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En diverses ocasions el CVC ha manifestat el seu parer que l’augment continuat de l'IVA
cultural suposava un fre en les activitats dels creadors valencians.
La memòria anual de la Comissió de les Arts per a 2011 deia expressament: "La Comissió de
les Arts del CVC observa amb preocupació com la crisi econòmica i la severa reducció
d'inversions en compres i ajudes a la creació artística, en totes les seues manifestacions, per
part de les institucions, amenaça la supervivència del sector dels creadors i sobretot dels
jóvens".
En el ple de la institució de juliol de 2012 es va fer constar que a la difícil situació perquè
passava el sector cultural "se suma ara la pujada de l'IVA en 13 punts. És la major pujada de
qualsevol sector productiu, que ha passat del 8 al 21%. Una mesura impositiva que afectarà
l'escàs marge de benefici de la creació artística i que se suma a l'encariment dels materials i a
l'augment dels costos de producció i realització a causa de la influència de l'IVA repercutit".
Per això el CVC temia que la mesura podria afectar la capacitat adquisitiva dels consumidors
culturals, de llocs de treball, en general tindria greus conseqüències perquè podria arribar a
paralitzar l'activitat de la cultura i faria perillar els processos de creació i innovació, per la qual
cosa invitava els responsables públics a buscar solucions que possibilitaren una aposta ferma,
imaginativa i decidida per la Cultura i la Ciència, com a oportunitat econòmica, productiva i
ètica davant de la crisi.
El ple del 27 de gener de 2014 va aprovar un informe en què es lamentava, una vegada més,
de "la disminució dels pressupostos públics i de l'augment de l'IVA al 21% (que segons pareix
ara es pretén suavitzar)", aspectes d'interés perquè "s'han convertit en dos esculls més graus
per a un sector emprenedor important de la nostra economia". Després d'analitzar amb un cert
detall l'estat de la qüestió, l'informe, en la conclusió tercera, indicava: "En esta situació crítica,
cal reelaborar Polítiques Culturals que analitzen els problemes actuals i busquen possibles
solucions, des de la racionalització i optimització dels recursos existents. En este sentit, resulta
recomanable disminuir l'IVA de la Cultura al percentatge anterior", i proposava al seu torn
propiciar un Pacte por la defensa de la Cultura.
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Estos dies acaba de donar-se una situació nova, ja que el govern d'Espanya ha anunciat una
reducció de l'IVA en els espectacles en directe que afecta principalment el teatre, la música i la
dansa, però no el cine o la música gravada, i també n’han quedat excloses les arts plàstiques.
És per això que transcorreguts tres anys des de l'última expressió de la preocupació del CVC
per estes qüestions, i davant del fet cert que la suavització de la pressió de l'IVA sobre els
productes culturals no ha arribat a les arts plàstiques ni al cine, i davant de l'expectativa que
s'estiga produint una relativa millora en la situació econòmica general, la Comissió de les Arts
del CVC considera necessari tornar a reclamar i recomanar una disminució en el percentatge
de l'IVA cultural, que permeta iniciar una certa recuperació dels sectors culturals ara exclosos.
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