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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10

Informe de la Ponència de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

La Ponència de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, nomenada el dia 2 d’octubre de 2013 i in-
tegrada per la diputada Montserrat Ribera i Puig, del 
GP de Convergència i Unió, que n’ha estat designada 
ponent relatora; el diputat Pere Aragonès i Garcia, del 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya; la diputada 
Alícia Romero Llano en substitució del diputat Mau-
rici Lucena i Betriu, del GP Socialista; el diputat Jo-
sé Antonio Coto Roquet, del GP del Partit Popular 
de Catalunya; el diputat Josep Vendrell Gardeñes, del 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa; el diputat Jordi Cañas Pérez, del GP 
de Ciutadans, i la diputada Isabel Vallet Sànchez, del 
Grup Mixt, de conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 109.4 del Reglament del Parlament, s’ha reunit 
al Palau del Parlament el dia 17 de desembre de 2013. 
Han assessorat la Ponència el lletrat Pere Sol i Ordis i 
l’assessora lingüística Marta Payà Canals, i l’ha assis-
tida el gestor parlamentari Àngel Zardoya i Regidor.

Després d’estudiar el Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 200-
00001/10) i les esmenes presentades, d’acord amb el 
que disposa l’article 109.1, 2 i 3 del Reglament del Par-
lament, la Ponència ha establert l’Informe següent:

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits  
en les entitats de crèdit

Advertiment previ

Amb caràcter general la Ponència ha adoptat la pro-
posta d’adequació juridicolingüística elaborada pels 
Serveis del Parlament, fins i tot en els casos en què no 
s’hagi presentat cap esmena amb relació a algun arti-
cle o que la Ponència no faci una recomanació especí-
fica amb relació a les esmenes presentades. El text pro-
posat és el que consta en el predictamen que s’annexa 
a aquest informe.

Article 1. Naturalesa i objecte

Text presentat

Es crea, com a impost propi de la Generalitat de Cata-
lunya, l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crè-
dit, de naturalesa directa, que grava els dipòsits efec-
tuats pels clients en les entitats de crèdit, per qualsevol 
negoci i varietat jurídica, sempre que comportin l’obli-
gació de restitució.

Recomanacions de la Ponència

Atès que l’impost fou creat pel Decret Llei 5/2012 i no 
tindria sentit la reiteració de l’acte de creació, la Po-
nència recomana una esmena tècnica amb el text que 
consta com a article 1 al predictamen que s’annexa a 
aquest informe.

Article 2. Àmbit d’aplicació territorial

Text presentat

L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit serà 
d’aplicació en l’àmbit territorial de Catalunya.

No s’han presentat esmenes.

Article 3. Fet imposable

Text presentat

Constitueix el fet imposable de l’impost sobre els di-
pòsits en les entitats de crèdit la captació i tinença, 
qualsevol que sigui la seva naturalesa jurídica, de fons 
de tercers, sota la forma de dipòsits, per part de les en-
titats a què es refereix l’article 5 d’aquest Decret llei, 
sempre que comporti l’obligació de restitució.

No s’han presentat esmenes.

Article 4. Supòsits de no-subjecció

Text presentat

No estan subjectes a aquest impost:

1. El Banc d’Espanya

2. El Banc Central Europeu

3. El Banc Europeu d’Inversions

4. L’Institut de Crèdit Oficial

5. Les seccions de crèdit de les cooperatives
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6. Amb caràcter general, les autoritats de regulació 
monetària

Esmenes presentades

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (1)

D’addició a l’article 4

1. El Banc d’Espanya

2. El Banc Central Europeu

3. El Banc Europeu d’Inversions

4. L’Institut de Crèdit Oficial

4. bis L’Institut Català de Finances

5. Les entitats de crèdit de naturalesa cooperativa i 
Les seccions de crèdit de les cooperatives

6. Amb caràcter general, les autoritats de regulació 
monetària

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’esmena 1 pel que fa a la in-
clusió de l’Institut Català de Finances en els supòsits 
de no-subjecció i no fa cap recomanació pel que fa a 
l’eventual inclusió de les entitats de crèdit de naturale-
sa cooperativa entre els dits supòsits.

Article 5. Subjectes passius

Text presentat

1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, de 
l’impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit, les per-
sones jurídiques que, d’acord amb la normativa d’apli-
cació, tinguin la consideració d’entitats de crèdit i cap-
tin, en l’àmbit territorial de Catalunya, ja sigui per 
mitjà de la seva seu central o de les seves sucursals i 
oficines situades en el referit àmbit territorial, fons de 
tercers amb obligació de restituir-los.

2. Resta prohibida la repercussió a tercers de la quota 
de l’impost i, per tant, no tindran efecte davant l’admi-
nistració tributària de Catalunya els pactes que contra-
diguin el que aquí es disposa.

Esmenes presentades

Addició de nous apartats

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (2)

D’addició d’un nou punt 1 bis a l’article 5

1 bis. Als efectes del que preveu aquesta Llei, són en-
titats de crèdit les definides en l’article 1 del Reial De-
cret Legislatiu 1298/1986, de 28 de juny, sobre adapta-
ció del dret vigent en matèria d’entitats de crèdit al de 
les Comunitats Europees.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena 2.

Article 6. Base imposable

Text presentat

1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, com 
a manifestació de la capacitat econòmica, la quantia 
econòmica total, equivalent al resultat de mitjanar 
aritmèticament i al final de cada trimestre del perío-
de impositiu les partides P4.2.1, dipòsits a la vista i 
P4.2.2, dipòsits a termini d’altres sectors residents, del 
passiu del balanç de les entitats de crèdit que restin 
inclosos, en els seus estats financers individuals, a la 
part que corresponguin als dipòsits captats per la seu 
central o per les sucursals situades en l’àmbit territo-
rial català, quantia que serà minorada en l’import de la 
partida P4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 i 4.4.5, participacions eme-
ses que corresponguin a la seu central o oficines situa-
des a Catalunya.

