
ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA SOBRE IVA

11/Juny/2013

Assisteixen: Organització Marea Roja

A les 18h en primera convocatòria i a les 18.15h en segona, al local d'Aurea Social, C/Sardenya nº 263
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DESENVOLUPAMENT DE L’ASSEMBLEA

Inici assamblea 18.15h

Es va iniciar llegint-ne l'ordre del dia, que constava dels punts següents:

1. Breu debat sobre l'IVA que MR ha de reivindicar. Votació i aprovació si s'escau.

2. Breu debat sobre la recollida de signatures. Votació i aprovació si s'escau.
3. Breu debat sobre un possible sondeig als partits polítics amb representació al parlament 

català per  conèixer el seu posicionament respecte de l'IVA cultural. Votació i aprovació si 
s'escau. 

4. Informació i breu debat sobre possibles accions directament encaminades a l'IVA. 
5. Precs i preguntes.

1. Hi havia dues posicions força clares: una que defensava no decantar-se per cap número en relació al 
percentatge d'IVA que ens convenia reclamar; i l'altra que defensava el 4%, que correspon a l'IVA 
superreduït i que a dia d'avui s'aplica a productes bàsics com el pa, la llet, els llibres, els medicaments...
La primera s'emparava en l'argument que ara cal la unitat del sector i decantar-se per un número o 
altre no ajudarà, més que res perquè ens despista del camí que hauríem de seguir. El que reivindica 
aquesta posició és, per una banda, denunciar clarament l'aplicació del 21%, que implica un atac 
mortal al sector; i per l'altra, fer l'exercici de plantejar-nos si la cultura és un bé al qual s'hagi d'aplicar 
un impost sobre el valor afegit. De fet, és qüestionar l'existència d'aquest impost en si, sigui quin sigui 
el 'producte' que se'n vegi afectat.
La segona posició defensava el 4% per dos motius: d'una banda, perquè des del Grup de Treball de 
l'IVA es reivindicava que la cultura s'ha de considerar un bé social bàsic i que, per tant, es podia 
equiparar a productes bàsics com els citats anteriorment; de l'altra, perquè, tot i haver donat voltes a la 
possibilitat de reclamar-ne un 0% (com a Noruega, p. e.), es plantejava que el gruix de la societat no 
hagués vist gaire de bons ulls aquesta reclamació tenint en compte l'opinió força generalitzada que és 
un sector que viu força bé.
Tot seguit, es va fer un repàs dels IVA que s'aplicaven a d'altres països de la UE. Es va arribar a la 
conclusió que cada país tenia les seves circumstàncies i que la de l'estat espanyol era ben galdosa: va 
sortir l'esfereïdora dada d'un 87% d'atur al sector.

     VOTACIÓ

La primera votació es va resoldre amb 3 vots a favor del 0%, 7 a favor del 4%, 0 a favor del 8/10%,  
i 7 a favor de no triar cap percentatge.

El desempat es va resoldre en una segona votació: 3 a favor del 4% i 10 a favor de cap 
percentatge. I dues abstencions.
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És a dir :
MR considera la cultura un bé de primera necessitat i per tant denuncia l'aplicació del 21%, que 
representa l'anihilació del sector, però s'emmarca en una lluita que directament es replanteja 
l'existència mateixa de l'IVA.

2. Des del GT de l'IVA es tenia coneixement d'una campanya des de Madrid de l'associació No Sin 
Cultura per fer una recollida de signatures reclamant l'aplicació de l'IVA superreduït en comptes del 
21% actual. Es va descriure de quin tipus de campanya es tractava: una recollida de firmes sense cap 
validesa legal amb la intenció, però, de pressionar el ministeri de Cultura. Per tant, no és una ILP 
(Iniciativa Legislativa Popular), alternativa que implica una sèrie de tràmits burocràtics i una forta 
inversió de temps i energia per tal que les firmes s'ajustin a la legalitat i puguin arribar al congrés. A 
més, si tenim present el resultat aconseguit pel milió i mig de firmes recollides per la PAH, no ens duria 
més enllà del reforç moral de sentir-se amb el suport de la gent que hagués signat.
I precisament, si ens cenyim a la quantitat que ha reunit la campanya de No Sin Cultura fins ara, ens 
adonem que estem lluny del mínim de 500.000 que es requereix perquè ja puguin ser tingudes en 
compte. Actualment a Madrid n'han reunit 40.000, mentre que a Barcelona només 350.

