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el tanteig i el retracte o la cessió –tanteig i retracte que tan
bones xifres està portant-nos al parc públic valencià, tant de
la Generalitat com dels diferents ajuntaments.
El passat novembre vam anunciar un acord sense precedents al País Valencià, perquè adquiriríem 75 habitatges, que
formaven part de la cartera d’habitatges buits de la Sareb,
per menys de cinc milions d’euros. I això significa que estem
comprant habitatges, una vegada més, per baix del seu preu
de mercat, a 65.000 euros per habitatge en les zones del
País Valencià que més necessiten habitatge.
I hem d’estar ben orgulloses i orgullosos que la Generalitat
haja aconseguit el major acord de compra d’habitatges de
la Sareb de tot l’estat espanyol i, a més, ha servit d’exemple
perquè el govern central acorde la cessió de 20.000 cases
amb els propers anys. I, una vegada més, el País Valencià
ha servit de far perquè les polítiques d’habitatge de l’estat
siguen com són les valencianes.
Em permetran que els parle també de la funció social que ha de
complir la Sareb. Este mes de febrer hem presenciat diversos
episodis que ens han afectat i que han encetat la veu d’alarma.
Més de dos-centes cinquanta famílies, en municipis com el de
Torrent, Alfafar o Riba-roja, es van veure amenaçades de ser
expulsades de les seues cases i això, com vostés comprendran,
és inadmissible que ho puga dur a terme una entitat amb gran
part del capital públic. I això ho hem fet saber a la gent de la
Sareb que, efectivament, ha tirat arrere i ha corregit un error i,
ara mateix, eixes persones estan tranquil·les en les seues cases.
Mitjançant està actuació ràpida hem aconseguit revertir esta
situació tan delicada i en la Generalitat no anem a permetre
que ninguna entitat pose en escac la vida de cap persona d’este
país. Així com tampoc ha permés que Divarian expulse a les 29
famílies de la Pobla de Vallbona, a les quals m’he referit abans.
No hi ha més opcions, o afrontem de cara el problema i
proposem solucions sense limitacions temporals o totes
estes cases acabaran en mans de persones sense rostre.
Acabaran en mans d’interessos particulars que s’amaguen
darrere d’un entramat de noms i sigles.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Continuem amb la pregunta 659, formulada pel diputat
Vicent Arques del Grup Parlamentari Socialista al Consell,
sobre les ajudes a professionals del sector turístic. La substanciarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, segons
l’escrit 32.217 presentat per la consellera de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
Quan vullga, senyoria, pot formular la pregunta.

El senyor Arques Cortés:
Gràcies.