2. Als efectes de la determinació dels paràmetres 
d’aquest article, serà d’aplicació el que disposen el títol 
segon i l’annex 4 de la Circular 4/2004, de 22 de de-
sembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, sobre 
normes de informació financera pública reservada i 
models d’estats financers, o norma que la substitueixi.
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Esmenes presentades

Apartat 1

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

De l’apartat 1 de l’article 6

«1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, com 
a manifestació de la capacitat econòmica, la quan-
tia econòmica total, equivalent al resultat de mitjanar 
aritmèticament i al final de cada trimestre del perío-
de impositiu les partides P4.2.1, dipòsits a la vista i 
P4.2.2, dipòsits a termini d’altres sectors residents, del 
passiu del balanç de les entitats de crèdit que restin 
inclosos, en els seus estats financers individuals, a la 
part que corresponguin als dipòsits captats per la seu 
central o per les sucursals situades en l’àmbit territo-
rial català, quantia que serà minorada amb els “Ajus-
taments per valoració” inclosos en la partida 4.2.5, 
que corresponguin a la seu central o oficines situades 
a Catalunya.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista (1)

Article 6, apartat 1

«1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, 
com a manifestació de la capacitat econòmica, l’im-
port resultant del promig aritmètic del saldo final de 
cada trimestre del període impositiu les partides P4, 
dipòsits de la clientela, del passiu del balanç [...].

[...]».

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Supressió i addició a l’article 6.1

1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, com 
a manifestació de la capacitat econòmica, la quantia 
econòmica total, equivalent al resultat de mitjanar 
aritmèticament i al final de cada trimestre del perío-
de impositiu les partides P4.2.1, dipòsits a la vista i 
P4.2.2, dipòsits a termini d’altres sectors residents, del 
passiu del balanç de les entitats de crèdit que restin 
inclosos, en els seus estats financers individuals, a la 
part que corresponguin als dipòsits captats per la seu 
central o per les sucursals situades en l’àmbit territo-
rial català, quantia que serà minorada amb els “Ajus-
taments per valoració” inclosos en l’import de la par-
tida P4.1.5, 4.2.5, 4.3.2, i 4.4.5 participacions emeses 
que corresponguin a la seu central o oficines situades 
a Catalunya.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (3)

De modificació a l’article 6 punt 1

1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, com 
a manifestació de la capacitat econòmica, la quantia 
econòmica total, equivalent al resultat de mitjanar 
aritmèticament i al final de cada trimestre del període 
impositiu la partida 4 dipòsits a la clientela a les parti-
des P4.2.1, dipòsits a la vista i P4.2.2, dipòsits a termini 
d’altres sectors residents, del passiu del balanç de les 
entitats de crèdit que restin inclosos, en els seus estats 
financers individuals, a la part que corresponguin als 
dipòsits captats per la seu central o per les sucursals 
situades en l’àmbit territorial català, quantia que serà 
minorada en l’import de la partida P4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 
i 4.4.5, participacions emeses que corresponguin a la 
seu central o oficines situades a Catalunya.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 3 i 5.

Així mateix, atès que en la legislació bancària de re-
ferència es distingeix entre sucursals i oficines i que, 
d’altra banda i d’acord amb la mateixa legislació, no 
és el mateix una «oficina operativa» que una «ofici-
na de representació», ja que aquestes darreres no po-
den captar dipòsits sinó que s’han de limitar a rea-
litzar activitats merament informatives o comercials 
sobre qües tions bancàries i financeres o econòmiques, 
la Ponència recomana una esmena tècnica substituint 
l’expressió «seu central o per les sucursals situades en 
l’àmbit territorial català» per «seus, sucursals i ofici-
nes operatives situades en l’àmbit territorial de Catalu-
nya». Aquesta esmena tècnica també s’ha de traslladar 
a les altres parts de l’articulat en que correspongui.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes 4 i 6.

Article 7. Deute tributari

Text presentat

1. La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base 
imposable l’escala de gravamen següent: 
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Base imposable  
fins euros

Quota íntegra  
en euros

Resta base imposable  
fins euros

Tipus aplicable  
percentatge

– – 150.000.000 0,3
150.000.000 450.000 600.000.000 0,4
600.000.000 2.250.000 en endavant 0,5

2. Deduccions generals. Seran deduïbles de la quota 
resultant en la forma prevista reglamentàriament les 
següents quantitats:

a) 200.000 euros, si el domicili social de l’entitat de 
crèdit es troba a Catalunya.

b) 5.000 euros per cada sucursal o oficina situada en 
l’àmbit territorial català, que s’elevarà a 5.500 euros 
si aquestes radiquen o estan situades en municipis la 
població dels quals, en el padró, sigui inferior a 2.000 
habitants.

3. Altres deduccions: seran deduïbles els imports se-
güents:

a) Els imports dels crèdits, préstecs i inversions que 
es destinin, en els termes previstos en la llei de pres-
supost de cada exercici i en l’àmbit territorial català, a 
finalitats d’utilitat pública, interès social i, en general, 
promoció econòmica.

b) Els destinats a finançar projectes de finançament 
publicoprivat realitzats en l’àmbit territorial català.

c) Els destinats al compliment de les obres socials de 
les fundacions de caràcter especial, de les fundacions 
de les caixes d’estalvis en relació amb la seva obra so-
cial i amb els fons d’educació, sempre que els fons si-
guin captats per aquestes entitats, per la via de la seva 
seu central, o de les seves sucursals o oficines en tots 
els casos situades en l’àmbit territorial català.

4. En relació amb el que disposa el número anterior, 
serà necessari, per a l’aplicació de les referides deduc-
cions, que les quantitats amb dret a deducció siguin 
efectivament una despesa real per a l’entitat o, prèvia 
la transferència corresponent, ho siguin per a altres 
entitats dependents d’aquesta. Per al cas que es trac-
ti de despeses de caràcter plurianual, es podrà deduir, 
en cada exercici, la quantitat efectivament invertida o 
deduir, en el primer període impositiu, la totalitat de 
l’import de la inversió, sempre que en aquest darrer 

cas l’execució de la despesa o inversió es realitzi dins 
dels dos anys immediatament següents, sens perju-
dici de les liquidacions que, per al cas d’incompliment  
de la justificació, puguin girar-se, amb els interessos de  
demora corresponents i les sancions que en aquest cas 
siguin procedents.

