en l’ocupació
d’explotació “també són víctimes
de la crisi”.
En aquest sentit, assenyalaren
que el nou impost repercutirà en
els beneficis
de
les empreses, “els
AREA (cm2):
78,4
quals en aquests moments no
tenim”, i en l’ocupació. Així mateix, apuntaren que, a banda
d’aquest tribut verd, les grans superfícies també es veuran afectades pel nou impost d’envasos i
per l’augment del cànon d’aigua.

Sense rectificació
El director general de Comerç,
César Pacheco, considerà “lògic”
el malestar del col·lectiu, malgrat
que descartà, a priori, fer marxa
enrere. “La imposició de nous tributs no és alternativa a la reducció de la despesa pública, que ha
de continuar per contenir el dèficit”, va dir, al mateix temps que
insistí que el “sacrifici” que de-

540

les superfícies comercials de més
de 700 metres quadrats –en el cas
de Mallorca–, serà progressiu.
Tirada:
38.658
Categoría: Islas Baleares
Fins a 1.000 metres quadrats, es
Difusión:
31.923
Edición:
Baleares
pagarà
6 euros per
metre quaAcomiadaments.
Eroski ha fet
183.000es pagaPágina:
8
drat;Audiencia:
fins a 5.000 metres,
una estimació
de com pot repercuran 15 euros el metre
quadrat;
tir-los el nou impost. De 130 emOCUPACIÓN:
7,1%
fins a 10.000 metres, 18 euros el preses que tenen, 30 passarien a
metre quadrat; i a partir de tenir pèrdues i haurien d’acomia10.000 metres, a 21 euros el dar 540 persones. Unes xifres “no
metre quadrat. Això és el preu extrapolables” a altres empreses.•
que abonaran les superfícies per

Pressuposts 27/11/2012
D’altra banda, l’equip d’Aguiló explicà ahir els pressuposts al CRE i
al Cercle d’Economia. El seu president, Alexandre Forcades, vol
estudiar
ara el projecte i “comV.PUB.:
Sin auditar
provar” si els ingressos prevists
es corresponen amb els reals. La
seva major preocupació és que es
garanteixi el pagament als proveïdors de la Comunitat.•

EL DETALL

Exceltur rebutja el tribut als rent a car
PALMA El lobby turístic Exceltur manifestà ahir el

seu rebuig al nou impost als cotxes de lloguer que
projecta el Govern balear per a l’any que ve. Qualificà la mesura de “notable desencert” que “dissuadirà la demanda turística”. L’Aliança per a
l’Excel·lència Turística considerà que el sector
dels rent a car “juga un paper fonamental” dins

de l’oferta complementària turística i entén que
gravar-ne més l’activitat perjudicarà “tota la cadena de valor de serveis turístics a les Illes”. Exceltur lamentà que “diverses administracions” sembla que consideren que el turisme “pot aguantar
tot tipus de càrregues”, com mostra la pujada
d’IVA i l’augment de taxes aeroportuàries.•

i l’esmena negociada amb
Madrid és per 92 milions.
PSM-IV-E coincidí, però féu
una passa més. El seu portaveu, Biel Barceló, qüestionà
la legalitat de pressupostar
uns ingressos
uns imNOTICIAS per
EXCELTUR
posts que no existeixen.
“No és legal”, afirmà.
En contraposició, el PP va
fer saber que els 92 milions
per a carreteres ja estan
pactats amb Madrid i això
farà que la inversió de
l’Estat arribi l’any que ve
fins als 169 milions. La senadora autonòmica, Maria Antònia Garau, digué que la situació anterior era “injusta”
i “insuficient” i va anunciar
noves esmenes (el termini
acabava ahir). Quant als ingressos pressupostats, el diputat Antoni Camps defensà que es basen en càlculs
“reals”.• Q. T.

