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DIARI DE BALEARS
DIVENDRES, 18 DE GENER DEL 2013

EL DETALL

El turisme
només fou
rendible a
les Balears
Balears és l’única destinació
de l’Estat amb un balanç positiu en vendes i en resultats
empresarials el 2012, any en
què l’activitat turística a
l’Estat va caure un 1,6%, quatre dècimes més de l’inicialment previst, a causa d’una
intensificació de la caiguda
del consum intern, segons
dades del lobby turístic Exceltur, que ahir va fer públic
el balanç de l’any passat.•

Jesús Sánchez (Sales de festa), Sylvia Riera (Agències de viatges), Joan Gual (Cambra de Comerç), Pilar Carbonell (CAEB Restauració), Joan Nadal
(Empresaris turístics Platja de Palma), Alfonso Robledo (Pimem Restauració), Antonio González (Atraccions turístiques), Ramón Reus (Aevab).

● Avisen que l’estacionalitat “s’estan enquistant” ● Demanen mesures fiscals
“equitatives” per a tots els sectors ● Insten l’Executiu a “no relaxar-se” en política
territorial ● Volen que la col·laboració publicoprivada comenci a funcionar
Text: Margalida Ramis
Foto: Jaume Morey
PALMA Els empresaris turístics
donen un nou toc d’atenció al Govern balear. Sota el paraigua de la
Cambra de Comerç i el seu president, Joan Gual de Torella, representants de les patronals del sector turístic –amb l’excepció dels
hotelers– manifestaren ahir les
seves preocupacions amb vista a
la propera temporada. Denunciaren que l’increment de la pressió
fiscal contribueix a “enquistar”
l’estacionalitat, alhora que instaren l’Executiu a preservar el medi
ambient i a millorar la promoció.
En nom de les patronals turístiques no hoteleres, Gual va fer una
crida al Govern de Bauzá a negociar els impostos que pretén implantar a partir del mes d’abril. El
president de la Cambra de Comerç es mostrà molt crític amb les
mesures de l’Executiu que “no
són equitatives”. Segons el seu
parer, “cal diluir l’esforç fiscal a
tota la cadena productiva de les
Balears en comptes d’augmentar
els tributs a sectors que contribu-

Nou toc d’atenció
dels empresaris
turístics al Govern
eixen a la desestacionalització”,
com el dels cotxes de lloguer, el
comerç i bars i restaurants, que es
veuran afectats pels nous tributs
mediambientals. Les crítiques en
matèria fiscal, però, també arribaren al Govern central arran de
l’augment de l’IVA, en vigor des
del setembre passat.
En aquest sentit, els empresaris
recordaren que alguns sectors,
com les atraccions turístiques, es
varen veure afectats per un increment de 13 punts en l’IVA. A més a
més, mostraren preocupació per
les repercussions que tindrà l’impost als rent a car en la resta de

“

Les xifres rècord de
passatgers durant
4 mesos no basten
per resoldre la crisi
econòmica balear”
JOAN GUAL DE TORRELLA
President de la Cambra de Comerç

sectors de l’anomenada oferta
complementària, ja que, segons
varen explicar, es tracta de serveis

que fan servir els turistes que lloguen vehicles.

Retirada impost
El president d’Aevab (patronal de
petites i mitjanes empreses de
rent a car) va fer una crida a l’Executiu i, en concret al vicepresident Aguiló, perquè retiri o posposi l’impost. Indicà que en
aquests moments “s’està adquirint un 60% menys de flota que
l’any passat” i recordà que les reserves també se’n veuen afectades amb una davallada d’entorn el
40%. Davant d’aquesta situació,
Joan Gual indicà que no tots els

Madrid vetarà lleis
balears que limitin
la unitat de mercat
PALMA El Govern de l’Estat

aprovarà, previsiblement
avui en Consell de Ministres, una llei d’unitat del
mercat que vetarà la normativa autonòmica que la
contravingui. dBalears ja
publicà fa un mes i mig que
aquesta nova llei podria fer
inviables els tres nous imposts que pretén imposar

el Govern balear: el d’envasos de begudes, el dels rent
a car i el de grans superfícies comercials.
El diari La Razón apuntava ahir que la nova llei preveu la creació d’un mecanisme de resolució de conflictes que podrà deixar en
suspens qualsevol sanció
que les comunitats imposin

La llei pot afectar l’impost de grans superfícies comercials.

sectors turístics, cas dels hotels,
“es veuen castigats de la mateixa
manera” i l’empresariat instà
l’Executiu a “fer una anàlisi global” de les mesures fiscals. Una de
les majors crides de les patronals
és la lluita per allargar la temporada. “La nostra economia no pot
viure de xifres rècord de passatgers durant quatre mesos”, sentencià Gual, que tornà a demanar
una bonificació del 100% de la Seguretat Social els mesos d’hivern.

Territori
D’altra banda, el president de la
Cambra sol·licità al Govern que
“no es relaxi” en la interpretació
sobre les normatives mediambientals perquè serà l’ús natural
dels espais “el que ens traurà de la
crisi” i el que suposa “el nostre
principal actiu turístic”. Gual destacà la importància de “no crear
nous nuclis urbans” i “anar en
compte amb l’ús del sòl rústic”,
perquè “de vegades es fan interpretacions amb les quals semblen
que es relaxen normes”.
Així mateix, els empresaris manifestaren la voluntat de treballar
conjuntament amb l’Administració. Gual lloà la col·laboració poblicoprivada de què parla el Govern, però “és hora que comenci
a funcionar”.•

a les empreses, sempre que
aquesta contrevingui l’esperit de la nova norma. La
llei establirà una llicència
única que servirà a les empreses per operar i vendre
a les 17 comunitats autònomes, però també unificarà i
derogarà les normatives
que topin amb la nova legislació d’unitat de mercat.
El rotatiu posa com a exemples els diferents imposts i
taxes que es cobren a les
empreses a cada comunitat, a més dels diferents requisits que s’exigeixen per
una mateixa activitat en

funció del lloc on estigui
implantada.
Els imposts sobre els envasos, els cotxes de lloguer
i les grans superfícies suposen, de fet, una diferència
més entre la fiscalitat de Balears i la de la resta. És per
això que els empresaris
afectats esperen que la
nova llei impedeixi aquests
nous tributs. Un altre exemple que afecta les Illes és el
de l’ordenació turística. En
aquest sentit, es pretén
igualar les condicions dels
establiments hotelers de la
mateixa categoria.• dB