5. Quota líquida. La quota líquida serà el resultat 
d’aplicar a la quota tributària les deduccions que esta-
bleixen els números 2 i 3 d’aquest article. En cap cas la 
quota líquida podrà tenir un valor inferior a 0 euros, i 
en el cas que no sigui procedent l’aplicació de cap de-
ducció, la quota líquida serà igual a la quota íntegra.

6. Quota diferencial. La quota diferencial serà el re-
sultat de deduir de la quota líquida els pagaments a 
compte realitzats, sent compensable en la forma pre-
vista en aquest Decret llei quan la quota tributària re-
sultant de la liquidació sigui negativa i, si és positiva, 
formarà part íntegra de la quota resultant de la liqui-
dació.

7. La quota tributària resultant de l’autoliquidació serà 
el resultat d’addicionar a la quota diferencial els pa-
gaments a compte de l’exercici en curs donant dret a 
devolució, si aquest és negatiu, en la forma prevista en 
aquest Decret llei.

Esmenes presentades

Apartat 1

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Article 7, apartat 1

«1. La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base 
imposable l’escala de gravamen següent: 

Base imposable  
fins euros

Quota íntegra  
en euros

Resta base imposable  
fins euros

Tipus aplicable  
percentatge

– – 150.000.000 0,0
150.000.000 450.000 600.000.000 0,0
600.000.000 2.250.000 en endavant 0,0

».
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8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (4)

De modificació a l’article 7 punt 1

Base imposable  
fins euros

Quota íntegra  
en euros

Resta base imposable  
fins euros

Tipus aplicable  
percentatge

– – 150.000.000 0,3   0,34
150.000.000 450.000 600.000.000 0,4   0,46
600.000.000 2.250.000 en endavant 0,5   0,57

Apartat 3

Lletres a i b

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP Socialista (2)

Article 7, apartat 3, lletra a

«3. Altres deduccions: seran deduïbles els imports se-
güents:

a) Els imports dels crèdits, préstecs i inversions que es 
destinin a projectes de desenvolupament o reactivació 
econòmica, en els termes que estableixi la llei de pres-
supostos de cada exercici pressupostari, i en l’àmbit 
territorial català.

[...]».

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP Socialista (3)

Article 7, apartat 3, lletra b.

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (5)

D’addició a l’article 7 punt 3

3. Altres deduccions: seran deduïbles els imports se-
güents:

a) Els imports dels crèdits, préstecs i inversions que 
es destinin, en els termes previstos en la llei de pres-
supost de cada exercici i en l’àmbit territorial català, 
a finalitats a projectes d’utilitat pública, interès social, 
ambiental i, en general, promoció econòmica orienta-
da a la creació de llocs de treball, previ informe del 
Departament d’Economia i Finances.

b) Els destinats a finançar projectes de finançament 
publicoprivat d’interès social i ambiental realitzats en 
l’àmbit territorial català.

Lletra c

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

De la lletra c) de l’apartat 3 de l’article 7

«c) Les aportacions fetes a fundacions especials per 
activitat social feta en el territori de Catalunya. En el 
supòsit que l’entitat financera estigui controlada per 
una caixa d’estalvis o una fundació bancària, serà de-
duïble l’import de l’aportació que aquesta última des-
tini a activitat social feta en el territori de Catalunya, 
amb el límit del dividend pagat per l’entitat financera 
a la caixa d’estalvis o fundació bancària en el mateix 
període impositiu.»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Modificació de l’article 7 apartat c

«c) Les aportacions fetes a fundacions especials per 
activitat social feta en el territori de Catalunya. En el 
supòsit que l’entitat financera estigui controlada per 
una caixa d’estalvis o una fundació bancària, serà de-
duïble l’import de l’aportació que aquesta última des-
tini a activitat social feta en el territori de Catalunya, 
amb el límit del dividend pagat per l’entitat financera 
a la caixa d’estalvis o fundació bancària en el mateix 
període impositiu.»
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Addició de nous apartats

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

D’un apartat 5 bis a l’article 7

«5 bis. Pagament a compte. Es determinaran regla-
mentàriament els terminis i forma de realització del 
pagament a compte que s’obtindrà multiplicant per 
0,001 la base imposable corresponent a l’exercici an-
terior.»

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

Addició d’un nou apartat 5 bis a l’article 7

«5 bis. Pagament a compte. Es determinaran regla-
mentàriament els terminis i forma de realització del 
pagament a compte que s’obtindrà multiplicant per 
0,001 la base imposable corresponent a l’exercici an-
terior.»

Apartat 6

16 Esmena núm. 16
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

De l’apartat 6 de l’article 7

«6. Quota diferencial. La quota diferencial serà el re-
sultat de deduir de la quota líquida els pagaments a 
compte realitzats, sent compensable en la forma pre-
vista reglamentàriament quan la quota tributària re-
sultant de la liquidació sigui negativa i, si és positiva, 
formarà part íntegra de la quota resultant de la liqui-
dació.»

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

Modificació de l’article 7 apartat 6

«6. Quota diferencial. La quota diferencial serà el re-
sultat de deduir de la quota líquida els pagaments a 
compte realitzats, sent compensable en la forma pre-
vista en aquest Decret llei reglamentàriament quan la 
quota tributària resultant de la liquidació sigui nega-
tiva i, si és positiva, formarà part íntegra de la quota 
resultant de la liquidació.»

Apartat 7

18 Esmena núm. 18
De modificació
GP de Convergència i Unió (5)

De l’apartat 7 de l’article 7

«7. La quota tributària resultant de l’autoliquidació se-
rà el resultat d’addicionar a la quota diferencial els pa-
gaments a compte de l’exercici en curs donant dret a 
devolució, si aquest és negatiu, en la forma prevista 
reglamentàriament.»

