pregunta RGE núm. 1870/17, presentada per l’Hble.
Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
lloguer turístic (II).

Per formular la pregunta RGE núm. 1870/17, relativa a
lloguer turístic, intervé el diputat Sr. Melià del Grup
Parlamentari El Pi, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo supòs que és que
m’explic molt malament, molt malament, molt malament, però
fatal!, perquè és clar... no hi ha manera que m’entengui i és
clar, per tenir un diàleg fructífer el primer que hauríem de fer
és entendre’ns un poc perquè és que si no... és que resulta que
ni ens entenem. 

Vostè, que té una dilatada experiència política i
parlamentària, deu saber que els diputats poden demanar
documentació, una documentació que vostès tenen, no és que
estiguem passant l’arada davant el bou, nosaltres li hem
demanat un informe dels Serveis Jurídics de Turisme de fa sis
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anys!, de fa sis anys, eh? Entenc que vostè està molt ocupat i té
moltes qüestions, però no crec que sigui tan difícil remetre en
termini, en el termini legal, no el que vostè ha de fer, sinó el
que la seva conselleria va fer fa sis anys. Si això ho troba molt
difícil, bé..., crec que m’he explicat, però segurament vostè
reinterpretarà les meves paraules i dirà que jo estic passant
l’arada davant el bou, però bé...

Les al·legacions estan presentades i devem tenir dret a
obtenir-ne una còpia com a diputats i representants dels
ciutadans, però bé, si vostè troba que tampoc no podem
demanar les al·legacions perquè també estam passant l’arada
davant el bou, digui’ns-ho. És que resultarà que no podem
demanar cap informació.

Si això és el govern de la transparència... és clar, els hem de
fer un monument perquè resulta que cada vegada que obrim la
boca ens diu que... que què feim, que ens precipitam, que anam
molt aviat, bé, perdoni, només demanam que ens enviï un
informe de fa sis anys de la seva conselleria dins el termini
legalment previst. Si això ho troba un excés li demanam
disculpes, feim el que bonament podem, però bé, crec que m’he
explicat, però segur que vostè em contestarà i dirà que ho fem
molt malament i que ens tornam precipitar i que anam molt
ràpid.

La pregunta que ens ocupa, aquesta segona pregunta és
relativa al xoc de la seva proposta amb la normativa estatal
d’arrendaments urbans. Ja li ho vaig dir a la interpel·lació, la
Llei d’arrendaments urbans, ja sé que el Sr. Castells va fer una
interpretació que, com tot, pot tenir el seu fonament, però, en
general, la Llei d’arrendaments urbans preveu que es puguin fer
arrendaments de temporada i que aquests arrendaments de
temporada estiguin fora de la normativa sectorial turística. La
normativa sectorial turística ha de regular, diguem-ho així,
aquelles estades que es facin una vegada que hagi... es facin a
través de canals de comercialització turística i es facin perquè
hi ha serveis turístics, perquè, és clar, és que si no es fan a
través de canals de comercialització turística i tampoc no hi ha
serveis turístics, és clar, dir que aquest arrendament és un
arrendament subjecte a un control de la Conselleria de Turisme
idò és un poc excessiu, en la nostra opinió.

Tornam a dir, escolti’m, i si les Illes Balears tenen
competència en arrendaments urbans i en arrendaments de
temporada, nosaltres voldríem que les tenguéssim, però ens
crida l’atenció aquesta contradicció amb la normativa estatal
perquè, és clar, vostès en la seva proposta el que diuen és que
qualsevol lloguer per dies o per setmanes, qualsevol, està
subjecte a control. Això és el que diuen, no?

Bé, és que hi ha molta gent que lloga legítimament en ús del
seu dret a la propietat sense oferir cap servei turístic i sense
utilitzar canals de comercialització turística. Aquests també hi
estaran subjectes? Això no xoca..., bé, és clar, si diu que
qualsevol lloguer fet per dies o per setmanes està subjecte a la
llei... idò nosaltres voldríem que s’aclarís aquest aspecte perquè
ens sembla que serà un aspecte problemàtic, difícil i de...
generació de gran inseguretat jurídica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Li contesta el Sr. Vicepresident
d’Innovació, Recerca i Turisme, per un temps de deu minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Sí, per aclarir-li, Sr. Melià, a què em referia respecte dels
informes, vostè... jo li he esmentat que estàvem demanant uns
informes sobre el tema de Dret Civil, etc., i vostè ja ha dit “idò
avui mateix el demanaré”, demani’l si vol, no està, a aquest em
referia.

