ACORD DEL CONSELL RECTOR SOBRE PAGAMENT D'INTERESSOS
FINANCERS EN LES PRODUCCIONS ASSOCIADES CONTRACTADES
(Acord del Consell Rector de 21 d’abril de 2020)

Des que es va acordar pel Consell Rector, com a conseqüència de l'informe de
la Sindicatura de Comptes de l'exercici 2017, que no es podien fer pagaments a
compte a les productores, aquestes es veuen obligades a finançar de forma
anticipada les produccions ja que no cobren res fins al lliurament de materials.
Depenent del tipus de producció (programes de televisió, ficció, ràdio, etc.) el
cost financer que assumeixen pot ser prou elevat i, per tant, el benefici obtingut
es redueix en gran manera.
D'altra banda, els problemes de liquiditat que s'estan tenint els últims mesos,
agreujats amb la situació actual produïda per la Covid-19, estan complicant
encara més les possibilitats financeres de les productores per a posar en marxa
els projectes. Per aquest motiu es proposa acceptar part de les despeses
financeres derivades de la producció.
La Llei 6/2016, de 15 de juliol estableix entre els principis de producció i
programació tant la consolidació com l'enfortiment de la indústria audiovisual
valenciana. A aquests principis estan sotmesos tant la Corporació Valenciana de
Mitjans de Comunicació (CVMC) com la Societat Anònima de Mitjans de
Comunicació (SAMC).
Seria recomanable que l’SAMC, complint l'objectiu de fomentar el teixit industrial
audiovisual valencià reservara, dins del pressupost destinat a la contractació de
produccions associades, un percentatge d’aquest per a cobrir aquestes
despeses financeres derivades, amb els límits que es marquen i sempre que
estiguen
degudament
justificades
i associades
a
la
producció.
Per tot això, el Consell Rector, en la reunió del dia 21 d'abril de 2020, acorda
l'abonament dels interessos financers en la contractació de les produccions
associades amb les següents condicions:
Primer.- Productores beneficiàries
Es podran abonar els interessos financers a les productores audiovisuals

independents la xifra de negocis de les quals en els últims comptes aprovats i
depositats en el Registre Mercantil siga igual o inferior a un milió d'euros. Per
tant, no s'acceptaran en contracte despeses financeres en productores amb
xifres de negoci anuals superiors a un milió d'euros.
En el cas d'Unions Temporals d'Empreses (UTE) i de coproduccions el límit
s'aplicarà a cadascuna de les productores que formen l’UTE o la coproducció de
manera independent.
En tot cas, les mercantils hauran de presentar una declaració responsable de la
no existència de vinculació societària entre els membres de l’UTE o de la
coproducció.
En qualsevol dels casos, després de l'obligatòria presentació de la documentació
exigida, el departament econòmic de la CVMC analitzarà cada expedient de
manera individualitzada per a AUTORITZAR l'aplicació d'aquestes mesures.
Segon.- Import dels interessos que es poden abonar
El límit de les despeses financeres que es poden abonar serà d'un màxim d'un
3% del cost de la producció en produccions de fins a un milió d'euros.
En el cas de produccions de cost superior a un milió d'euros tindran dret a
l'abonament de les despeses financeres de la part proporcional corresponent a
un milió d'euros.
En el cas de les UTE i de coproduccions, el límit s'aplicarà a cadascuna de les
productores que formen l’UTE o la coproducció de manera independent i en
funció del percentatge que tinguen de la producció, però seguint el criteri
principal del límit d'un milió d'euros.
Tal com s'ha indicat anteriorment, en aquests casos les mercantils hauran de
presentar una declaració responsable de la no existència de vinculació societària
entre els membres de l’UTE o de la coproducció.
En el cas de renovacions d'un mateix contracte dins del mateix any se sumaran
les quantitats totals d’aquests de manera que computarà aquell total per a la
concessió de les mesures. Això mateix succeirà en el cas que una mateixa

empresa tinga diferents contractes (produccions) i sumen de la mateixa manera
més d'un milió d'euros.
Tercer.- Justificació de les despeses financeres
Perquè puguen abonar-se les despeses financeres caldrà aportar un certificat
bancari de les despeses suportades en què s’indique clarament que el
finançament obtingut està vinculat a la producció.
La productora haurà de presentar un certificat de l'entitat bancària en què
s’indiquen que les despeses financeres generades corresponen únicament a la
producció. Aquestes despeses s'abonarien dins dels 30 dies següents al
lliurament de la factura una vegada entregats tots els materials objecte del
contracte.
En el cas que hi haja un superàvit en el pressupost, aquest import revertirà a la
SAMC.