19 Esmena núm. 19
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)

Modificació de l’article 7 apartat 7

«7. La quota tributària resultant de l’autoliquidació se-
rà el resultat d’addicionar a la quota diferencial els pa-
gaments a compte de l’exercici en curs donant dret a 
devolució, si aquest és negatiu, en la forma prevista en 
aquest Decret llei reglamentàriament.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana com a esmena tècnica que 
l’article 7 se subdivideixi en tres articles: el 7 que  
ha de tractar de la tarifa de l’impost, és a dir, el conjunt  
de tipus de gravamen aplicables als diversos trams de la  
base liquidable –que en aquest cas coincideix amb  
la base imposable; el 7 bis, que tracta les deduccions; 
i el 7 ter la quota tributària, que defineix la quota ín-
tegra, la quantitat que resulta d’aplicar el tipus corres-
ponent als diversos trams de la base, i la quota líqui-
da, és a dir la quantitat que resulta d’aplicar sobre la 
quota íntegra les deduccions establertes a la llei. A fi 
de facilitar el debat de l’informe i el dictamen, s’ha 
fet ús dels números bis i ter, sens perjudici que un cop 
s’aprovi el contingut, d’ofici es procedeixi a la nume-
ració correlativa de l’articulat.

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 9 i 11, que es reflecteix en 
la redacció de l’article 7 bis.2.a del predictamen.

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 10.  
A efectes de la seva constància, en el predictamen es 
fa notar las supressió de l’article 7 bis.2.b. sens perju-
dici que un cop s’aprovi el contingut, d’ofici es proce-
deixi a suprimir la dita nota.

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 12 i 13, que es reflecteix en 
la redacció de l’article 7 bis.1.b i 7 bis.2.c del predic-
tamen.

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 16 i 17, que es reflecteix en 
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la redacció de l’article 7 ter del predictamen, amb la 
supressió de la referència a la quota diferencial de l’an-
tic apartat 6 de l’article 7.

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 18 i 19, que es reflecteix en 
la redacció de l’article 7 ter del predictamen, amb la 
supressió de la referència a la quota tributària resultant 
de l’autoliquidació de l’antic apartat 7 de l’article 7.

La ponent de CiU anuncia la retirada de l’esmena 14. 
El ponent d’ERC anuncia la retirada de l’esmena 15.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes 7 i 8.

Article 8. Període impositiu i meritació

Text presentat

1. Constitueix el període impositiu l’any natural, llevat 
que l’inici de l’activitat per part de les entitats de crè-
dit en l’àmbit territorial de Catalunya s’hagi produït 
amb posterioritat al dia 1 de gener de cada exercici, 
cas en el qual s’iniciarà a partir de la referida data. En 
tot cas, conclourà el període impositiu quan s’extingei-
xi la personalitat jurídica de l’entitat de crèdit o deixin 
d’estar situades en el territori de Catalunya la seu cen-
tral, les oficines o sucursals.

2. L’impost es meritarà l’últim dia del període impo-
sitiu.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana una esmena tècnica amb el text 
que consta com a article 8 al predictamen, dividint 
l’apartat 1 del projecte en dos apartats, el primer del 
qual estableix quin és el període impositiu amb caràc-
ter general i el segon regula les excepcions.

Article 9. Autoliquidació

Text presentat

1. Les entitats financeres estan obligades a presentar 
l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés cor-
responent, dins el termini que s’assenyali reglamentà-
riament.

L’autoliquidació anirà acompanyada dels llistats que 
es determinin reglamentàriament, amb informació 
relativa al saldo final de cada un dels quatre darrers 
trimestres naturals, de cada sucursal i/o seu central 
de l’entitat que sigui ubicada a Catalunya, desglossa-
da per modalitats i sense que es puguin emparar en 

el secret bancari per ometre dades en la informació 
esmentada.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per mitjà 
d’una ordre del conseller o consellera del departament 
competent en matèria tributària.

No s’han presentat esmenes.

Article 10. Gestió, recaptació i inspecció

Text presentat

La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost cor-
responen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord 
amb el que disposa la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de 
l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la 
col·laboració amb els òrgans d’inspecció sectorialment 
competents per raó dels establiments financers que 
són objecte de control.

No s’han presentat esmenes.

Article 11. Liquidació provisional d’ofici

Text presentat

Si una entitat que compta amb oficines a Catalunya no 
presenta, dins de termini, l’autoliquidació correspo-
nent, els òrgans de gestió de l’Agència Tributària de 
Catalunya poden iniciar procediment destinat a prac-
ticar liquidació provisional, amb les dades de què dis-
posin.

El procediment de gestió per a la pràctica de liquida-
ció quan no hi ha hagut presentació d’autoliquidació 
es regularà per via reglamentària. En tot cas, haurà de 
contenir proposta de liquidació que es notifiqui a l’en-
titat, amb concessió d’un tràmit d’audiència per un ter-
mini no inferior a deu dies hàbils.

Sens perjudici de l’executivitat de la liquidació així 
practicada, els òrgans competents de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya podran iniciar actuacions de com-
provació i investigació sobre el període objecte de la 
liquidació practicada.
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Esmenes presentades

20 Esmena núm. 20
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (6)

Supressió de tot l’article 11.

21 Esmena núm. 21

De modificació
GP de Convergència i Unió (6)

De l’article 11

«Article 11. Liquidació provisional d’ofici

Si una entitat que compta amb oficines a Catalunya 
no presenta, dins de termini, l’autoliquidació corres-
ponent, els òrgans de gestió de l’Agència Tributària de 
Catalunya poden iniciar procediment destinat a prac-
ticar liquidació provisional, amb les dades de què dis-
posin.

El procediment de gestió per a la pràctica de liquidació 
quan no hi ha hagut presentació d’autoliquidació es re-
gularà per via reglamentària. En tot cas, haurà de con-
tenir proposta de liquidació que es notifiqui a l’entitat, 
amb concessió d’un tràmit d’audiència per un termini 
no inferior a deu dies hàbils.

