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Tipus d'iniciativa :
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Regulació :
Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Organ de debat:
PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
REDUCCIÓ DE LIVA CULTURAL FINS AL 4%.
Contingut de la iniciativa :
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El suport a la cultura constitueix una eina fonamental per al futur de qualsevol
societat. Els beneficis que la cultura comporta per a la competitivitat, la recuperació
econòmica o la solidesa productiva d’un país no resulten tangibles de manera
immediata, però totes les anàlisis realitzades al voltant de la qüestió demostren que
invertir en cultura és invertir en el futur del país.
La defensa de la cultura resulta especialment important en les etapes de crisi.
Podríem caure en la trampa de suposar que la cultura constitueix un dels elements
superflus, dels quals es pot prescindir quan la societat es troba en una situació
econòmica límit. Resulta ben a l’inrevés: les situacions de grans dificultats
econòmiques requereixen encara més suport a la cultura.
El fet que l’IVA aplicat als productes culturals hagi passat d’un 8% a un 21%
constitueix una autèntica maçada a la producció cultural al nostre país. Afecta els
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diversos àmbits de la cultura, encareix els productes culturals i, conseqüentment,
allunya el consum cultural de les capes de la societat més desafavorides.
Així mateix, aquesta mesura també contribueix a reduir el consum cultural entre les
classes mitjanes, amb les conseqüències previsibles d’aquesta reducció.
La pressió sobre les indústries culturals suposa també un atemptat contra una àrea
laboral ja prou precària per si mateixa. L’augment de l’IVA cultural contribueix
directament a la destrucció de milers de llocs de treball a les diferents indústries
culturals.
En moltes ocasions, l’augment de l’IVA cultural contribueix directament la
destrucció de les indústries culturals més febles, entre les quals s’hi solen trobar
les vehiculades en llengües minoritzades. Es tracta, idò, d’un atac a la cultura i, en
el nostre cas, a la identitat col·lectiva.
En qualsevol societat oberta, l’accés universal a la cultura constitueix una de les
principals fonts per a la igualtat d’oportuitats, principi que sempre hem de perseguir
des de les institucions públiques.
Una rebaixa de l’IVA cultural ha de contribuir, necessàriament, a fomentar la
producció cultural, a generar més consum cultural entre la població, i a generalitzar
més l’accés a la cultura, de manera que a la llarga tendrà també conseqüències
positives per a l’economia.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a negociar
davant el govern de l’Estat la rebaixa de l’IVA cultural fins al 4%.

Francesca Lluch ARMENGOL Esperança MARÍ I MAYANS
I SOCÍAS
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