L’informe que vostè ha demanat i les al·legacions estan ja
enviades i si no les ha rebut les rebrà aviat, estan enviades i
s’està complint el termini. A això em referia... bé, estan
enviades, està enviat l’informe i estan enviades les al·legacions.

Quant a la pregunta concreta de la normativa estatal
d’arrendaments urbans, bé, jo li he de dir que, primer, per
aclarir-ho, efectivament la llei diu que es fa una presumpció
que qualsevol lloguer per dies o per setmanes es podrà
considerar turístic, i vostè diu: idò, n’hi pot haver que no ho
siguin; efectivament, n’hi pot haver que no ho siguin, i la
mateixa llei diu: pots demostrar que efectivament no estàs fent
un lloguer turístic, ho pots demostrar.

En qualsevol cas, la regulació el que intenta és clarificar la
normativa reguladora d’arrendaments urbans. Hem de partir de
l’exclusió que fa i que determina la mateixa llei d’arrendaments
urbans a l’article cinquè que tracta de determinar quins lloguers
queden sotmesos a una norma i quins queden sotmesos a l’altra,
a la normativa turística.

La Llei d’arrendaments urbans diu que els que
comercialitzin o promocionin en canals d’oferta turística amb
finalitat lucrativa es regiran pel seu règim específic, per la seva
normativa sectorial, que en aquest cas és la turística. 

Per tant, partint del que diu l’article cinquè, partint de la
remissió que fa la normativa turística, es vol clarificar quan
som davant una comercialització d’estades turístiques i quan
davant un arrendament de temporada que està permès,
efectivament, per la Llei d’arrendaments urbans.

De fet, en fase d’al·legacions millorarem les definicions que
fem de canal d’oferta turística, perquè, entre d’altres coses,
emfatitzarem el fet que la comercialització d’estades turístiques
es caracteritza, entre altres qüestions, per fer-ho en períodes de
curta durada de dies o setmanes. Aleshores ho especificarem
millor en aquesta fase d’al·legacions. 

Aquest és l’objectiu, que quedi ben clar, per... insistim, que
quedi ben clar que hi pot haver arrendaments de temporada per
Llei d’arrendaments urbans i hi pot haver comercialització
turística.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. En torn de rèplica intervé el Sr.
Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. També per aclarir això de la
documentació, vostè m’ha dit que té uns informes de la
Universitat i que ha fet consultes externes, jo li deman el que
vostè té, supòs que dec tenir dret a demanar-li-ho. M’estic
referint a això, no als informes futurs que vostè farà, que no
vaig tan enfora ni tenc aquesta capacitat, però sí que vostè ha
fet unes consultes externes, deu tenir uns informes fets de fa un
mes, de fa tres mesos, de fa no sé quin temps, aquesta
documentació nosaltres tenim dret al seu accés i per tant, li
anuncio que li demanarem aquesta documentació. Punt. Ja està.

Bé, vostè..., és clar, vostè diu: pot haver-hi lloguer de
temporada al marge de la nostra proposta o de la nostra futura
regulació. Jo no dic això, però és que vostè... el que ens diuen
és que el principi general és que sempre són a la seva normativa
i això no és el que diu la normativa estatal.