Sense perjudici de l’executivitat de la liquidació així 
practicada, els òrgans competents de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya podran iniciar actuacions de com-
provació i investigació sobre el període objecte de la 
liquidació practicada.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 20 i 
21. A efectes de la seva constància, en el predictamen 
es fa notar las supressió de l’article 11 sens perjudici 
que un cop s’aprovi el contingut, d’ofici es procedei-
xi a suprimir la dita nota i a numerar correlativament 
l’articulat resultant.

Article 12. Infraccions i sancions

Text presentat

1. Les infraccions tributàries es tipifiquen i se san-
cionen d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i les 
normes reglamentàries que la despleguen.

2. Les sancions han de ser imposades pels òrgans 
competents de l’Agència Tributària de Catalunya.

3. Es considerarà específicament com a infracció molt 
greu la deslocalització de dipòsits que, provinents 
d’oficines situades en el territori de Catalunya, es 
comptabilitzin en oficines situades fora d’aquest ter-
ritori.

4. La sanció tributària corresponent a la infracció per 
deslocalització de dipòsits serà igual al 50 per 100 de 
la quota deixada d’ingressar per aquest concepte.

En cas de reincidència, la sanció podrà arribar al 100 
per 100 de la quota deixada d’ingressar.

Esmenes presentades

Apartat 1

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (6)

D’addició a l’article 12 punt 1

1. Les infraccions tributàries es tipifiquen i se san-
cionen d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i les 
normes reglamentàries que la despleguen, així com la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de 
Catalunya.

Apartat 2

23 Esmena núm. 23
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (7)

D’addició a l’article 12 punt 2

2. Les sancions han de ser imposades pels òrgans 
competents de l’Agència Tributària de Catalunya i de 
l’Agència de Consum de Catalunya.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes 22 i 23
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Article 13. Recursos i reclamacions

Text presentat

Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i re-
captació dictats en l’àmbit de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit es pot interposar un recurs 
de reposició potestatiu o una reclamació economico-
administrativa davant la Junta de Finances.

No s’han presentat esmenes.

Disposicions addicionals

Primera

Text presentat

1. Fins que no s’aprovi el Reglament de desplegament 
previst en aquest Decret llei, i per tal de facilitar el seu 
cobrament, les entitats de crèdit amb oficines obertes 
a Catalunya estaran obligades a notificar a l’Agència 
Tributària de Catalunya les dades que siguin necessà-
ries per a la pràctica de l’eventual liquidació, no més 
tard del 30 de gener següent a l’exercici primer d’apli-
cació de l’Impost.

2. Als efectes que disposa el número anterior, s’auto-
ritza la persona titular de la conselleria d’Economia i 
Coneixement a aprovar, per ordre, els models provi-
sionals de lliurament d’informació trimestral i d’auto-
liquidació així com qualssevol altres que siguin neces-
saris per a la correcta gestió d’aquest tribut.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana una esmena tècnica per supri-
mir la Disposició addicional primera, atès que es trac-
ta d’una norma que tenia sentit en el Decret llei 5/2012 
però no en el text de la llei. A efectes de la seva cons-
tància, en el predictamen es fa notar las supressió de 
la disposició addicional primera sens perjudici que un 
cop s’aprovi el contingut, d’ofici es procedeixi a supri-
mir la dita nota i a numerar correlativament l’articulat 
resultant.

Segona

Text presentat

Sens perjudici de la data d’entrada en vigor d’aquest 
Decret llei, l’obligació de subministrament d’informa-
ció per part dels subjectes passius de les dades previs-
tes al segon paràgraf de l’apartat primer de l’article 9 

serà efectiva a partir del trimestre iniciat el dia 1 d’oc-
tubre de 2012. A aquest efecte, l’òrgan competent de 
l’Agència Tributària de Catalunya aprovarà, abans del 
dia 28 de febrer de 2013, el corresponent model, per tal 
que la presentació pugui efectuar-se, únicament per a 
l’esmentat trimestre, abans del dia 31 de març de 2013.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana una esmena tècnica per supri-
mir la Disposició addicional segona, atès que es tracta 
d’una norma que tenia sentit en el Decret llei 5/2012 
però no en el text de la llei. A efectes de la seva cons-
tància, en el predictamen es fa notar las supressió de 
la disposició addicional segona sens perjudici que un 
cop s’aprovi el contingut, d’ofici es procedeixi a supri-
mir la dita nota i a numerar correlativament l’articulat 
resultant.

Addició de noves disposicions addicionals

Esmenes presentades

24 Esmena núm. 24
D’addició
GP de Convergència i Unió (7)

D’una disposició addicional tercera

«Tercera

En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la 
Llei general tributària i les normes complementàries 
que la desenvolupen.»

25 Esmena núm. 25
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (7)

Addició d’una nova disposició addicional

«En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament 
la Llei general tributària i les normes complementàries 
que la desenvolupen.»

26 Esmena núm. 26
D’addició
GP de Convergència i Unió (8)

D’una disposició addicional quarta

«Quarta. Obligacions nascudes del Decret llei 5/2012 
L’obligació de contribuir i la resta d’obligacions dels 
contribuents i subjectes passius de l’impost, que van 
néixer com a conseqüència de l’entrada en vigor del 
Decret llei 5/2012 de 18 de desembre, de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit, són exigibles en els 
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termes establerts en aquesta llei a partir de la seva en-
trada en vigor.»

27 Esmena núm. 27
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (8)

Addició d’una nova disposició addicional

«Obligacions nascudes del Decret llei 5/2012 L’obliga-
ció de contribuir i la resta d’obligacions dels contri-
buents i subjectes passius de l’impost, que van néixer 
com a conseqüència de l’entrada en vigor del Decret 
llei 5/2012 de 18 de desembre, de l’impost sobre els di-
pòsits en les entitats de crèdit, són exigibles en els ter-
mes establerts en aquesta llei a partir de la seva entra-
da en vigor.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 24, 
25, que s’ha incorporat com a disposició addicional 
tercera, sens perjudici que un cop s’aprovi el contin-
gut, d’ofici es procedeixi a numerar correlativament 
l’articulat resultant.

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 26 i 27 que s’ha incorporat 
com a disposició addicional quarta, sens perjudici que 
un cop s’aprovi el contingut, d’ofici es procedeixi a nu-
merar correlativament l’articulat resultant.

