PROPOSTA D’ESMENA al projecte de llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023
El projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2023, publicat al BOPIB 178 de 3 de novembre de 2022, en la seva pàgina 10.029, i en
referencia a la modificació dels articles 65, 66 i 67 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel
qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, senyala:
19. L’article 65 del Text refós esmentat queda modificat de la manera següent: "1. El tipus
tributari aplicable al joc del bingo, en el qual s’ha d’entendre inclòs el cost del cartó, és del 19
%.
No obstant això, s’ha d’aplicar el tipus del 17 % quan la plantilla mitjana durant un mateix
exercici fiscal complet es mantingui, com a mínim, igual a la plantilla de l’exercici fiscal
immediatament anterior.
A aquests efectes, es considera que es mantenen els llocs de treball quan es mantingui la
plantilla mitjana total de l’empresa, calculada de la manera prevista en l’article 102 de la Llei
de l’impost sobre societats.
2. El tipus tributari aplicable a la modalitat de joc que es qualifiqui reglamentàriament de bingo
electrònic és del 30%."
20. L’article 66 del Text refós esmentat queda modificat de la manera següent:
"Les tarifes dels casinos són les següents:
a) S’ha d’aplicar el tipus de gravamen del 22 % a la porció de base imposable entre 0 euros i
2.000.000 d’euros.
No obstant això, s’hi ha d’aplicar el tipus del 20 % quan la plantilla mitjana durant un mateix
exercici fiscal complet es mantingui, com a mínim, igual a la plantilla de l’exercici fiscal
immediatament anterior.
A aquests efectes, es considera que es mantenen els llocs de treball quan es mantingui la
plantilla mitjana total de l’empresa, calculada de la manera prevista en l’article 102 de la Llei
de l’impost sobre societats.
b) S’ha d’aplicar el tipus de gravamen del 39 % a la porció de base imposable entre 2.000.000,01
euros i 4.000.000 d’euros.
c) S’ha d’aplicar el tipus de gravamen del 49 % a la porció de base imposable entre 4.000.000,01
euros i 6.500.000 euros.
d) S’ha d’aplicar el tipus de gravamen del 59,50 % a la porció de base imposable superior a
6.500.000 euros."
21. Els apartats 1 i 4 de l’article 67 del Text refós esmentat queden modificats de la manera
següent:

"1. La quota anual de les màquines de tipus B ordinàries o recreatives amb premi programat, de
les màquines de tipus B especials i de les màquines de tipus B exclusives per a bingo, és de 3.640
euros.
Si es tracta de màquines en les quals poden intervenir dos o més jugadors de manera simultània
i sempre que el joc de cada un sigui independent del que dugui a terme la resta de jugadors, hi
són aplicables les quotes següents: a) Màquines de dos jugadors: 5.838 euros. b) Màquines de
tres o més jugadors: 3.640 euros, més un increment del 25 % per cada jugador autoritzat." "4.
La quota anual de les màquines de tipus C o d’atzar és de 5.193 euros.
Si es tracta de màquines en les quals poden intervenir dos o més jugadors de manera simultània
i sempre que el joc de cada un sigui independent del que dugui a terme la resta de jugadors,
s’apliquen les quotes següents: a) Màquines de dos jugadors: 10.387 euros. b) Màquines de tres
o més jugadors: 10.387 euros, més el resultat de multiplicar la quantia de 5.193 euros pel
nombre de jugadors i pel coeficient 0,123."

ARGUMENTACIÓ:
Entenem que es produeix una discriminació en relació a les diverses
empreses i els seus treballadors/es en funció al manteniment del llocs de
feina, ja que per a casinos y bingos se redueix al zero per cent el possible
augment de la taxa impositiva sempre que se doni la condició de “ quan la
plantilla mitjana durant un mateix exercici fiscal complet es mantingui,
com a mínim, igual a la plantilla de l’exercici fiscal immediatament
anterior”.
Aquesta reducció fiscal no se dona al sector de utilitza les màquines de tipus
B, com es el de operadors de màquines instal·lades al establiments de
hosteleria i a les sales o salons de joc”, com si no es tingues en compte que
aquest sector manté una plantilla molt mes important numèricament que
els altres dos sectors.
A nivell informatiu, el sector de operadors de màquines instal·lades al
establiments de hosteleria donaria feina a unes 400 persones i a les sales
o salons de joc, unes 800 persones, de les que en aquest sector de sales de
joc el 70% es femení, quantitat molt superiors a les que treballen als casinos
i bingos.
Al mateix temps, senyalar que la crisi del COVID-19 va afectar de manera
molt important a aquest sector i que l’actual situació econòmica esta
provocant que les empreses estiguin en situació complicada – 15 sales de
joc tancades des de el 2.019- i que per tant, no es el moment de pujar
imposts a uns sectors que ofereixen un oci regulat a la societat.

ESMENA:
Estendre la redacció que s’aplica al bingos i casinos, al resta de empreses
del sector del joc presencial com les operadors de màquines instal·lades
al establiments de hostaleria i a les sales o salons de joc, en quan la
plantilla mitjana durant un mateix exercici fiscal complet es mantingui,
com a mínim, igual a la plantilla de l’exercici fiscal immediatament
anterior, i per tant, lis sigui d’aplicació a aquestes empreses, sense
augment, l’import de taxa actual de 3.467 euros per les màquines de tipus
B ordinàries o recreatives amb premi programat.

