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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
 
D’acord amb allò que preveu l’article 172 i següents del Reglament del 
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent 
PROPOSICIÓ NO DE LLEI per a ser debatuda a la Comissió d’Assumptes 
Socials i Drets Humans 
 
Títol: IVA SÚPER REDUÏT CULTURA I MATERIAL ESCOLAR   
 
L'IVA del 21% fixat a la cultura ha provocat una contenció en el consum de 
productes culturals i en l'assistència a espectacles culturals per part de la 
ciutadania i tampoc ha reportat la recaptació planificada. Ha repercutit 
negativament en la producció, distribució i exportació de béns i activitats 
culturals, contribuint a la destrucció d'ocupació i a l’empobriment cultural de les 
Illes Balears i la resta de l’estat.  
 
L’augment de l'IVA general del 8 al 21% ha afectat a projectes culturals 
emergents, com per exemple els llibres electrònics, entrades d'espectacles, 
cinemes, teatres, concerts, museus, exposicions i la facturació d'altres serveis 
culturals, la qual cosa ha reduït la disponibilitat de recursos dels ciutadans, que 
han limitat encara més el seu pressupost per a cultura. És urgent reconèixer la 
rendibilitat social i educativa del sector de la cultura, reclamant per les Illes 
Balears i l’estat l'excepció cultural que protegeixi la diversitat, potenciï la creació 
i estimuli la participació dels ciutadans en la vida cultural. 
 
Així mateix, els professionals de la cultura reivindiquen l'establiment d'un IVA 
"unificat i súper reduït " pel sector de la cultura, que garanteixi la diversitat, 
estimuli la participació i permeti que el sector desenvolupi tot el seu potencial, 
contribuint a la recuperació econòmica a curt i mig termini. 
 
Per altra banda, els dos darrers inicis de curs escolar a han vengut 
acompanyats d’una gran pujada de l'IVA en el material escolar. La major 
pujada dels impostos va recaure en el material necessari pel curs escolar dels 
més petits, que va suposar passar de l'IVA súper reduït del 4% a l'IVA general 
del 21%. 
  
Pujaren fins a 17 punts els impostos d’agendes, cartolines i blocs de 
manualitats, compassos, paper de colors i de manualitats, plastilina, pasta de 
modelat, llapis de cera, pintures, temperes, quaderns d'espiral, rotllos de plàstic 
per folrar llibres i les motxilles infantils i juvenils. També  material didàctic d'ús 
escolar com els puzles i altres jocs didàctics i “mecanos” o de construcció. En 
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definitiva, una decisió errònia que ha provocat dificultats molt importants per a 
les famílies amb nins i nines en edat escolar. 
 
Per tots aquets motius el Grup Parlamentari MÉS proposa debatre la següent  
 

PROPOSICIO NO DE LLEI 
 
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat espanyol a establir 
de forma immediata un IVA súper reduït del 4% pel sector de la cultura i el 
material escolar. 
 
 
 
 
 
El portaveu,           
Gabriel Barceló i Milta     
 