Disposició final

Text presentat

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana una esmena tècnica substituint 
la referència al «Decret llei» per una referència a la 
«Llei» i incloure el text com a apartat 1 de la disposi-
ció final.

Addició de noves disposicions finals

Esmenes presentades

28 Esmena núm. 28
D’addició
GP de Convergència i Unió (9)

D’una disposició final

«Disposició final. Dret vigent.

1. L’aplicació d’aquesta llei preval sobre l’aplicació del 
Decret llei 5/2012 de 18 de desembre, de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit.

2. El Decret llei 5/2012 manté la seva vigència, sens 
perjudici que només és aplicable quan n ho sigui 
aquesta llei.»

29 Esmena núm. 29
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (9)

D’una disposició final

«Disposició final. Dret vigent.

1. L’aplicació d’aquesta llei preval sobre l’aplicació del 
Decret llei 5/2012 de 18 de desembre, de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit.

2. El Decret llei 5/2012 manté la seva vigència, sens 
perjudici que només és aplicable quan n ho sigui 
aquesta llei.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes les esmenes 28 i 29, que 
s’ha incorporat com a apartat 2 de la disposició final 
en el predictamen.

Preàmbul

Text presentat

L’actual context economicofinancer i la consecució de 
les mesures de reequilibri adoptades obliguen el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya a prendre impor-
tants decisions en matèria tributària, entre altres.

L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit es 
configura com un tribut propi de la Generalitat en què 
el fet imposable és constituït per la captació de dipòsits 
que fan les entitats financeres de caràcter privat.

L’impost té en compte la capacitat econòmica dels 
subjectes passius; no obstant això, s’han previst unes 
bonificacions per als casos d’oficines en nuclis de poca 
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població i d’altres específiques per aplicació de l’obra 
social o destí social de les operacions de l’entitat.

Donada la situació plantejada, atès que les modifica-
cions previstes requereixen una norma amb rang de 
llei i d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del  
5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i 
del Govern, aquest Govern, davant la necessitat ex-
traordinària i urgent d’assolir noves fonts de finança-
ment, per tal de complir amb els objectius de dèficit 
i d’endeutament fixats, pot dictar disposicions legis-
latives provisionals, sota la forma de decret llei, en 
els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, el qual, tan bon punt hagi estat publicat en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, serà 
comunicat pel Govern al Parlament, perquè n’acordi 
la convalidació o la derogació.

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del 
Govern i, per tant, se n’ha de fer un ús prudent i limitat 
a les situacions que realment mereixen la consideració 
d’urgents i convenients, raó per la qual la present dis-
posició abasta només una part de la reforma tributària 
necessària i deixa per a ulteriors normes les mesures 
que raonablement han de ser objecte de tràmits d’au-
diència i informació pública per garantir el seu encert.

El Decret llei conté dotze articles, dues disposicions 
addicionals i una final, d’entrada en vigor, en la qual es 
preveu una vacatio legis inferior a l’ordinària, atenent 
la seva excepcionalitat d’urgència, en execució de les 
mesures en matèria tributària.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència, tenint en compte que el preàmbul del De-
cret llei presenta una argumentació sobre la necessitat 
extraordinària i urgent que constitueix el pressupòsit 
que habilita el Govern a dictar, justament, el Decret 
llei, recomana substituir el dit preàmbul amb el text 
que s’incorpora com a preàmbul en el predictamen.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Montserrat Ribera i Puig, GP de Convergència i Unió; 
Pere Aragonès i Garcia, GP d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Alícia Romero Llano, GP Socialista;  
José Antonio Coto Roquet, GP del Partit Popular de 
Catalunya; Josep Vendrell Gardeñes, GP d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva; Jordi Cañas Pérez, GP de Ciutadans; Isabel Vallet 
Sànchez, Grup Mixt

Annex: Predictamen

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits  
en les entitats de crèdit

Preàmbul

La situació economicofinancera mundial ha portat 
molts països a una situació de dèficit públic sostingut 
que cal reconduir mitjançant l’adopció de mesures que 
tendeixin al reequilibri pressupostari. Entre aquestes 
mesures cal incloure les que suposen un increment 
d’ingressos fiscals i, per tant, un esforç social dels 
qui disposen de més recursos que ha de respondre als 
principis d’igualtat i progressivitat. És en aquest marc 
que es considera que el sector financer hauria de con-
tribuir de manera més substancial a les finances públi-
ques, i així en diversos països europeus s’han introduït 
tributs addicionals aplicables directament a les entitats 
financeres. Una de les figures utilitzades ha estat, pre-
cisament, un gravamen sobre el passiu de les entitats i, 
en aquesta línia, el Govern de la Generalitat va apro-
var el Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, el qual 
va ésser validat el 23 de gener de 2013, sens perjudi-
ci que el Parlament també va acordar, de conformitat 
amb el que estableix l’Estatut d’autonomia, tramitar-lo 
com a projecte de llei.

D’acord amb l’Estatut d’autonomia, la Generalitat té 
capacitat per a determinar el volum i la composició 
dels seus ingressos en l’àmbit de les competències 
financeres que té atribuïdes, entre les quals hi ha la 
competència per a establir tributs propis. En tot cas, 
però, aquesta competència és limitada per la llei orgà-
nica a què fa referència l’article 157 de la Constitució 
espanyola, la funció de la qual actualment correspon a 
la Llei orgànica de finançament de les comunitats au-
tònomes (LOFCA). Altres comunitats autònomes han 
creat tributs similars i el Tribunal Constitucional n’ha 
avalat la constitucionalitat en la Sentència 210/2012, 
del 14 de novembre.