Pàg. 3123
Bon dia, senyor conseller.
Hace ahora un año le preguntaba por la valoración del
Consell de la temporada 2019. En aquel momento hablábamos de un sector que batía récords año tras año y que suponía, ya entonces, un 14,6 % del PIB autonómico, el 15 % del
empleo y el 16 % del gasto corriente, y un total del 13 % de
los impuestos que recaudaba el Consell.
Entonces nos decía que, entre enero y noviembre del 2019,
más de 9 millones de turistas extranjeros habían visitado ya
la Comunidad Valenciana, lo que suponía un 3,8 % de incremento y un 10 % más del gasto del año anterior. Nos decía
usted mismo que la valoración que hacía el Consell sobre los
datos turísticos del 2019 era muy positiva y que no era nada
más que el acicate para continuar trabajando en un sector
turístico moderno y fuerte.
Entonces, básicamente, nuestra única preocupación era la
gestión del Brexit, finales de 2019, primeros dos meses del
2020, y ninguno de nosotros podíamos imaginar que pocos
días después, en marzo, aquello que veíamos en China
podía acabar provocando una crisis sanitaria, la que estamos
viviendo actualmente.
Las limitaciones que han tenido que llevar a cabo los diferentes gobiernos para contener la expansión del virus, el
aumento de los contagios y las muertes han provocado
que el sector turístico haya sido uno de los más perjudicados, cayendo la actividad turística a mínimos históricos. Ha
sufrido un descenso del 70 % de turistas extranjeros, ha
decrecido un 74 % en el gasto total, el número de pernoctaciones totales ha decrecido un 70 %.
Casi todo ha cambiado en un año. sin embargo, el compromiso
del Consell es importante. España es el país de la Unión Europea
que más ayudas públicas ha movilizado. Y es que, a pesar de la
crisis sanitaria, el compromiso del Consell con el sector turístico
es total. Ejemplo es que, del total de las ayudas que las diferentes autonomías han dado a los diferentes sectores afectados por
la crisis, la Comunidad Valenciana ha sido con muchísima diferencia la comunidad autónoma que más ayudas ha dado, en un
claro compromiso del Consell para mantener el tejido productivo
y los empleos en el ámbito turístico de la comunidad.
Por eso, la pregunta es ¿qué ayudas a profesionales del
sector turístico ha puesto en marcha el Consell para contribuir a hacer frente a las pérdidas ocasionadas en este sector,
en el turístico, por la incidencia del COVID 2019?
Gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per donar resposta a la pregunta formulada, té la paraula –té
a l’altra, senyoria– l’honorable conseller d’hisenda.
Quan vullga, senyoria.
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El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Moltes gràcies, presidenta.
Senyoria, com molt bé ha dit vosté, la lluita contra la COVID19 va fer necessari adoptar una sèrie de mesures sanitàries
imprescindibles de limitació de la mobilitat i del contacte
social que han tingut, òbviament, un especial impacte en el
sector turístic.
Segons les primeres estimacions, que vosté ja ha subratllat,
la caiguda de l’activitat econòmica vinculada al turisme en la
Comunitat Valenciana en l’any 2020 ha sigut de quasi onze
mil milions del PIB turístic del 2019, un 61 % de pèrdua. En
el conjunt d’Espanya, com vosté ha dit molt bé, ha sigut del
70 %.
Conscient de la gravetat de la situació, este Consell ha estat
des del primer moment en contacte amb els representants
del sector, escoltant els seus problemes i les seues propostes i treballant per posar en marxa totes les mesures d’ajuda
possibles.
Durant l’any 2020, l’any passat, els diversos programes de
Turisme Comunitat Valenciana es van orientar fonamentalment a donar resposta a la situació creada per aquella
primera ona de la pandèmia i la progressiva incorporació a la
nova, entre cometes, «nova normalitat». Com, per exemple,
la inversió de 10 milions en equipaments i dotacions higiènic-sanitàries a les platges o 16 milions per la promoció de la
imatge de la Comunitat Valenciana com a destinació segura,
que era molt important en eixe estiu.
La posada en marxa de dos paquets d’ajudes dirigides específicament als professionals turístics, com la línia de 6,5 milions
d’ajudes a autònoms i pimes dels sectors afectats per la crisi
del Decret 48/2020, que van permetre ajudar a prop de
900 empreses del sector. I el programa Bo Viatge Comunitat
Valenciana amb una dotació inicial de 14 milions, entre l’any
2020 i l’any 2021, ampliada ara amb 2,3 milions més, que
va possibilitar que entre octubre i desembre de l’any 2020
s’efectuaren prop de 10.000 reserves d’estades turístiques.
I ara, enguany, l’any 2021, davant esta tercera onada hem
posat en marxa el Pla Resistir, com molt bé sap la cambra.
És un pla dinàmic, un pla que s’ha anat adaptant per cobrir
al màxim els col·lectius possibles, amb la màxima atenció,
òbviament, al sector turístic, als sectors dels contagis socials
–que són els que realment reproduixen els contagis pandèmics– amb línies de les quals els professionals del turisme es
poden beneficiar.
Miren, vostés. Començarem amb els 160 milions de les
ajudes parèntesis del Decret llei 1/2021, que segur que
vosté, com alcalde d’una població turística, coneix perfectament perquè s’estan gestionant a través dels consistoris per
ajudar als sectors més afectats de cada municipi i en el cas,
per exemple, dels municipis com el de vosté justament este
tipus d’activitats.
I en una setmana ampliarem amb el Decret Llei 2/2021, que
inclou 80 milions en ajudes directes per autònoms i empreses del sector de l’hostaleria, turisme, activitats artístiques,
recreatives i d’oci afectats pel tancament o la limitació de
les seues activitats, independentment de la grandària de les

Pàg. 3124
empreses. 17 milions d’ajudes a treballadores i treballadors
afectats pels ERO derivats de la COVID-19.
Ajudes complementàries, cal recordar que eixa de l’ERO és
com si té ara tota la vida, no, no, l’ERO és d’ara, eh. L’ERO és
este Govern d’Espanya el que ho ha ficat en marxa, vull dir. I
és una autèntica revolució. Imaginen vostés esta crisi sense
ERO, no vull ni pensar-ho.
Una línia de més de huit milions per a treballadores per
compte propi i autònomes als quals se’ls complementa la
prestació extraordinària que ja van rebre de la Seguretat
Social per cessament o reducció d’activitat a causa de la
COVID-19, a la qual també es poden acollir els professionals
del sector turístic.
Però és que, a més, s’ha aprovat una línia de 18 milions
del pressupost de turisme, específica, per a professionals i
empreses del sector turístic; 4,7 milions d’ajudes directes
al sector del taxi; un decret llei amb una línia de 8 milions
d’ajudes per al sector de l’oci nocturn, molt vinculat també al
turisme.
I com veu, senyoria, tot un ventall d’ajudes directes, de les
quals es poden beneficiar els professionals del sector turístic. A les quals hi ha que afegir el suport financer del nostre
banc públic, l’IVF, que ha posat en marxa línies com la dels
préstecs bonificats amb trams no reemborsables de fins al
30 %, que significa una ajuda directa, de la qual alguns establiments hotelers, precisament de la seua comarca, ja estan
beneficiant-se.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Continuem amb la pregunta 623, formulada por la diputada
Ruth Merino del Grup Parlamentari Ciudadanos al Consell
sobre la concessió dels ajuts del Pla Resistir. Serà substanciada pel conseller d’Hisenda i Model Econòmic.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Merino Peña:
Gracias, presidenta.
Señor conseller, ¿por qué excluyeron a las pymes de más de
diez trabajadores de las ayudas del Plan Resistir? Y ¿qué van
a hacer para ayudar a estas empresas?

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per donar resposta a la pregunta, té la paraula l’honorable
conseller d’hisenda.

