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qui no entén que la vivenda no és un bé de mercat, sinó que
és un dret, un dret i, com a tal, s’ha de regular.
Per això, volem saber, senyor conseller, quines mesures i
gestions està fent la seua conselleria per a aconseguir una
regulació efectiva dels preus de lloguers a la major brevetat
possible.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

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

El senyor vicepresident segon del Consell i conseller
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:
Moltes gràcies per la seua intervenció i per la pregunta,
senyora Bachero.
El debat sobre regular o no els preus del lloguer està
totalment superat entre les forces progressistes, a favor,
per descomptat, de regular els preus del lloguer. És més
que evident la necessitat de posar solució a les constants
pujades abusives, i així ho van recollir en el pacte del govern
que es va signar, en el marc de l’estat, entre Unides Podem i
el Partit Socialista.
Si una cosa tenim clara és que el cost de l’habitatge ha
de ser per a que totes les persones puguen accedir a ell
sense posar en perill la satisfacció de les seues necessitats
bàsiques. I, per això, Nacions Unides va concloure que el
màxim exigible a una família per a accedir a una llar en
condicions ha de ser del 30 % dels seus ingressos, és a dir,
molt menys del que paga una valenciana i un valencià per un
preu de lloguer habitual.
I, segons l’informe elaborat per Comissions Obreres sobre
la vivenda en lloguer en Espanya, quasi un milió i mig de
persones destinen més del 50 % dels seus ingressos a pagar
la mensualitat del lloguer en l’estat espanyol. I, d’entre ells,
més de dues-centes cinquanta mil valencianes i valencians
estan realitzant un esforç que és insostenible.
I totes aquestes dades evidencien el que ja és un clam
social: el fracàs de les forces de mercat com a garantia del
dret a l’habitatge. Des de ja fa dècades, eixa mà invisible
del mercat sols apareix per a ficar els escassos estalvis de
la majoria social en les butxaques dels grans propietaris.
El mercat immobiliari espanyol actual ha arribat al punt de
forçar a milers de famílies a decidir entre menjar o pagar-se
una casa, i això no es pot tolerar.
El fet de reduir un dret a un bé de mercat és voler que
passem de ser ciutadanes i ciutadans a ser consumidores i
consumidors, un rol totalment distint del que ha de tindre
un estat democràtic.
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Perquè un dret és un dret, i un dret, vosté ho ha dit molt bé,
és un dret sense peròs, perquè si no hi ha uns drets als que
accedir si no és per diners, aleshores no estem parlant de
drets, aleshores estem parlant de privilegis. I nosaltres no
governem per a privilegiats, governem per a les persones.
Senyora Bachero, com vosté sap molt bé, la regulació dels
preus del lloguer és una competència de l’estat, però a
nosaltres no ens falten raons per a posicionar-nos i per a
continuar espentant per a que eixa regulació dels preus del
lloguer estiga present en la futura llei de vivenda.
De fet, des del govern del Botànic ja hem traslladat en dues
ocasions al govern de l’estat la necessitat d’actuar amb
urgència. I la primera d’elles va ser justament fa un any, amb
l’estat de la pandèmia, quan ens vam avançar a les possibles
conseqüències i vam remetre una carta al ministre de
transports on s’hi incloïa la regulació dels preus del lloguer,
una necessitat que des del País Valencià volíem fer efectiva.
I la segona ocasió va ser mitjançant les propostes
valencianes a la llei estatal d’habitatge, que vam enviar
durant el període de consulta prèvia i, de fet, vam ser la
única comunitat autònoma que es va adreçar amb total
claredat al ministeri en eixe sentit.
L’habitatge no és un bé de mercat, és un dret. I el debat no
pot centrar-se en regular o no els preus del lloguer, perquè
els acords programàtics cal complir-los, sinó en com fer-ho
per a millorar la vida de la gent.
Vosté ho ha dit molt bé, senyora Bachero. La dreta és la
que governa per als grans capitals i per als fons voltor. En el
Botànic nosaltres governem per a la gent.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Continuem amb la pregunta número 581, formulada pel
diputat Carlos Gracia, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
al Consell, sobre l’exclusió del petit comerç en les ajudes
del pla Resistir. Serà substanciada pel conseller d’Hisenda i
Model Econòmic.
Un moment, senyoria.

El senyor Gracia Calandín:
Gràcies, presidenta.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Quan vullga.
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El senyor Gracia Calandín:
Señor Soler, ¿por qué han excluido al pequeño comercio del
plan Resistir?
Gràcies.