L’impost grava els dipòsits efectuats pels clients en les 
entitats de crèdit, sempre que comportin el que s’ano-
mena «obligació de restitució», és a dir, els dipòsits 
bancaris habituals establerts mitjançant comptes cor-
rents o comptes d’estalvi, a la vista o a termini. Allò 
que es grava és la captació o la tinença de fons de ter-
ceres persones sota la forma de dipòsits en entitats fi-
nanceres, que són els subjectes passius de l’impost, i 
a les quals es prohibeix que el repercuteixin en llurs 
clients. S’hi introdueixen alguns casos de no-subjec-
ció: el Banc d’Espanya, el Banc Central Europeu, el 
Banc Europeu d’Inversions, l’Institut de Crèdit Oficial, 
l’Institut Català de Finances, les seccions de crèdits de  
cooperatives i, amb caràcter general, les autoritats  
de regulació monetària.
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Pel que fa als elements quantificadors del tribut, la ba-
se imposable queda fixada en la mitjana aritmètica i 
trimestral de les partides corresponents als dipòsits de 
tercers que s’integren al passiu del balanç de les enti-
tats de crèdit, i que corresponguin als dipòsits fets a 
les seus i les oficines operatives de l’entitat situades a 
Catalunya. La quota íntegra es determina amb l’apli-
cació d’una escala de gravamen progressiva de tres 
trams –fins a 150 milions d’euros, de 150 a 600 mi-
lions d’euros i més de 600 milions d’euros–, als quals 
s’ha d’aplicar el tipus del 0,3%, del 0,4% i del 0,5%, 
respectivament.

També s’estableixen un seguit de deduccions, algunes 
de generals −com ara la deducció fixa per cada oficina 
oberta a Catalunya− i altres d’específiques −com, per 
exemple, els imports que es destinen a finalitats d’uti-
litat pública, interès social, interès ambiental i promo-
ció econòmica.

Llevat dels casos que l’entitat de crèdit iniciï l’activitat 
a Catalunya en una data posterior a l’1 de gener o que 
la finalitzi en una data anterior al 31 de desembre, el 
període impositiu és l’any natural i l’impost es merita 
l’últim dia del període impositiu. La gestió i la recap-
tació de l’impost corresponen a l’Agència Tributària 
de Catalunya, sens perjudici de la col·laboració amb 
els òrgans administratius competents en la inspecció 
de les entitats financeres. Finalment s’estableixen pre-
ceptes que regulen aspectes procedimentals del règim 
sancionador i de la revisió d’actes.

Aquesta llei també inclou disposicions que determi-
nen la continuïtat temporal de la regulació establerta 
pel Decret llei 5/2012, el qual es manté vigent per bé 
que la seva aplicabilitat es veu desplaçada en allò que 
queda substituït per la nova regulació.

Article 1. Naturalesa i objecte

L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit és 
un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, de na-
turalesa directa, que grava els dipòsits constituïts pels 
clients en les entitats de crèdit, per qualsevol negoci i 
varietat jurídica, sempre que comportin l’obligació de 
restitució.

Article 2. Àmbit territorial d’aplicació

L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit és 
aplicable en l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 3. Fet imposable

El fet imposable de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit és constituït per la captació i tinen-
ça de fons de tercers, sigui quina sigui llur naturalesa 
jurídica, en forma de dipòsits, per part de les entitats 

a què fa referència l’article 5, sempre que comportin 
l’obligació de restitució.

Article 4. Supòsits de no-subjecció

No estan subjectes a l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit:

a) El Banc d’Espanya.

b) El Banc Central Europeu.

c) El Banc Europeu d’Inversions.

d) L’Institut de Crèdit Oficial.

d’) L’Institut Català de Finances.

e) Les seccions de crèdit de les cooperatives.

f) Amb caràcter general, les autoritats de regulació 
monetària.

Article 5. Subjectes passius

1. Són subjectes passius de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit, a títol de contribuents, les per-
sones jurídiques que, d’acord amb la normativa aplica-
ble, tenen la consideració d’entitats de crèdit i capten 
fons de tercers amb obligació de restituir-los, en l’àm-
bit territorial de Catalunya, sigui per mitjà de llur seu 
central, sucursals o oficines operatives situades en el 
dit àmbit territorial.

2. Es prohibeix la repercussió a tercers de la quota de 
l’impost. No tenen efecte davant l’Administració tribu-
tària de Catalunya els pactes que contradiguin aquesta 
disposició.

Article 6. Base imposable

1. Constitueix la base imposable de l’impost, com a 
manifestació de la capacitat econòmica, la quantia 
econòmica total equivalent al resultat de fer la mitja-
na aritmètica de les dades del final de cada trimestre 
natural del període impositiu, de les partides P4.2.1 –
dipòsits a la vista– i P4.2.2 –dipòsits a termini d’altres 
sectors residents– del passiu del balanç de les entitats 
de crèdit que restin incloses, en llurs estats financers 
individuals, en la part que correspongui als dipòsits 
captats per les seus, sucursals i oficines operatives si-
tuades en l’àmbit territorial de Catalunya. Aquesta 
quantia ha d’ésser minorada amb els «ajustaments per 
valoració» inclosos en la partida 4.2.5 que correspon-
guin a les dites seus, sucursals i oficines.

2. A l’efecte de determinar els paràmetres d’aquest ar-
ticle, és aplicable el que disposen el títol segon i l’an-
nex 4 de la Circular 4/2004, del 22 de desembre, del 
Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes 
d’informació financera pública reservada i models 
d’estats financers, o la norma que la substitueixi.
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Article 7. Tarifa de l’impost

La tarifa de l’impost es compon dels tipus tributaris 
aplicables a la base imposable establerts en l’escala de 
gravamen següent: 

Base imposable màxima  
(en euros

Quota íntegra  
(en euros)

Resta base imposable  
fins euros

Tipus aplicable  
(percentatge)

– – 150.000.000 0,3
150.000.000 450.000 600.000.000 0,4
600.000.000 2.250.000 en endavant 0,5

Article 7 bis. Deduccions

1. Són deduïbles de la quota íntegra, amb caràcter ge-
neral, de la manera establerta per reglament, les quan-
titats anuals següents:

a) 200.000 euros si el domicili social de l’entitat de 
crèdit és a Catalunya.

b) 4.000 euros per cada sucursal o oficina operativa 
situada en l’àmbit territorial de Catalunya, que s’eleva 
a 8.000 euros si la sucursal o l’oficina està situada en 
municipis amb una població inferior a 2.000 habitants, 
d’acord amb el padró.