Vostè em diu: el principi general és que el lloguer...
subjecte a la nostra regulació, si no ho és demostri’m-ho,
mogui’s, preocupi’s. No, no, no, no, no, no, no, no...no, això no
funciona així, una cosa és el lloguer de temporada i una altra
cosa és el lloguer subjecte a control per part de la Conselleria
de Turisme i no tot, per principi, s’ha de considerar el principi
general que tot lloguer sigui el de turisme i si no vostè ja
correrà i ja em demostrarà i ja se’n preocuparà, perquè, és clar,
el senyor que fa un arrendament de temporada, que no ofereix
cap servei turístic i que no utilitza cap canal de
comercialització turística, aquest senyor no ha de córrer darrera
la conselleria a demostrar-li res, perquè, és clar, vostè ja l’està
assenyalant, en principi vostè ja està fent una cosa que no pot
fer: demostri’m que ho pot fer. Això és que és girar les regles
processals de les coses, com vostè sap, vostè que és llicenciat
en Dret sap perfectament que això de la càrrega de la prova té
la seva rellevància, prou rellevància, no és un tema menor, i
vostès giren les càrregues de la prova, jo no he de demostrar la
legalitat de la meva actuació. El senyor que fa les coses bé,
subjectes a la normativa estatal que li dóna una empara jurídica,
no s’ha de dedicar a córrer darrere la conselleria per demostrar-
li les coses. Per tant el que ha de fer la regulació és distingir
perfectament un lloguer de temporada de la Llei
d’arrendaments del lloguer de regulació per part del Govern de
les Illes Balears o del Parlament de les Illes Balears. Això és el
que ha de fer, distingir, no dir que tot en principi és d’una
classe i vostè ja em demostrarà el contrari, si pot. 

Jo crec que aquest no és un plantejament adequat i per tant
crec que és necessària la seva revisió, i per això li hem demanat
reiterades vegades que una de les coses que ha de fer la
regulació és definir què és un canal de comercialització
turística.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de contrarèplica intervé el Sr.
Vicepresident d’Innovació, Recerca i Turisme, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Molt bé, gràcies. Torn a insistir. Una vegada que tota la
documentació estigui preparada no es preocupi que la podrà
tenir al seu abast. Gran part d’aquestes consultes que li he
esmentat són verbals, Sr. Melià...

(Remor de veus)

...i per tant... per tant... per tant els tècnics estan fent feina i es
reuneixen. Sap com funciona, això? Vostè també ha estat a
l’administració, ha estat a un ajuntament, ha estat en el consell,
sap com funciona això; es reuneixen i parlen, i efectivament...
I en allò que facin falta informes per escrit, no es preocupi que
hi seran, no es preocupi que hi seran, perquè aquesta feina en
conjunt de distints tècnics funciona cada dia.

I quant al tema, bé, jo crec que estam d’acord, és a dir,
respectant la Llei d’arrendaments urbans hem d’aclarir, i per
tant utilitzar la normativa turística, que és el que ens diu la Llei
d’arrendaments urbans, per dir quan ens trobam davant una
comercialització d’estades turístiques i per tant no hi cap un
contracte LAU. Llavors vostè pot no estar d’acord amb la
fórmula, però, que s’ha de cercar una fórmula aclaridora, s’ha
de cercar, perquè si no tots sabem que podem parlar d’un
colador si no tenim la qüestió ben aclarida. Nosaltres hem optat
per una fórmula; ara s’està en fase d’al·legacions, insistesc,
estudiant jurídicament, i es faran els ajustos que calguin i que
facin falta, i llavors vostè també, com sap, tendrà l’oportunitat,
via esmenes, de presentar-nos idees brillants, vostè i tots els
grups parlamentaris, idees brillants que ens ajudaran encara a
millorar, ho sé cert, aquesta normativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. 

3) Pregunta RGE núm. 1871/17, presentada per l’Hble.
Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
lloguer turístic (III).

Per formular la pregunta RGE 1871/17, proposada per El
Pi, Sr. Melià té la paraula, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Som prou escèptic que vostè faci
cas de les meves idees, siguin o no brillants, però bé, dit això...,
perquè li hem ofert la nostra col·laboració i troba que ja la
farem en el període d’esmenes, si ho trobam, que evidentment,
com no pot ser d’una altra manera, ho farem. Verbalment no,
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ho haurem de fer per escrit, perquè si les feim verbalment no
ens faran ni cas, però, bé, ja està bé així.

