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COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ DE 

CULTURA I LLENGUA DEL PARLAMENT CATALUNYA 

TEMA: IVA CULTURAL 

AADPC – 20/02/2014 

Compareixent: Joan  Maria Gual 

Senyores diputades i senyors diputats. 

Bon dia i gràcies per la seva invitació. 

Des de l’AADPC voldríem traslladar a totes i tots vostès algunes 

reflexions entorn a la situació causada per l’augment de l’IVA 

cultural que es va produir al juliol del 2012 i el nostre posicionament 

al respecte. 

Per poder establir un marc que ens permeti traslladar-los la nostra 

opinió, i transmetre’ls-hi la nostra sensibilitat i preocupació, caldrà 

distingir dos aspectes que determinen els motius i les 

conseqüències d’aquesta decisió. 

En primer lloc, hauríem d’examinar les raons econòmiques i les 

conseqüències que se’n deriven i, en segon lloc, les deduccions que 

d’aquestes ens condueixen a una observació de la realitat político-

social. No oblidem que les normes responen també a unes raons de 

caràcter polític i, si em permeten, diria que marquen clarament les 

tendències cap a un o altre model de societat. 

Si observem les dades que s’han anat recopilant a partir dels 

estudis i informes que s’han realitzat per part de les diverses 

associacions empresarials del sector -de les que m’imagino n’estan 

abastament informats i, per tant, són coneixedors dels seus 

continguts-, veurem que l’augment de l’IVA ha estat econòmicament 

un gran fracàs, doncs, no tan sols no han assolit els objectius que 

pretesament perseguien –que segons diuen eren de caràcter 
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recaptatori-, sinó que, ans al contrari, els han empitjorat, si 

s’analitzen totes les conseqüències que han provocat. 

 

En el sector del teatre, a nivell estatal i en el període de setembre 

de 2012 a març de 2013: 

 L’augment de recaptació previst era d’un 162% a setembre de 

2012 i va ser d’un 76’62%. 

 La recaptació fiscal pels ingressos dels drets d’autor i pel 

marge net de les empreses, ha disminuït. 

 La recaptació neta del sector s’ha reduït en 56.797.524€ (un 

32’71%). 

 Ha disminuït la recaptació per l’Impost de Societats en una 

xifra de 3.833.833€. 

 Els Drets d’Autor han disminuït en 5.679.752€, deixant 

d’ingressar el 21% de la referida suma en concepte d’IRPF. 

 En aquest període de temps s’han perdut més de 1.000 llocs 

de treball directes pel que el cost del subsidi de l’atur (18.000€ 

anuals) ha augmentat en 7.650.000€. 

 La pèrdua de llocs de treball ha implicat la baixa en la 

recaptació de l’IRPF i en els ingressos en la Seguretat Social. 

 S’ha perdut un 30% d’espectadors. 

 S’ha produït una pèrdua global en la recaptació fiscal de 

7.572.921€. 

Tot això són xifres contrastables i, tenint en compte que les fonts 

consultades són de total solvència, no podem negar que això ha 

estat, si em permeten, el “negoci del Robert amb les cabres”. 

No tan sols no s’han assolit els objectius econòmics, sinó que s’ha 

deixat a un sector de la cultura en una situació insostenible. 

En un informe que va realitzar la Unión de Asociaciones 

Empresariales de la Industria Cultural Española, el 6 de setembre 

2012, i que aplega més de 4.000 empreses del sector de la música, 

cinema i teatre, s’afirma que podríem estar parlant de 43.000.000 
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d’espectadors menys, 530.000.000 menys de recaptació a les 

taquilles, i pèrdua de 4.500 llocs de treball directes. 

Ens preguntem si som un país d’aquesta Europa de la que s’omplen 

la boca quan intenten justificar mesures injustificables però mai fan 

l’exercici de comparar elements que ens acostin a la nostra realitat 

com el salari mínim, les prestacions per atur, les jubilacions o els 

ajuts de caràcter social en general. No ho fan perquè es veuria 

clarament una situació totalment desproporcionada entre les 

obligacions com a europeus i l’equiparació dels seus drets. Això 

també és així en el tema de l’IVA. 