2. A més del que estableix l’apartat 1, també són de-
duïbles, amb l’acord previ amb el departament compe-
tent en matèria pressupostària en els termes que s’esta-
bleixin per reglament, els imports següents:

a) Els imports que es destinen, en els termes de la llei 
de pressupostos de cada exercici i en l’àmbit territo-
rial de Catalunya, a finalitats d’utilitat pública, d’in-
terès social, d’interès ambiental o de promoció eco-
nòmica.

[lletra b suprimida]

c) Els imports destinats directament pel subjecte pas-
siu a activitats socials fetes en el territori de Catalu-
nya, i també les aportacions a fundacions especials per 
activitat social feta en el mateix territori. Si l’entitat 
financera és controlada per una caixa d’estalvis o una 
fundació bancària, és deduïble l’import de l’aportació 
que aquesta última destini a l’activitat social feta en el 
territori de Catalunya, amb el límit de la suma del di-
vidend pagat per l’entitat financera a la caixa d’estalvis 
o fundació bancària i de les altres aportacions efectua-
des per l’entitat financera en el mateix període imposi-
tiu a favor de la caixa o fundació.

3. Amb relació al que disposa l’apartat 1, per a aplicar 
les deduccions cal que les quantitats amb dret a deduc-
ció siguin efectivament una despesa real per a l’entitat 
o, amb la transferència corresponent prèvia, ho siguin 
per a altres entitats dependents d’aquesta. Si es trac-
ta de despeses pluriennals, es pot deduir la quantitat 

efectivament invertida en cada exercici o deduir la to-
talitat de l’import de la inversió en el primer període 
impositiu, sempre que en aquest darrer cas l’execució 
de la despesa o inversió es faci dins els dos anys im-
mediatament següents, sens perjudici de les liquida-
cions que, per al cas d’incompliment de la justificació, 
puguin girar-se, amb els interessos de demora corres-
ponents i les sancions que en aquest cas siguin perti-
nents.

Article 7 ter. Quota tributària

1. La quota íntegra és el resultat d’aplicar a la base im-
posable l’escala de gravamen establerta per l’article 7.

2. La quota líquida és el resultat d’aplicar sobre la 
quota íntegra les deduccions establertes per l’article 
7 bis. La quota líquida no pot tenir un valor inferior 
a 0 euros.

Article 8. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, 
sens perjudici del que estableix l’apartat 2.

2. Si l’inici de l’activitat de les entitats de crèdit s’esde-
vé en una data posterior a l’1 de gener, el període im-
positiu comprèn des de la data de l’inici de l’activitat 
fins al 31 de desembre del mateix any. En el cas que 
s’extingeixi la personalitat jurídica de l’entitat de crè-
dit o que la seu central, les sucursals o les oficines ope-
ratives deixin d’estar situades en el territori de Catalu-
nya, el període impositiu comprèn des de l’1 de gener 
fins a la data efectiva de l’extinció de la personalitat 
jurídica o de la clausura de la seu, les sucursals o les 
oficines.

3. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.
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Article 9. Autoliquidació

1. Les entitats financeres estan obligades a presentar 
l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés cor-
responent dins el termini que es fixi per reglament.

1 bis. L’autoliquidació ha d’anar acompanyada dels 
llistats que es determinin per reglament, amb informa-
ció relativa al saldo final de cada un dels quatre dar-
rers trimestres naturals de cada seu central, sucursal i 
oficina operativa de l’entitat que estigui situada a Ca-
talunya, desglossada per modalitats. Les entitats no es 
poden emparar en el secret bancari per a ometre dades 
en la dita informació.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per mitjà 
d’una ordre del conseller o consellera del departament 
competent en matèria tributària.

Article 10. Gestió, recaptació i inspecció

La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost cor-
responen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de 
l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la 
col·laboració amb els òrgans d’inspecció sectorialment 
competents per raó dels establiments financers que 
són objecte de control.

[Article 11, suprimit]

Article 12. Infraccions i sancions

1. Les infraccions tributàries es tipifiquen i se sanci-
onen d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i les 
normes reglamentàries que la despleguen.

2. Les sancions han d’ésser imposades pels òrgans 
competents de l’Agència Tributària de Catalunya.

3. La deslocalització de dipòsits provinents d’oficines 
situades en el territori de Catalunya que es comptabi-
litzin en oficines situades fora d’aquest territori es tipi-
fica com a infracció molt greu.

4. La sanció tributària corresponent a la infracció per 
deslocalització de dipòsits ha d’ésser igual al 50% de 
la quota deixada d’ingressar per aquest concepte. En 
cas de reincidència, la sanció pot arribar al 100% de la 
quota deixada d’ingressar.

Article 13. Recursos i reclamacions

Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i re-
captació dictats en l’àmbit de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit es pot interposar un recurs 
de reposició potestatiu o una reclamació economico-
administrativa davant la Junta de Finances.

Disposicions addicionals

[Disposició addicional primera, suprimida]

[Disposició addicional segona, suprimida]

Tercera. Normativa supletòria

En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la 
Llei general tributària i les normes complementàries 
que la desenvolupen.

Quarta. Obligacions nascudes del Decret  
llei 5/2012

1. L’obligació de contribuir i la resta d’obligacions dels 
contribuents i subjectes passius de l’impost, que van 
néixer com a conseqüència de l’entrada en vigor del 
Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit, són exigibles 
en els termes establerts per aquesta llei a partir de la 
data en què entri en vigor.

2. Sens perjudici del que estableix l’article 9, els sub-
jectes passius han de presentar i ingressar l’autoliqui-
dació de l’impost corresponent a l’exercici del 2013 en-
tre l’1 i el 20 d’octubre de 2014.

Disposició final

1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, amb re-
lació als exercicis que a la seva entrada en vigor ja ha-
gin iniciat llur període impositiu, també és aplicable 
aquesta llei, llevat que resulti més favorable per als 
contribuents l’aplicació del que disposa el Decret llei 
5/2012, del 18 de desembre, de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit.
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