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El cine, furiós per 
ser exclòs de la 
rebaixa de l’IVA

OLGA PEREDA
MADRID

El sector exigeix que 
el Govern expliqui per 
què segueix gravant-lo 
amb un tipus del 21% 

E
l cine i el Govern viuen el 
seu enèsim desacord. La 
raó: l’IVA cultural, que el 
Consell de Ministres ha de-

cidit abaixar al 10% però només per 
als espectacles en directe (concerts, 
obres de teatre i dansa i corrides de 
toros). L’exhibició de pel·lícules se-
gueix gravada amb l’impost més alt 
de tota la zona euro: el 21%. Ningú 
en la indústria s’explica per què. 
 «Enhorabona als espectacles en 
directe. Algun dia algú ens explica-
rà el misteri d’excloure el cine. I es-
perem que sigui aviat. Com a pro-
ductors ens afecta, però els perju-
dicats són, sobretot, els ciutadans», 
va protestar el president de la confe-
deració de productors audiovisuals 
(FAPAE), Ramon Colom. «Quan el dè-

ficit ens ho permeti també abaixa-
rem l’IVA del cine», va contestar el 
ministre de Cultura i portaveu del 
Govern, Íñigo Méndez de Vigo, des-
prés de ressaltar que la indústria au-
diovisual té «70 milions en la nova 
llei de finançament» i que, per tant, 
segons l’opinió de l’Executiu, altres 
indústries com el teatre i la dansa es-
tan més necessitades de la rebaixa. 
«El cine espanyol té altres avantat-
ges fiscals. Està en un bon moment», 
va manifestar en la roda de premsa 
del Consell de Ministres.
 Des que l’Executiu presidit per 
Mariano Rajoy va decidir, el 2012, 
apujar l’IVA cultural del 8% al 21% 
totes les indústries perjudicades 
han aixecat la seva veu en infinites 
ocasions. Fins i tot van arribar a agru-
par-se per establir un front comú i 
recordar-li al Govern que 500.000 
famílies viuen de la cultura. Al llarg 
d’aquest temps, els mandataris han 
fet els desentesos. És més, Hisenda va 
arribar a qualificar la cultura d’«en- 
treteniment» i, recentment, Rajoy 
va confessar que no tenia temps 
per anar al cine. De fet, el president 

no ha vist ni una de les pel·lícules 
que aspiraven aquest any als pre-
mis Goya.
 «Tenir una actitud queixosa no 
és constructiu», afirma Álex de la 
Iglesia, que reclama un «debat se-
rè» perquè algú expliqui per què 
l’IVA de les entrades de cine, que 
ronden els 10 euros, malgrat que hi 
ha ofertes recurrents, segueix en el 
21%. «Fer pel·lícules és car i es trac-
ta d’una indústria que torna molts 
diners. Hauria d’estar considerada, 
almenys, al mateix nivell que els to-

ros», afirma el cineasta, que ara ma-
teix té en cartell El bar. 
 «Fora de les nostres fronteres el 
cine espanyol està molt ben consi-
derat. Fins i tot hi ha qui pensa que 
és el millor de tot Europa. M’agra-
daria pagar un bitllet d’avió a tota 
aquesta gent i que ho expliquessin 
a Espanya», destaca després de dei-
xar clar que tots els països, inclòs els 
EUA, tenen legislacions protectores 
amb el cine.

FALTA DE SENSIBILITAT / A l’hora d’ex-
plicar per què les pel·lícules queden 
fora de la rebaixa fiscal, l’actor i 
membre de Podem Pepe Viyuela no 
vol pensar que estem davant d’una 
persecució o animadversió. El que 
sí que hi ha, al seu parer, és una «fal-
ta de sensibilitat». «Ens preocupa 
perquè el cine és una indústria fo-
namental, des del punt de vista soci-
al i econòmic». Això sí, Viyuela, ac-
tor teatral, dona la benvinguda a la 
mesura governamental, encara que 
reconeix que arriba tard i que el 
«mal» ja està fet.
 «No veig cap excusa ni raona-
ment lògic per explicar l’exclusió 
del cine», sentencia el productor 
Eduardo Campoy. En la mateixa lí-
nia, el cineasta Benito Zambrano 
(Solas, La voz dormida) qualifica de «ri-
dícul i lamentable» que les entrades 
de cine segueixin tenint el màxim 
gravamen fiscal. «¿Què fem els que 
ens dediquem al cine, els que inver-
tim anys per aixecar un projecte?», 
es queixa. H
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«Algun dia algú  
ens explicarà el 
misteri d’excloure  
el cine. I esperem 
que sigui aviat»