La tercera pregunta que li formulam ens fa especialment
il·lusió, perquè clar, consideram que aquí sí que, així com les
altres dues entenem..., bé, vostè deia, per exemple, “hem de
trobar un criteri per distingir els arrendaments de temporada
del...”, estic d’acord, hem de trobar un criteri; a mi no m’agrada
el seu criteri però estic d’acord en el fons que hem de trobar un
criteri per distingir una cosa de l’altra. Aquí, pel que he sentit
i el que vaig sentir dels portaveus que donen suport al Govern,
la veritat és que la nostra posició és molt llunyana, perquè
nosaltres consideram que les competències de planejament i
d’urbanisme són bàsicament dels ajuntaments. Però no només
ho consideram nosaltres; MÉS... MÉS no, perdó, perquè hi va
haver un canvi de denominació, PSM-Entesa, esmena 2012,
legislatura passada, Llei de turisme, vostès defensaven
exactament el que nosaltres defensam, que és que no hi podia
haver un canvi d’ús; quan es tramitava la Llei de turisme vostès
rebutjaven que hi hagués un canvi d’ús d’un establiment hoteler
a residencial sense cap informe vinculant, subratllat vinculant,
és a dir, sense un paper fonamental de l’ajuntament, no del
consell, de l’ajuntament. Això era el que vostès defensaven.

Bé, vostè a la interpel·lació he de reconèixer que va ser més
hàbil que els portaveus dels seus grups i va suavitzar la qüestió,
va dir que, bé, ens ho plantejarem..., és possible que al final
acabi essent vinculant, veurem com ho feim... Vostè va deixar
oberta la qüestió, cosa que no varen fer els portaveus dels grups
que donen suport al seu govern, varen dir que no, que per què
havia de ser vinculant, que això havia de ser dels consells, que
on s’havia... Bé, fins i tot varen dir que els ajuntaments tot ho
fan malament, que tots els desastres de la disciplina dels
ajuntaments, que eren, bé, una gent... Bé, n’hi va haver un del
seu grup que va dir que eren miserables els projectes que feien
amb l’ecotaxa, o sigui que ja veu els conceptes que alguns dels
seus companys tenen sobre els ajuntaments.

Nosaltres volem ser com Biel Barceló de 2012.

(Algunes rialles)

Volem ser com Biel Barceló de 2012, i volem que defensem
els ajuntaments i que els ajuntaments tenguin un paper clau,
volem que els ajuntaments tenguin un paper clau a l’hora de
zonificar, perquè l’informe que li he demanat de fa sis anys,
que vostè diu que està en camí -deu ser com aquells doblers de
Madrid que també estaven en camí i que continuen en camí-
aquest informe de fa sis anys... deia una cosa molt important,
i és que no hi havia un canvi d’ús urbanístic a les estades
turístiques. I vostès, clar, volen zonificar i troben que la
zonificació no l’ha de fer l’ajuntament, quan tenen informes
jurídics, vostè que ha començat la seva intervenció dient que
faran cas dels serveis jurídics, idò els serveis jurídics li varen
dir que això no suposava ni un canvi d’ús urbanístic, és a dir,
no feia falta ni una nova zonificació. I ara troben que la
zonificació no l’ha de fer l’ajuntament, que l’ajuntament, bé,
l’escoltarem perquè, mira, com a El Pi, que no ens queda més
remei, que l’hem d’escoltar un poc perquè si no, ni cas. 

Idò nosaltres pensam que si vostès fossin mínimament
coherents canviarien aquesta previsió i els ajuntaments tendrien

un paper clau a l’hora de plantejar aquesta zonificació de la
seva proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Contesta el Sr. Vicepresident
d’Innovació, Recerca i Turisme, per un temps de deu minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Melià, efectivament jo
compartesc amb vostè la necessitat del respecte a les
competències municipals, total i absolut, i compartesc amb
vostè que hi ha qüestions que són evidentment..., que la darrera
paraula ha de ser dels ajuntaments, com ho defensava en el
tema del canvi d’ús, i efectivament quan hi ha hagut canvi
d’usos, les poques vegades que s’ha utilitzat aquesta normativa
l’ajuntament ha fet els informes pertinents, i fins i tot li diré que
ara seguim el mateix criteri en tot el tema de reformes
hoteleres. En els nostres informes, a petició, per cert, dels
serveis jurídics, que ja ho varen demanar a l’anterior
administració i l’anterior administració, els responsables
polítics, no els varen fer cas, es posa ben clar que les
autoritzacions de les reformes hoteleres que es permeten
d’acord amb la Llei turística sempre són exclusivament
autoritzacions turístiques; que les autoritzacions urbanístiques,
i per tant la darrera paraula, són dels ajuntaments, i això queda
clar a tots els informes, almanco des que hem entrat nosaltres,
i feim cas precisament dels serveis jurídics, cosa que l’anterior
conseller no va voler que aquesta fórmula s’introduís en els
informes, donant més prerrogatives a la Conselleria de Turisme
de les que tenia, d’acord amb la pròpia legislació, per altra
banda. Per tant miri si som escrupolosos amb les competències
municipals. 

