
MOCIÓ PER A LA REVERSIÓ DE LES RECLAMACIONS DE L’IVA A ENTITATS
CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS.

El Ministeri d’Hisenda, en el seu afany d’obtenir nous ingressos, està posant en risc el futur
de les entitats culturals i dels mitjans de comunicació públics del país, per l’impacte global
negatiu  que  poden  tenir  en  els  propers  exercicis  fiscals  les  noves  actuacions  de
l’administració tributària espanyola.

A partir d’un canvi en la interpretació de la Llei de l’IVA el Ministre Montoro exigeix que el
sector cultural i els mitjans de comunicació públics abonin a l’estat l’IVA corresponent a les
subvencions rebudes de la Generalitat, considerant que són subvencions vinculades al preu
del producte.

Clarament,  aquesta és una interpretació forçada de la normativa i  respon a un canvi de
criteri  de  l’administració  tributària,  per  això  des d’Esquerra  Republicana vam aprofitar  la
recent tramitació al Congrés de la Llei de contractes del sector públic per introduir esmenes
que  modifiquen  l’articulat  de  la  Llei  de  l’IVA,  evitant  precisament  aquesta  interpretació
forçada que realitza el Ministeri d’Hisenda. L’esmena va ser aprovada i tindrà efectes amb
l’entrada en vigor de la Llei de contractes del sector públic, al mes de març de 2018.

Ara bé, el Ministeri d’Hisenda insisteix a aplicar la seva interpretació als exercicis que van de
l’any 2012 al  2017,  obligant  a entitats culturals  i  a mitjans de comunicació públics a fer
efectiu el pagament de grans quantitats de diners i  posant en perill  la seva sostenibilitat
econòmica.

La mesura afecta,  de moment,  equipaments com el  Museu Nacional d’Art  de Catalunya
(MNAC), el MACBA, el CCCB o el Mercat de les Flors, que ja han anunciat que recorreran la
decisió, així com també a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i no es
descarta  que  es  pugui  estendre  a  altres  entitats  que  reben  ajuts  públics.  En  allò  que
respecta a la CCMA, aquesta exigència del Ministeri d’Hisenda suposa una gran amenaça
per a la viabilitat de l’actual model de TV3 i Catalunya Ràdio, en imposar a la Corporació
l’aplicació d’unes mesures de contenció en la despesa que s’han de sumar a les adoptades
en els darrers mesos. Uns ajustos difícils, però, malauradament, forçats per la necessitat de
garantir l’estabilitat pressupostària de la Corporació i les seves empreses, i que afectaran
principalment les inversions en equipaments tècnics i continguts audiovisuals dels nostres
mitjans.

La situació de difícil resolució mentre Catalunya no disposi d’un govern en ple funcionament
i deslliurat de l’aplicació de l’article 155 de la CE –que tants inconvenients ha comportat per
a la normal actuació dels diversos òrgans de la Generalitat-, posa en greu perill la important
tasca de la CCMA de suport a la indústria cultural catalana i d’incentivació de la producció
audiovisual.

El  Ple  de  l’Ajuntament  de  L’Hospitalet  a  proposta  del  Grup  Municipal  d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:



Primer.- Donar suport a les entitats afectades per la reclamació de l’IVA de les subvencions
de la Generalitat de Catalunya al sector cultural i al sector audiovisual de Catalunya.

Segon.- Expressar la disconformitat amb aquesta mesura del Ministeri d’Hisenda, fruit d’una
interpretació forçada de la normativa tributària.i que només provoca l’ofec a les institucions
culturals catalanes i dels mitjans de comunicació públics.

Tercer.- Instar al Ministeri d’Hisenda que desisteixi d’obligar a abonar els imports de l’IVA
sobre les subvencions de la Generalitat de Catalunya a les entitats culturals i audiovisuals.

Quart.- Instar  al  Ministeri  d’Hisenda  i  al  seu  ministre  Cristóbal  Montoro  que  per  tal
d’incrementar la recaptació fiscal, redoblin els esforços en la lluita contra el frau fiscal de les
grans corporacions en lloc d’intentar aconseguir recursos de sectors amb una clara votació
social i cultural.

Cinquè.- Exigir l’aixecament immediat de la intervenció de les finances de la Generalitat a
càrrec del Govern espanyol.

Sisè.- Traslladar  els  presents  acords al  Ministeri  d’Hisenda,  al  Consell  de  Ciutat,  als
Consells  de  Districte,  a  la  FAVV  de  l’Hospitalet,  als  grups  polítics  del  Parlament  de
Catalunya, del Congrés i del Senat.
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