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

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Senyora presidenta, senyor Gracia.
Com ja li vaig explicar a la seua companya de grup, la
senyora Merino, la setmana passada, el pla Resistir, que va
començar amb el Decret llei 1/2021, es caracteritza per ser
un instrument d’acció ràpida per a ajudar els sectors més
danyats per la situació derivada de la pandèmia, i per ser,
atenció, dinàmic, viu i adaptatiu. La qual cosa, com sap, ha
permés que la seua cobertura es vaja expandint molt més
enllà dels sectors que en un primer moment contemplava
aquell decret llei.
Ara ja té més de quatre-cents milions en ajudes per a tot
un ventall de col·lectius afectats per la pandèmia, que s’han
anat incorporant amb prou celeritat, hui ho remarcava,
açò de la celeritat. Ja aplega des de bars, restaurants,
hotels, autònoms, i quotes de seguritat social d’empreses
i treballadors en ERTO, de qualsevol sector, fins a l’oci
nocturn, el transport o les activitats d’artesania relacionades
amb festes tradicionals.
Unes ajudes a les que cal afegir les diferents línies de
recursos financers que oferien l’IVF i que van molt bé,
per cert, i que van des del fons Impulsa fins als préstecs
bonificats de la línia COVID-19.
Per tant, el pla Resistir inclou un ventall molt ampli d’ajudes,
moltes d’elles específicament dirigides al sectors que
necessiten un suport més intens i més urgent. Però, també,
a altres de caràcter obert, de les quals poden beneficiar-se
totes les empreses i persones que complisquen els requisits,
incloses les del xicotet comerç, a banda de les específiques,
tant ordinàries com extraordinàries per la COVID
gestionades per la conselleria d’economia.
En qualsevol cas, este Consell és conscient que després de la
primera fase del pla Resistir que, com li he dit, es va enfocar
als sectors que, segons les dades del Banc d’Espanya,
estaven patint amb més cruesa els efectes de la pandèmia,
i a altres que encara que no han cessat totalment la seua
activitat estan patint una reducció dels seus ingressos
habituals i necessiten també un recolzament per part dels
poders públics.
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És per això que continuem treballant sense descans per a
ampliar encara més el radi d’acció d’este pla per a incloure el
major nombre de col·lectius possibles.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per a continuar amb la formulació de la pregunta, té la
paraula l’il·lustre diputat Carlos Gracia.
Quan vullga, senyoria.

