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Exp: 9361/2021/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),

C E R T I F I Q U E: Que el Ple d’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 01/07/2021, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS,
TURISME I PARTICIPACIÓ.
5.01. 9361/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
DEMANANT AL GOVERN DE L’ESTAT CANVIS URGENTS EN EL TIPUS
IMPOSITIU DE L’IVA DELS INSTRUMENTS MUSICALS I LA REBAIXA FISCAL DEL
SECTOR.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació:
"Les més de 1.100 bandes de música valencianes compten amb més de 600
centres educatius, uns 40.000 músics, 60.000 alumnes, 200.000 sòcies i milers que
voluntaris que componen una de les xarxes de voluntariat més extenses del nostre
país i estan declarades com a Bé d'Interés Cultural Immaterial des del 2018 (Decret
68/2018, de 25 de maig, del Consell).
Les societats musicals valencianes, algunes d'elles centenàries i bicentenàries,
representen més del 50% del conjunt de societats musicals de l'estat.
En aquest sentit, des del grup de Compromís al Senat es van presentar
diverses iniciatives al Projecte de Llei Orgànica de Modificació de la LOE (LOMLOE) i
als Pressupostos Generals de l'Estat, traslladant les peticions que la Federació
Societats Musicals Valenciana (FSMCV) havien proposat a la totalitat dels grups
parlamentaris de la Cambra Alta.
Les esmenes presentades per Compromís, a instàncies de la FSMCV,
consistien en un bloc de propostes amb l'objectiu de reforçar la presència de l'educació
musical en el sistema educatiu pels seus beneficis pedagògics.
Quant a l'Impost de societats, es va proposar que la renda de les activitats
pròpies de les societats musicals passen a tributar del 25% al 10%.
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En l'IRPF es demanava que les compensacions de despeses, que percep el
voluntariat de les societats musicals per la seua activitat, tributen des del primer euro
com a dietes i no com a rendiments del treball, en tractar-se de quantitats simbòliques
que compensen les molèsties i els costos de desplaçament per dur la música i la
cultura a les places i carrers dels nostres pobles.
La comissió de Cultura del Senat va aprovar, també a proposta de Compromís,
la reivindicació de la FSMCV perquè els instruments musicals s'incloguen dins del
denominat IVA cultural i es rebaixe per tant l'impost aplicat del 21% al 10% en defensa
del sector i del projecte social, educatiu i cultural que envolta l'activitat les societats
musicals. Aquesta iniciativa va obtindre 14 vots a favor, 14 abstencions i cap en
contra.
Tanmateix, quan aquestes propostes han arribat al Congrés dels Diputats el
govern estatal ha optat per no incloure-les dins les modificacions finalment aprovades
dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2021.
El motiu pel que el Govern de l'Estat argumenta no incloure les propostes de la
FSMCV és què en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor
Afegit que transposa una Directiva europea no recull els instruments musicals,
destinats o no a l'ensenyament, entre els béns als quals es pot aplicar un tipus reduït
de l'Impost.
Però la realitat és que en altres països europeus els instruments musicals tenen
una fiscalitat menor. Davant aquesta situació des de Compromís per Torrent
subscrivim les paraules del nostre representant al Senat, Carles Mulet, que va declarar
que: "és inexplicable que un Govern progressista que diu fer costat a la cultura no
contemple aquesta expressió musical i acadèmica dins del denominat IVA cultural i
done suport a la música d'una forma clara baixant l'IVA del 21 al 10% en la compra
d'instruments musicals quan es va aprovar una moció pels grups del Senat que instava
el Govern a rebaixar l'IVA dels instruments musicals del 21% actual al 10%". En la
pregunta al Govern Mulet interpel·lava: "Quines mesures i en quin termini pensa
adoptar el Govern per a fer efectiva aquesta petició?".
En la seua resposta, l'Executiu va ignorar la pregunta de fons derivant-la a
l'Annex III de la Directiva, que no recull els instruments musicals, destinats o no a
l'ensenyament, entre els béns als quals es pot aplicar un tipus reduït de l'Impost. Per a
nosaltres aquesta resposta suposa un menyspreu al paper tant del Senat com de la
FSMCV; perquè, com pot explicar el govern que Portugal haja baixat l'IVA del 23 al
13%, o Luxemburg que aplica el supereduït del 3%, o Itàlia, que finança la compra
d'instruments per a compensar-los amb l'IVA?
Atenent l'actual volum de facturació del sector, la rebaixa de l'impost suposaria
una reducció de la recaptació de 11,08 milions d'euros, una quantitat perfectament
assumible que ajudaria les famílies que ho estan passant malament en l'actual context.
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Finalment, segons el propi Ministeri de Cultura, a Espanya toquen un instrument
musical al voltant de 3,6 milions de persones, el 7,8% de la població; per tant, s'estima
que la rebaixa podria beneficiar-ne unes 750.000 del sector, entre músics aficionats i
professionals, estudiants, professors, editorials, luthiers, fabricants i comerciants; no
s'entén, per tant, aquest greuge comparatiu amb altres sectors culturals i posem com a
exemple la política que s'ha dut a terme en diversos països europeus.
Per tant, i en relació a allò expressat anteriorment, des del nostre grup municipal
presentem davant el Ple de l'Ajuntament de Torrent, per al seu debat i si escau
aprovació les següents PROPOSTES D'ACORD:
1) El Ple de l'Ajuntament de Torrent manifesta el suport a les entitats musicals
valencianes en les seues reivindicacions de canvi de l'IVA dels instruments musicals
del 21% actual al 10%, instant el Govern de l'Estat a fer els canvis legals necessaris
per a fer possible aquesta rebaixa impositiva.
2) El Ple de l'Ajuntament de Torrent manifesta el suport al voluntariat de les
societats musicals en la seua reivindicació de tractament fiscal perquè les quantitats
que perceben siguen tractades en la seua totalitat com a dietes i no com a rendiments
del treball, instant el Govern de l'Estat a fer els canvis legals necessaris per a fer-la
possible
3) El Ple de l'Ajuntament de Torrent manifesta el suport a la rebaixa impositiva
en l'Impost de societats perquè la renda de les activitats pròpies de les societats
musicals passe a tributar del 25% al 10%, instant el Govern de l'Estat a fer els canvis
legals necessaris per a fer-la possible
4) El Ple de l'Ajuntament de Torrent insta el govern de l'Estat a tindre en compte
les reivindicacions expressades en la present moció i reformule la seua política fiscal
envers les societats musicals, el seu voluntariat i el conjunt del sector que agrupa
músics aficionats, professionals, estudiants, professors, editorials, luthiers, fabricants i
comerciants.
5) Acords que comuniquem a la Mesa i els grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats, la Mesa i els grups parlamentaris del Senat, la Mesa i els grups
parlamentaris de les Corts Valencianes, el govern de la Diputació de València i les
comissions de cultura del Congrés, del Senat i de les Corts Valencianes".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 4, el
Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipal
Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos abstencions del grup
polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior”.
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I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat, condicionat
als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el que disposa
l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la data de
firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decret núm. 1661 de 14/04/2020)
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