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r posà el crit al cel quan el primer Govern d’Antich
mpost ecològic. Ara diuen que l’increment de l’IVA
més mal i recorden que el PP prometé rebaixar-lo
AREA (cm2): 25,8

ten d’una minva de visitants per l’augment de l’IVA.

OCUPACIÓN: 2,3%
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“És
una imposició de
Islas Baleares
Brussel·les”

Baleares
El president de la Federació d’Enti8 Locals de Balears, Joan Albertí
tats
(foto), que també és batle de For-V.PUB.: Sin auditar
nalutx (PP), declarà que si Rajoy ha
hagut d’apujar imposts és “perquè
no ha tingut cap altre remei” i destacà que l’augment de l’IVA turístic
“ha estat una imposició de Brussel·les” i s’ha duit a terme perquè
“no ha quedat cap altre remei”.• dB

El PIB turístic caurà
milions. Segons l’estudi de la
FEHM, és el que es deixarà d’ingressar l’economia balear per la
pujada de l’IVA.•

74
milions. L’informe dels hotelers
elaborat l’any 2000 preveia una
pèrdua d’ingressos de 74.150.602
euros per l’ecotaxa.•

demanen l’ajuda del Govern balear. “És importantíssim que ens
doni suport en uns moments
com aquests i que intercedeixi
davant l’Estat per evitar l’aprovació de la pujada de l’IVA amb
efectes insalvables per a l’economia balear”, assenyalà la gerent
de la FEHM, Inma de Benito.
En tot cas, s’ha de tenir present
que els doblers recaptats per
l’ecotaxa eren per a les Balears.
Per contra, només el 50% dels ingressos per IVA són per a la comunitat.•

El PIB turístic pot contreure’s fins a
un 1,5% el 2012 amb la pujada de
l’IVA al sector i registrar així una
caiguda molt similar a la prevista
per Madrid per a l’economia estatal, de l’1,7%, segons el càlcul de
l’Aliança per a l’excel·lència turística (Exceltur). El vicepresident executiu, José Luis Zoreda, expressà la
seva disconformitat amb la mesura pels seus efectes “en un sector
que fins ara podíem argumentar
que érem locomotores”.• dB

Sector nàutic
L’Associació Nacional d’Empreses
Nàutiques (ANEN) considerà que
la pujada de l’IVA al 21% suposa
una pèrdua de competitivitat molt
important per a les empreses nàutiques de l’Estat que han de competir en el mercat, ja que s’incrementa “encara més” la diferència
fiscal amb els països europeus.
L’entitat recordà que el sector està
afectat per una doble imposició ja
que, a més de l’IVA, suporta un impost especial de matriculació del
12% per als vaixells de més de vuit
metres d’eslora.• dB
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