El senyor Gracia Calandín:
Gràcies, presidenta.
Bueno, señor Soler, lo cierto es que me parece tremendo
cómo de autocomplacientes son ustedes cuando hablamos
de ayudar al pequeño comercio. Porque en toda esa retahíla
de ayudas, ayudas directas al pequeño comercio no ha
nombrado ninguna, que es por el sector que yo hoy le estoy
preguntando, más allá de que se puedan acoger a esos
créditos que antes o después van a tener que devolver.
Mire, la realidad es que, efectivamente, después de un año
a la única ayuda directa que han podido tener acceso son a
esos 57 millones de euros que, en su momento, se pusieron
en marcha en abril, que solo llegaron a uno de cada tres
autónomos, que se agotaron en cuarenta minutos, que no
tuvieron a bien aumentar a lo largo de todo el año 2020
y que, además, el Síndic de Greuges les ha afeado en su
informe que el proceso ha sido cuanto menos chapucero.
Y la realidad, en el caso del pequeño comercio desde
hace un año, es que están sometidos a una situación
tremendamente restrictiva. Y lo cierto es que usted, que me
habla de dinamismo y me habla de adaptación, creo que ha
dicho, que ya se lo comentó a mi compañera Ruth Merino
hace un par de semanas, pues la respuesta del Botànic con
este pequeño comercio…
Mire, el dinamismo y la adaptación que han tenido ha sido
el siguiente, dos ejemplos claros: uno, el presupuesto de la
dirección general de comercio, completamente congelado.
O sea, eso no es dinamismo, eso es estático. Mismo
presupuesto del 2020, presupuesto prorrogado en 2021,
como si no hubiéramos tenido una pandemia.
Y, luego, la adaptación pues lo han excluido directamente,
segundo ejemplo del plan Resistir, y ya llevamos tres meses
del año 2021. Y, desde que ustedes anuncian el plan Resistir,
pues podrían haberlo incluido, porque, efectivamente, la
situación en la que se encuentra es muy muy tremenda.
Hoy usted nos anuncia que, bueno, podrán tenerlo en
cuenta, pero es que con anuncios no se pagan las facturas.
Los anuncios están muy bien para un mitin, pero los
comerciantes todos los días también tienen que subir la
persiana.
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Y, mire, me preocupa también, porque cuando viene aquí el
señor Climent a hablarnos del pequeño comercio, lo fía todo
a un plan estratégico que él ha bautizado como el PECA,
que nos lo lleva contando desde el mes de octubre. Estamos
en el mes de marzo, ayer mismo volvió a hacer referencia a
ese plan. Ni los comerciantes ni los artesanos saben nada del
plan y parece que la salvación de todo va a estar en ese plan.
Y luego también nos hablan de las ayudas Avalem y las
ayudas Avalem son ayudas ordinarias que de poco sirven
para compensar la situación que están viviendo en este
mismo momento, que es una situación completamente
extraordinaria, sometida a restricciones desde hace mucho
tiempo. Pero es que, encima, con el cierre a las seis de la
tarde del mes de enero, eso fue un cierre encubierto. Un
cierre encubierto.
Antes hablaba la señora Oltra de diversidad. El comercio es
diverso y ustedes han hecho tabla rasa. No es lo mismo un
subsector del comercio que otro subsector del comercio. Y,
cuando ustedes sacaron el plan Resistir, había subsectores
dentro del comercio con una facturación desplomada en
más de un 80 %.
El 15 % del comercio, esto lo dice la oficina Pateco, no
lo digo yo, el 15 % del comercio había cerrado. No tiene
más que darse una vuelta por el centro de las ciudades y
de nuestros municipios para ver la barbaridad de locales
comerciales que están en cierre por liquidación, disponibles,
se alquilan… En fin. Y, con todo esto, ustedes los excluyeron.
A día de hoy, lo cierto es que las ayudas no llegan. Si se
ponen ahora a trabajar, pues, bueno, si ahora que llevamos
ya sesenta o setenta días del plan Resistir aún no han
llegado, pues veremos cuándo les llegan al pequeño
comercio.
Mire, cuando vinieron a esta cámara fueron muy claros.
Necesitaban un fondo de contingencia y necesitaban una
medida de impulso y de estímulo al consumo. Nosotros lo
tuvimos claro, presentamos enmiendas a los presupuestos,
aprobamos ese bono comercio. Tres meses, estamos en
marzo, no sabemos nada del bono comercio para el sector
del comercio. ¿Cuánto más se van a demorar ustedes?
Yo hoy le pido que hagan algo. Se lo pido yo, se lo pide el
pequeño comercio. Y que lo hagan ya.
Moltes gràcies, presidenta. (Aplaudiments)
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D’autocomplaents res, eh? Perquè sabem que els diners
del contribuent són limitats i la crisi és tan enorme que és
impossible. Tot el contrari. Insatisfacció pels recursos limitats
que tenim a l’hora d’ajudar.
Però, com ja li he dit abans, senyoria, el Decret llei 1/2021
va fixar el seu objectiu en els sectors més damnificats per
la pandèmia d’acord amb estudis fets pel Banc d’Espanya i
l’IVIE. O siga, els destinataris no les vàrem decidir nosaltres.
Per tant, sectors entre els quals es trobava el comerç al
detall de mercats ambulants, que en comparació amb els
(inintel·ligible) … i els mercats tradicionals ha patit més les
conseqüències de les restriccions de la mobilitat derivades
de la pandèmia. I després han anat ampliant-se per donar
cobertura al major nombre de sectors possibles.
Però el Consell ha tingut present el comerç minorista des
de que es va declarar la pandèmia, fixen-se vostés, una cosa
que ha subratllat vosté. L’any 2020, este Consell va aprovar
el Decret 66/2020 de concessió d’ajudes directes i urgents
en matèria de comerç i artesania a conseqüència de la
COVID-19, i el Decret 157/2020 d’ajudes directes urgents a
les administracions locals valencianes en matèria de comerç
i artesania.
I en l’any 2021, en els pressupostos de la Generalitat per
al 2021, es van arreplegar la implementació de noves
ajudes per import de 5 milions dirigides a entitats locals,
ajuntaments i mancomunitats per a incentivar accions
promocionals del consum en el comerç local, per ajudes a
establiments comercials, per a despeses relacionades amb
l’activitat dels mercats municipals i mercats de venda no
sedentària.
Ajudes, per cert, senyor Gracia, que hauran de ser
cofinançades al 50 % per les entitats locals beneficiàries, el
que significa que el total de les ajudes podria incrementar-se
notablement.
Però es que acaba de dir el president este matí que volem
ampliar el pla Resistir. I, per tant, és clar que totes elles…
I com que este sector, en això té molta raó vosté, és molt
divers, de la mateixa manera que n’hi hauran comerços que
la pandèmia els ha anat bé, entre cometes, sempre entre
cometes, altres que els hi ha anat molt malament. Anem a
entrar en esta consideració.

Per a continuar donant resposta a la pregunta formulada, té
la paraula l’honorable conseller d’hisenda.

I, sobretot, li dic que en esta segona acció, més enllà de
les (inintel·ligible) … que ha plantejat la direcció del Banc
d’Espanya, amb l’ajuda, òbviament, de la conselleria
d’economia, que està mantenint reunions amb el sector
del xicotet comerç per a escoltar les seues propostes, i
donada la diversitat del sector –i, si tot va bé, demà, amb
les decisions que prenga el govern d’Espanya al respecte–,
realment anem a entrar a fons en el tema del xicotet comerç,
aquella part del xicotet comerç que ha tingut problemes en
la pandèmia.