El cas és que, després de posar al dia els convocats, com que la votació del punt número 1 havia tingut 
el resultat de no donar suport a cap percentatge, es va decidir que MR no s'afegiria a la campanya.

3. Sobre aquest punt, malgrat que des del GT de l'IVA es coneixia la circumstància que fins ara MR 
s'havia mostrat molt reticent a tenir contactes amb les forces polítiques, es creia convenient que 
com a mínim se n'havia de conèixer el posicionament envers el tema. Després de debatre sobre la 
profunditat de la consulta, es va arribar a la conclusió que es reduiria a una sola pregunta amb l'únic 
objectiu de deixar-los en evidència.

    VOTACIÓ

S'ha de fer el sondeig als partits polítics amb representació parlamentària, i fer-los la pregunta?: 

“Quin és el vostre posicionament sobre l'IVA cultural?” 

12 vots a favor i 4 en contra.

4. El GT de l'IVA va informar de la reunió que va tenir el dijous 6 de juny amb els assessors 
jurídics de l'AADPC (Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya).

Des d'aquesta entitat es va fer l'advertència que qualsevol companyia que volgués aplicar fórmules 
com la venda de pastanagues, ous o pomes de manera recurrent s'estaria buscant la ruïna. 
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Literalment. Perquè qualsevol acció que vulneri les lleis i tingui a veure amb Hisenda, ara més que mai 
serà penada.
A la reunió també es va saber que des de l'associació s'estava treballant en la possibilitat de jugar amb 
l'impost de donacions a l'espera que s'aprovi la llei de mecenatge. En aquest punt, va sortir alguna veu 
crítica que apuntava que el que la llei de mecenatge amagaria és una gestió pública en mans privades.
Durant l'assemblea també es va comentar la possibilitat de vendre entrades per via de les targetes de 
transport públic. D'aquesta manera s'hi afegeix un discurs més social. La venda potser es podria fer a 
través d'una associació de consumidors de cultura, per tal que permeti desgravar.
Aleshores, des de la Unión de Actores y Actrices de la Comunidad de Madrid se'ns va donar a conèixer 
que s'està estudiant una alternativa que partiria de la creació d'una cooperativa de cooperatives. De 
fet a Catalunya existeix la CIC (Cooperativa Integral Catalana), de la qual precisament Aurea Social 
forma part.

5.Més que precs i preguntes, van sorgir una sèrie d'idees que poden donar una base cada dia més 
sòlida al discurs de MR:

- Cal aclarir la nostra posició davant la dicotomia sector cultural/indústria cultural.
- Cal aclarir la nostra posició davant les subvencions. Al final, no deixen de ser una altra eina de control 
ideològic, com l'IVA. Les subvencions fan que una obra mori un cop hagi acabat la temporada de dos 
mesos. De cop i volta, aquella gran escenografia ja no pot moure's del magatzem per anar de bolos i 
s'acaba desballestant. O sigui que fora del TNC o del Teatro Español, aquells muntatges no els pot 
gaudir ningú més.
- Cal fer pedagogia sobre l'IVA. Quina és la seva història? Per què s'aplica? En quins percentatges 
actualment?

A les 20.30h del dimarts 11 de juny de 2013 es va donar per acabada l'assemblea.

Grup de Treball de l'IVA
Marea Roja – Cultura en Lluita

marearojaiva@gmail.com

Acta Marea Roja 11/06/2013

4

mailto:marearojaiva@gmail.com
mailto:marearojaiva@gmail.com