Si el Govern espanyol aposta per Europa per poder sortir de la crisi, 

no s’entén que hagi prés una decisió totalment oposada a les 

polítiques dels països de l’Eurozona, com és la de gravar la cultura 

al tipus general. 

En aquest sentit, una dotzena d’Associacions Internacionals de la 

Indústria Cultural es varen adreçar al Sr. Rajoy expressant-li la seva 

preocupació i desacord per la mesura, i advertint que Espanya es 

convertia així en un dels únics països de la zona euro on no 

s’aplicava l’IVA reduït en la cultura i alertava dels perills que això 

significa per la indústria cultural del país. No hi ha hagut reacció per 

part del Govern espanyol al respecte, en la línia de autisme a que 

ens tenen acostumats. 

Pel que fa al nostre posicionament respecte aquesta situació, hem 

de dir que, com a sindicat professional d’un sector de la cultura que 

es veu greument afectat per la pujada de l’IVA, manifestem el nostre 

absolut rebuig per la mesura adoptada i la més enèrgica protesta 

per la decisió del Govern espanyol, que torna a demostrar un total 

menysteniment pel fet cultural en general i, el que és més greu, pel 

dret dels ciutadans d’accedir a la cultura com a generadora d’espai 

per la reflexió i la comunicació, i com a eina de transformació 

personal i col·lectiva, que contribueix a desenvolupar la nostra 

capacitat crítica i a créixer com a persones i com a poble. 
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Tot allò que signifiqui dificultar l’accés a la oferta cultural d’un país, 

és una agressió frontal al dret irrenunciable de tothom a gaudir una 

riquesa construïda per tots i per a tots que fa avançar la societat per 

camins de llibertat i progrés. 

Probablement aquesta decisió del poder, entre moltes d’altres, 

respongui a una intenció massificadora on la reflexió i l’actitud 

crítica es trobin en majors dificultats, ja que podrien resultar 

desestabilitzadores per un sistema que, com estem comprovant, es 

fonamenta en la por i l’amenaça apocalíptica d’una destrucció del 

model neoliberal que ens ha portat fins on som. 

Estem cansats que se’ns falti al respecte i se’ns tracti com a 

ciutadans de tercera, de la mà d’un fals passaport d’uns resultats 

electorals. La majoria política no és la majoria social, i aquí i avui un 

sector de la cultura vol dir que ja n’hi ha prou, i que no volem un 

país en el que els representants de la democràcia obeeixin els 

poders fàctics situats en els lobbies de pressió, les grans 

financeres, les multinacionals i els grans grups empresarials, que en 

cap cas han estat elegits en les urnes. 

Sabem que la cultura, aquella que reivindica el seu valor 

transformador, no resulta còmode i, per tant, es farà tot el possible 

per intervenir sobre ella evitant l’efecte social d’aquesta.  

Les majories parlamentàries, com ja he indicat, sovint no responen 

a les majories socials; s’està governant per uns quants. No té 

justificació de cap mena, a menys de que es treguin la màscara, 

encarir la cultura basant-se en les necessàries retallades quan 

s’admet que hi ha 250.000 milions d’euros en economia 

submergida, 50.000 milions en defraudacions a Hisenda, i quantitats 

incalculables en paradisos fiscals . 

Com que les lleis no són la lletra, sinó l’esperit de la lletra, permetin-

me que interpreti aquesta llei de l’IVA com una resposta política a 

un sector que incomoda, més que no pas a una mesura econòmica.  
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Davant d’aquesta situació exigim una resposta política per que es 

consideri la cultura com una de les potes de l’estat del benestar, al 

costat de l’ensenyament, la sanitat i el dret a un lloc de treball digne. 

Volem un país culte perquè volem un país lliure. 

Moltes gràcies 

Barcelona, a 20 de febrer de 2014. 

 

Joan Maria Gual i Dalmau 

President de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de 

Catalunya i Director D’escena. 