Quan vullga, senyoria.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Senyora presidenta, senyoria.

Gràcies, senyoria.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
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Continuem amb la pregunta 660, formulada pel diputat Luis
Martínez, del Grup Parlamentari Popular, a la consellera de
sanitat universal i salut pública sobre els informes objectius
utilitzats per a ordenar el tancament de gimnasos i centres
esportius.
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o consejera, ha adoptado las medidas de acuerdo con la
situación que tenían en su comunidad.

Quan vulga, senyoria.

Y, mire, estas medidas vienen además recogidas en las guías
técnicas de preparación y respuesta frente a la pandemia
que ha publicado la Organización Mundial de la Salud en la
última década. (Aplaudiments)

El senyor Martínez Fuentes:

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Gràices, presidenta.

Gràcies, senyoria.

Bon dia, consellera.

Per a continuar amb la formulació de la pregunta té la
paraula l’il·lustre diputat, el senyor Martínez.

Mire, si por algo se ha caracterizado el Botànic en la gestión
de la pandemia ha sido por la discriminación de ciertos
sectores. Yo vengo a hablarle hoy del sector deportivo y, en
concreto, de los gimnasios y centros deportivos.
En estos momentos, somos la única comunidad de toda
España que permanece con este tipo de centros, estas
instalaciones cerradas. Por eso yo quería preguntarle que
cuáles son los informes que usted ha utilizado para cerrar
los gimnasios y los centros deportivos. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per a donar resposta a la pregunta formulada té la paraula
l’honorable consellera de sanitat.
Quan vulga, senyoria.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Gracias, señoría.
Mire, las medidas que se han adoptado dependiendo de la
situación epidemiológica han sido además las adecuadas
en el momento que hemos pasado, por el momento por
el que estamos pasando y en función de los sectores o las
actividades.
Cuando hay una situación de contagio alto o muy alto, las
medidas que se han adoptado no difieren de las que se
han adoptado en otros países. Se han cerrado gimnasios y
centros deportivos en toda Europa. En Francia, Alemania y
en otros países. No le voy enumerar todos, pero en todos los
países.
¿Por qué? Porque tenemos la experiencia y porque, además,
la evidencia científica demuestra que hay determinados
espacios que pueden ayudar a la trasmisión del virus y que,
por tanto, hay que dotar medidas que esto lo eviten. Se
han cerrado también en comunidades autónomas donde
ustedes gobiernan. También se han adoptado. ¿Y se han
adoptado caprichosamente? No. Yo creo que no. Yo creo
que cada comunidad autónoma, cada consejero de sanidad

Quan vulga, senyoria.
El senyor Martínez Fuentes:
Gràcies, presidenta.
Mire, consellera, usted me habla de forma genérica. Yo lo que
sé, y es una queja que es del sector también, es que no hay
unos estudios específicos. Y se lo digo, se lo digo, no hay
unos informes específicos.
En la mesa que hubo del deporte, la mesa del deporte que se
convocó la semana pasada, por cierto, ocho meses después
de que pidiera el Partido Popular que se constituyera, pero
bueno, hace dos semanas en esa reunión con esa mesa del
deporte allí su conselleria dijo que no existían esos informes
específicos que avalaran ese cierre.
Mire, yo creo que si hubiera habido esos informes
específicos, hubiera habido un contacto con el sector, no se
hubiera hecho el ridículo en ciertas medias. Y le pondré un
ejemplo. Por ejemplo, una clase de pilates en un gimnasio no
se podía dar porque estaba cerrado, pero en una escuela de
baile sí que se podía dar porque estaba abierto.
Dígame usted cuál es el informe que avala que una escuela
de baile, donde hay proximidad se baila por parejas, esté
abierta, mientras que los gimnasios, que han tomado todo
tipo de medias, estén cerrados. Eso quiero que me explique
usted. ¿Qué informe es el que avala esa decisión? Porque
eso lo han tomado ustedes.
Mire, yo creo que se ha hecho el ridículo en ese sentido y
se han tomado una serie de medidas, como digo, que han
perseguido a un sector que vende un producto, un producto
que se llama salud.
Han perseguido a un sector que se ha esforzado en tener
unos centros seguros, un sector que ha generado una serie
de instalaciones y se ha preocupado por la trazabilidad, algo
tan importante como la trazabilidad, cosa que ustedes habría
que ver cómo lo han hecho.
Han perseguido a un sector que ha implantado, como decía,
esos sistemas y, sobre todo, un sector en el que el propio
ministerio reconoce que solamente un 0,28 % de los casos
de contagio se dan en este tipo de centros.

