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URGÈNCIA. MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA EN 
LA SEUA RECLAMACIÓ, REVISIÓ I MODIFICACIÓ DE L’IVA APLICABLE A LA 
COMPRA D’INSTRUMENTS MUSICALS. 
 
La música és una de les manifestacions més prolífiques del nostre paisatge cultural. 
Amb totes les possibilitats i formes que disposa, la música es projecta, entre altres 
camps, a la didàctica, la formació, la composició i la interpretació. La música permet 
generar al nostre territori un ecosistema únic, enriquit pel treball i la disciplina constant 
de milers de músics i músiques valencianes. La música esdevé a més, un fenomen 
social, ja que concilia i convoca a diverses generacions familiars en un mateix equip. 
Sense anar més lluny, la cultura i les manifestacions festives d’aquesta comunitat 
serien pràcticament invisibles de no ser pel gran acompanyament musical que els hi 
dona suport i les reforça.  
 
Així, al territori valencià es poden contar per centenars les societats musicals que 
dediquen un esforç considerable a la formació musical dels nostres joves. Persones 
joves i també de més majors que mantenen uns hàbits d’estudi i de treball constant. 
Persones, agrupacions i societats musicals, imprescindibles per a modular una 
autèntica vertebració territorial i una ocupació cultural de dimensions extraordinàries.  
 
Cal ressenyar que el col·lectiu de les societats musicals solament del País Valencià, 
sobrepassa el 50% del nombre total de societats musicals espanyoles. A més, en 
l’àmbit territorial exclusiu de la província de València hi trobem una important 
concentració de prop de 330 societats musicals, respecte a les 1.100 que hi ha en tot 
l’estat espanyol.  
 
Per tal de fer efectiu el seu treball, tant les agrupacions com les societats musicals 
necessiten d’un material fonamental, ben particular i específic: els instruments 
musicals, els quals esdevenen la principal eina per al desenvolupament musical dels 
músics. Es calcula que a tot l’estat espanyol són al voltant de 3.600.000 persones les 
que practiquen alguna activitat musical de manera habitual, amb qualsevol tipus 
d’instrument.  
 
Tanmateix, pel que fa a la regulació tributària, tots els instruments musicals vénen 
gravats amb un 21% d’IVA, igual que un vehicle a motor o com la majoria d’objectes 
de consum, sent els instruments musicals -per contra-, una de les principals 
ferramentes per al foment de l’educació i la cultura musical, i al nostre entendre, 
mereixedors d’un tractament fiscal especial. 
 
La Diputació de València sempre ha estat una administració atenta i propera a la 
realitat cultural de la música valenciana; una administració que ha mantes des de llarg 
temps una estreta col·laboració amb les societats musicals, amb les quals ha tingut 
l’ocasió d’organitzar entre altres activitats, el Certamen de Bandes de la Diputació de 
València, un esdeveniment consolidat que suposa un estímul real a la participació 
activa de les bandes i dels músics, i del qual s’han realitzat ja 42 edicions 
consecutives.  
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Amb tot allò ací exposat, la Mancomunitat de la Ribera Alta vol donar suport a la 
Diputació de València, que sempre ha estat sensible a les peticions procedents dels 
músics i dels seus representants, i ha tingut l’ocasió de rebre les inquietuds de la 
Confederació Espanyola de Societats Musicals (CESM), en allò relatiu a l’adquisició 
d’instruments i als gravàmens fiscals que se’ls hi aplica.  
 
I així la Mancomunitat de la Ribera Alta junt a la Diputació de València vol adherir-se a 
la petició de la CESM i trasllada al Govern espanyol la present petició per tal 
d’aconseguir una normativa d’aplicació de l’IVA més favorable envers la compra 
d’instruments musicals.  
 
Per tot allò abans exposat, proposem els següents acords:  
 
La Mancomunitat de la Ribera Alta dona suport a la Diputació de València en la seua 
reivindicació i es suma a la seua sol·licitud d’instar al Govern de l’Estat espanyol a 
revisar i modificar el tram d’IVA aplicable a la compra d’instruments musicals, fent-lo 
baixar de l’actual 21% a un 10% en el termini de temps més breu possible. 
 