El que passa és que a més de les competències dels
ajuntaments també hem de respectar les competències dels
consells, i per tant el que deim és que els consells només
podran modificar el criteri dels ajuntaments en relació amb les
matèries que siguin de competència dels consells: control de
legalitat i ordenació urbanística i territorial de caire
supramunicipal o insular, en la qual s’inclouen aspectes relatius
a infraestructures, equipaments, serveis i, en general, activitats
d’explotació de recursos en l’àmbit de l’ordenació turística
insular. Aquí és on arriben els consells, i aquí és on
evidentment el consell, en ús d’aquestes atribucions, pot dir
“no, el que m’ha dit l’ajuntament contradiu aquests criteris”;
però, si no, no se’n podrà desferrar. Per tant des d’aquest punt
de vista, lògicament, cadascú dins el seu àmbit competencial,
tendrà, com dic, la competència. I també li puc assegurar que
perquè quedi més clar es millorarà la redacció del text inicial
que s’ha enviat a informació pública perquè això que acab de
comentar ara quedi més clar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. En torn de rèplica intervé el Sr.
Melià, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Sincerament, ens agradava més el Biel Barceló de la
legislatura passada, perquè el Biel Barceló de la legislatura
passada, políticament, ja m’entén, dit amb tot el respecte,
políticament parlam, el Biel Barceló de la legislatura passada
deia, perquè clar vostès tornen reinterpretar les nostres
paraules, nosaltres no diem que els consells no intervenguin,
nosaltres no diem que els consells no tenguin un paper,
nosaltres no diem res dels consells, el que diem és que els
ajuntaments ho tenguin. I vostès la legislatura passada el que
deien era que els ajuntaments ho tenguessin.

I vostè em contesta que no, vostè em diu: és que el consell
si vol que li ho digui a l’ajuntament... No, no, no, no, si vostè
troba que les dues administracions amb competències en
matèria d’urbanisme i de planejament que ho determinin, però
de comú acord, que necessàriament hi hagi un acord de tots
dos. Perquè clar, és que si no al final l’opinió dels ajuntaments
serveix per a molt poc, vostè em pot emblanquinar, em pot dir
que va amb molt bones intencions i que no es desferraran dels
ajuntaments, ja es desferraran ja, faran el que voldran, els
ajuntaments hauran emès un informe i què? És que no hi ha uns
criteris taxats i vostè ho sap. Hi ha uns criteris molt taxats, em
dirà, en els PIAT..., jo quan arribin els PIAT tal vegada ja
estaré jubilat, no ho sé. Però mentre no arribi el PIAT i no
sabem què passarà en aquesta futura planificació a nivell
insular. Bé, mentre tot això no arriba, els criteris no estan gens
taxats.

Per tant, no és un acte degut, on hi ha el compliment d’una
sèrie de requisits fàcilment valorables, és una decisió molt
discrecional, i com que és una decisió molt discrecional, el
criteri de l’ajuntament no serà determinant, el consell insular,
dins aquesta enorme discrecionalitat farà el que voldrà. I per
tant, al final és l’ajuntament que ha de prendre les seves
decisions sobre la seva zonificació i sobre el seu planejament,
de comú acord amb el consell, però també, imprescindiblement,
amb l’ajuntament, es veurà desapoderat de les seves
competències d’urbanisme. I això em sap greu dir-ho, va en
contra del municipalisme i va en contra de l’autonomia local
dels ajuntaments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de contrarèplica intervé el
Vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Sí, gràcies. Bé, Sr. Melià, li torn insistir el mateix, vostè
m’agafa la meva posició en relació als canvis d’usos que és un
tema molt concret i molt específic i aquí parlam d’una qüestió
que afecta totes les illes, tot el territori i que té implicacions, i
l’únic que li dic és: la zonificació la fa l’ajuntament, la
zonificació, d’acord amb les seves competències, la farà
l’ajuntament, però també hem de posar damunt la llei que el
consell insular té salvaguardades les seves competències. Entre
altres coses, perquè quan els PIAT estiguin fets, que

