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Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Davant la imminent tramitació dels Pressuposts Generals
de l'Estat pel 2022 i la possibilitat que aquests puguin recollir la següent iniciativa.

Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT

Títol de la iniciativa :
PNL sobre IVA i targetes de crèdit per a apostes i jocs d'atzar

Contingut de la iniciativa :

L'endeutament és una de les conseqüències de l'addicció al joc per doblers que afecta les
persones ludòpates i el seu entorn familiar, i que suposa un handicap afegit per a
la seva rehabilitació, ja que en molts casos es generen situacions de vulnerabilitat
socioeconòmica que s'arrosseguen durant anys.

Segons l'Anàlisi del Perfil del Jugador Online 2020, elaborat per la Direcció General del Joc del
Ministeri de Consum, més del 72% de les quantitats jugades online s'han pagat utilitzant targetes
bancàries com a mitjà de pagament. Encara que les dades oficials no discriminen entre targetes
de pagament a crèdit o a dèbit, resulta evident que les persones que es troben en situació de joc
problemàtic o afectades pel trastorn de joc patològic presenten un elevat risc d'utilitzar les targetes
de crèdit per a realitzar les seves apostes, incrementant el seu risc d'endeutament. De fet,
associacions en defensa dels drets de les persones consumidores com FACUA va traslladar
aquesta petició al ministre de Consum a principis de 2020, i des d'abril de 2020 el Regne Unit ha
prohibit l'ús de les targetes de crèdit per participar en jocs per doblers, com a mesura per protegir
les persones consumidores.

Per altra banda, l'activitat de joc per doblers (incloent-hi les apostes) es troba exempta de tributar
l'IVA, a diferència d'altres productes que tributen IVA encara que també estan afectats per
impostos especials -com és el cas del tabac, l'alcohol, els hidrocarburs o l'electricitat-, així com la
pràctica totalitat de productes i serveis disponibles al mercat (des de l'alimentació, la perruqueria o
els productes d'higiene íntima fins als serveis i productes culturals o l'entreteniment).
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En 2014, la Comissió d'Experts per a la Reforma del Sistema Tributari Espanyol va recomanar, en
la proposta número 72 del seu Informe, lliurat a l'aleshores Ministre d'Hisenda i Administracions
Públiques, que "hauria de reduir-se l'àmbit de l'exempció continguda en el punt 19 de l'apartat Ú
de l'article 20 de la Llei de l'IVA, establint condicions i límits perquè les loteries i altres jocs d'atzar
o de doblers gaudeixin de tal exempció". Des d'aleshores, el volum de negoci del sector del joc
-públic i privat, online i presencial- a Espanya no ha aturat de créixer arribant en 2019 als 49.000
milions d'euros, amb un marge net de joc (quantitats jugades menys premis i bonus) superior als
10.000 milions d'euros, segons les dades facilitades per la Subdirectora General d'Inspecció de la
Direcció General del Joc del Ministeri, en una presentació feta el 13 de maig de 2021 en el marc
de la Jornada "Juego patológico en tiempos del COVID-19. Propuestas profesionales de
intervención", organitzada per la Fundación Atenea.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca proposa la següent Proposició no de Llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l'Estat a prohibir el pagament amb targeta
de pagament a crèdit de tota activitat de joc d'atzar i jocs per doblers, incloent-hi les apostes, tant
online com presencial de reserva estatal.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l'Estat, en el marc dels treballs del Comitè
d'Experts per a la Reforma Fiscal creat pel Ministeri d'Hisenda, a abordar l'eliminació de
l'exempció total d'IVA que actualment gaudeixen les loteries, jocs d'atzar i jocs per doblers
(incloses les apostes) i portar a terme els canvis normatius necessaris per a establir les condicions
i límits d'aplicació d'aquesta exempció a l'IVA, contemplada en la normativa europea, tenint en
compte, entre altres criteris, l'evidència científica i sociosanitària relativa a la capacitat addictiva de
les diverses modalitats de les activitats de loteria, jocs d'atzar o apostes i el seu impacte sobre la
salut mental i qualitat de vida de les persones.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l'Estat a defensar davant les institucions
europees, tant des del punt de vista de la protecció de l'interès general com de l'afavoriment de
l'equilibri fiscal, la conveniència de l'eliminació de les activitats de jocs d'atzar i apostes dels
supòsits d'activitats amb exempció de tributació de l'IVA, regulada per la Directiva 2006/112/CEE.

Assabentament grup,

Joana Aina CAMPOMAR I
ORELL Miquel ENSENYAT I RIUTORT
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