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Els creadors demanen un IVA del 4% en els productes culturals 

La SGAE entregarà avui les 92 mesures del seu pla integral al Govern

JORDI BIANCIOTTO

La reclamació d'un IVA únic del 4% per als productes culturals és un dels aspectes centrals del pla
integral de l'autor, que la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) entregarà avui al Govern, en la
clausura de la Tercera Trobada de Creadors. Així ho va avançar ahir Eduardo Bautista, president del
Consell de Direcció de l'organisme, que va destacar que hi ha un acord.
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, "s'ha compromès" a la rebaixa de l'IVA, va assegurar Bautista.
A diferència del titular d'economia, Pedro Solbes, "que està missing". A Solbes li correspondrà
defensar-lo al Consell d'Economia i Finances de la Unió Europea. L'IVA està actualment fixat en el 16%,
cosa que converteix els productes culturals, segons Bautista, en "objectes de luxe". La indústria
cultural va representar el 2002 el 5,8% del PIB espanyol.
El màxim responsable de la SGAE va reflexionar sobre la tendència a la baixa de les inversions en
cultura per part del sector públic. Fins i tot acceptant aquesta realitat, va demanar que "l'estat no se'n
vagi sense deixar un teixit, unes infraestructures", ja que el país necessita, va dir, "més teatres,
més auditoris, més cases de cultura, perquè Espanya està encara per sota de la mitjana
europea"

PROJECTE ANTIPIRATERIA
El nou pla antipirateria, que afecta 11 ministeris, és un compromís del ministre de l'Interior, José Antonio
Alonso, segons va subratllar Eduardo Bautista. "Ens ha promès que els cossos de seguretat de
l'estat compliran la seva obligació. No estem demanant una policia de la pirateria, sinó que no hi
hagi competència deslleial". El pla no comportarà, va assenyalar, la persecució dels que comprin
discos pirates.
"A Itàlia sí que es fa. Però aquí, si es fa un treball normal de persecució del delicte, això no serà
necessari", va considerar Bautista, que va qüestionar l'opinió popular segons la qual els discos són
cars. "Una cosa són els èxits del moment, però després el preu baixa, i al final s'acaben donant
amb un diari. Ara, el preu mitjà és de 6,8 euros".
El nou gran front de la pirateria el constitueix internet, per això la SGAE, a través de la filial SDAE
(Societat Digital d'Autors i Editors), ha posat en marxa una iniciativa que va presentar ahir: el web
latinergy. com, a través del qual és possible comprar o llogar cançons de diversos segells independents.
La taula rodona Diversitat i cooperació cultural en l'estat de les autonomies va incidir en la necessitat
d'accentuar la diversitat. Així es va expressar la consellera de Cultura, Caterina Mieras. "L'Espanya
plurinacional només serà possible amb una nova dinamització cultural a les comunitats, i és per
això que treballem en un programa d'acords amb les autonomies", va assenyalar.
La Tercera Trobada de Creadors es tanca avui amb un acte al Teatre Nacional de Catalunya al qual, a
més d'Eduardo Bautista, assistirà la vicepresidenta del Govern, Teresa Fernández de la Vega, i l'alcalde
de Barcelona, Joan Clos.
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