efectivament vostè diu que per ventura tardarà anys, en
qualsevol cas el PIAT o el PTI, perquè es donen les dues
possibilitats i li vull recordar que en aquests moments el PIAT
de Mallorca ja està en tramitació i les modificacions del PTI
tant d’Eivissa com de Menorca, també estan en tramitació, per
tant, vull pensar que arribaran a bon port en els terminis
establerts de tramitació.

I dins aquestes planificacions supramunicipals, de PTI o de
PIAT, lògicament és on els consells tenen el seu paper. Però
avui per avui no els tenen fets, i el que permetem és dir, escolti
no prenguem decisions que ens contradiguin el que llavors dirà
el PTI o el PIAT. Però insistesc, en aquelles qüestions en què
els consells hi tenen competència supramunicipal, relacionada
amb infraestructures, equipaments, serveis o activitats
d’explotació de recursos en l’àmbit de l’ordenació turística
insular, que és el que diu estrictament la normativa. I això ens
cenyim, al que diu estrictament la normativa de competències
que cada una de les administracions té.

Més enllà ja no li puc dir, si ens remetem a la normativa és
el que en aquests moments s’ha d’aplicar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

4) Pregunta RGE núm. 1872/17, presentada per l’Hble.
Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
lloguer turístic (IV).

Per formula la pregunta RGE núm. 1872, relativa a lloguer
turístic, intervé el diputat Sr. Melià, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, ja per acabar. Bé, ara
resulta que el canvi d’ús dels establiments hotelers a residencial
és una cosa puntual, sense massa importància..., és que clar,
vostè ens està dient això. I quan vostès feien les rodes de
premsa la legislatura passada, s’esbucava el món, el model
turístic s’esbucava tot a través d’aquesta fórmula que trobaven
que era desastrosa. És que clar, ara tot és molt suau, molt més
relatiu, home! És el que m’ha contestat, m’ha contestat que era
una cosa puntual, res, no té quasi importància això. He entès
això, tal vegada no només m’explic malament jo, però bé.

La darrera pregunta que li formulam és en relació a les
autoritzacions o a les altes ja donades. Vostè ens va acusar a
nosaltres d’intoxicadors i de demagogs quan vàrem dir que els
que tenien autoritzacions, estaven d’alta, es podien veure
afectats per la nova regulació. I resulta que els portaveus que
donen suport al Govern..., no perquè volguessin donar la raó a
El Pi, que segur que no volien donar la raó a El Pi, però al final
varen corroborar la nostra argumentació i el nostre pensament,
i és que efectivament, la nova regulació afectarà i per tant, hi
pot haver persones físiques o jurídiques que fins ara tenien un
títol administratiu habilitat per fer una estada turística, que
perdin aquest títol. No perquè incompleixin els requisits de
quan es varen donar aquestes autoritzacions o aquesta alta, sinó
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perquè es dicta una nova normativa a la qual siguin incapaços,
o no estiguin en disposició d’adaptar-se. 

I vostè això ho va negar a un primer moment, però veig que
això ha canviat. Per tant, m’agradaria que m’aclarís a quin
moment ens trobam i com s’han de prendre i quina posició han
de tenir aquests subjectes que tenen aquestes autoritzacions i
que tenen aquests títols habilitats, de cara a la seva regulació,
si s’han de preparar per tirar-se per la finestra, o poden estar
tranquils.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Què preparin l’equip, vaja!

(Rialles)

Té la paraula el Vicepresident, per un temps de cinc minuts
en rèplica.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies. Per clarificar-ho i perquè quedi a l’acta ben clar,
jo no he minimitzat els canvis d’usos, he dit que una cosa era
el canvi d’us i l’altra la comercialització d’estades turístiques,
i que vostè agafa la meva postura en relació al canvi d’usos i
l’aplica a la comercialització de les estades turístiques. Això és
el que li he dit, no li he minimitzat. El canvi d’usos evidentment
en el seu moment podrien haver estat i fet es plantejava com a
vertaderes pilotades urbanístiques i aquí seguesc tenint la
mateixa preocupació que tenia Biel Barceló més jove de fa cinc
anys, la mateixa, li ho puc assegurar.

El que passa és que estam en una altra situació econòmica
i ara ja no interessa tant i ara efectivament, el que estam vivint
és tot el contrari, ara ho volem “turistificar-ho” tot i no
“residencialitzar-ho” tot. Ara estam en una altra dinàmica Sr.
Melià i per això la preocupació canvia. Ho entén no?...

(Remor de veus)

En una cosa estarem d’acord. 

Bé, vegem jo quan li dic que vostè crea alarma, és
precisament amb frases com aquesta de què perdran el títol
administratiu que tenen. Ara, efectivament com varen dir els
portaveus i també tenim ben clar, clar que es veuran afectats
per la regulació, clar que hi haurà qüestions que en aquests
moments no han de complir i que hauran de complir, quan hi ha
un canvi normatiu això passa, li ho posaré ben clar. Quan a tu
t’autoritzaren a tenir un restaurant o un bar, en aquell bar estava
autoritzat que hi fumessin dins i un moment donat va canviar la
normativa i ja no varen poder fumar. Hi ha qüestions que estan
damunt la llei, que si al final queden, ho hauran de complir. Per
exemple, ara no han de tenir un telèfon de 24 hores, però
l’hauran de complir després, perquè serà a la llei. Ara no han
d’informar als clients de les normes de la comunitat de
propietaris, després ho hauran de fer, etc. Hi ha tota una sèrie
de qüestions que no han de fer, que després la llei nova els
obligarà.

Algunes més delicades, com el tema per exemple cèdules
d’habitabilitat, disciplina urbanística, etc. Bé, aquestes ara ho
estan estudiant els jurídics. La que li puc assegurar que no hi
serà, a no ser què vostès arribin a un acord i decideixin posar-
la, nosaltres no la proposarem com a conselleria, és la de
zonificació, m’explicaré, perquè quedi ben clar: si algú ha
obtingut ara una autorització a un lloc, a un territori, a un sòl en
què posteriorment no estarà permès donar autoritzacions,
evidentment que aquestes autoritzacions s’han de respectar
perquè no pot tenir efecte retroactius des d’aquest punt de vista
ni ens podem ficar en un embolic d’indemnitzacions que
tendrien lloc. Això no tenim intenció de fer-ho, em sembla que
és allò just, el que pertoca i el que en aquests moments..., si és
això al que es refereix, aquí hi ha d’haver total i absoluta
tranquil·litat. 

Ara, que hi haurà normatives, per exemple, que ara els
clients tu no has de donar part a la policia dels clients que tens,
però la nova normativa diu que sí, que a partir de l’entrada en
vigor s’haurà de donar part dels clients que tens a la policia,
com fan els hotels i els agroturismes. Bé, idò aquest, aquest
article en concret sí que els afectarà. A això ens referim, que hi
haurà articles en concret que sí afectaran les antigues
autoritzacions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Li contesta, en torn de rèplica,
el Sr. Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Del Biel Barceló de fa cinc anys el que
m’agradava era que era una qüestió de principis el seu
municipalisme, veig que aquests principis han baixat. Això és
el que intent criticar-li una miqueta.

Només em queda una pregunta per fer-li, si em pot indicar
a quin article de la seva proposta està el que han de complir o
el que no han de complir aquests habitatges, perquè clar vostè
em diu aquí una cosa, bé, ambigua, que està bé, que jo amb
determinades coses puc estar d’acord, ja em sembla bé, però
nosaltres el que li reclamam precisament és que vostès
concretin i em diguin... hi hagi una disposició que em digui,
“els senyors que tenien una autorització hauran de tenir el
telèfon, hauran de donar d’alta a la policia i hauran de tal, i la
resta no”. Jo el que vull és això, però és que la seva proposta no
ho diu.

A no ser que vostè m’il·lumini, si m’il·lumina em callaré i
com sempre m’aniré amb la cua entre les cames, però... si no
m’il·lumina hauré de concloure que quan nosaltres li fèiem la
crítica teníem raó, quan nosaltres criticàvem la seva proposta
teníem raó, quan nosaltres dèiem que vostès creaven una
situació d’inseguretat a aquests senyors que tenien un títol
administratiu habilitant teníem raó. 

Vostès ara veuen, estic content que en qualque cosa ens
puguin donar una miqueta la raó, que és necessari aclarir aquest
tema i dir expressament el que els senyors que tenen un títol
administratiu han de complir d’aquesta nova normativa, telèfon
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de 24 hores, altes de policia... no sé què, i el que no han de
complir, zonificació i no sé quantes coses més. 

Però és que per ara, com que no diuen res, és evident que
generen vostès inseguretat i és evident que el senyor que té un
títol administratiu es queda amb la impressió que haurà de
complir coses que seran impossibles, per exemple el que vostè
deia, perquè el senyor que tenia d’alta, o en ANEI o en ARIP,
una casa totalment legal, amb totes les altes i que estava pagant
tots els seus tributs i que tot ho feia absolutament d’acord amb
la normativa, aquest senyor ara tremola, no sé si es tira per la
finestra o no, però tremola, perquè és clar, vostès l’han
assenyalat i quan nosaltres ho denunciàvem, a més vostè em
deia que creàvem alarma. 

Bé, si la conclusió del dia d’avui és que almanco ens donen
la raó només en aquest aspecte que és necessari que hi hagi una
norma que aclareixi quins aspectes l’afecten i quins aspectes
no, benvinguts siguin, però m’agradaria que m’il·luminàs i em
digués: no, és que l’article no sé què de la lletra d) ja ho diu i
ja ho expressa i vostè no té vista i no és capaç de veure-ho.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de contrarèplica intervé el Sr.
Vicepresident per un temps de cinc minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, Sr. Melià, té raó, no
és a cap article...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

... no és a cap article, té raó. Efectivament, així com estava
redactat nosaltres interpretàvem que no els afectava la llei en
res, la qual cosa tampoc no era així, eh?, no era correcte.

Per tant, efectivament, durant la fase d’al·legacions s’està
introduint aquest article. També li he de dir que no cream
inseguretat perquè la llei no està encara ni en projecte de llei,
ja no dic ni aprovada, per tant, inseguretat, cap ni una perquè
en aquests moments tot el que posa la llei pot ser susceptible,
com sap, de ser modificat i sé cert que en els dos tràmits que
queden en aquests moments, tant el de Govern, com el de
Parlament, encara sofrirà modificacions, però efectivament hi
haurà aquest article que vostè demanda, hi haurà aquest article
que dirà que els articles aquest, aquest, aquest i aquest són els
que afecten les autoritzacions ja donades. I compartesc amb
vostè el criteri que efectivament un propietari que ha fet les
coses ben fetes, que ha presentat els papers ben fets, d’acord
amb la legalitat vigent actual, ens agradi o no ens agradi
aquesta legalitat, efectivament... serà aquesta qüestió.

Per cert, la legalitat vigent dóna autoritzacions sense cap
tipus d’intervenció per part municipal, que sembla que... no es
diu gaire, però actualment, el règim actual dóna participació

zero als ajuntaments, de fet els ajuntaments només saben
perquè nosaltres, perquè nosaltres, i no perquè tenguem cap
obligació legal lògicament, els donam aquesta informació i
cada vegada que hi ha una alta, als seus efectes, lògicament,
perquè hem pensat que era el mínim que podíem fer, però no
està ni contemplat a la llei en aquests moments cap participació
ni tan sols aquesta mínima de tenir la informació en l’àmbit
municipal.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Encantats que hagi vengut avui
a la nostra comissió, així com als alts càrrecs que l’han
acompanyat, Sra. Cap de Gabinet i Sr. Secretari General,
moltes gràcies.

Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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