
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 cooperatives
Tram. 200-00020/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 3

Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis de co-
municacions electròniques per al foment del sector audiovi-
sual i per a la difusió cultural digital
Tram. 200-00023/10
Text presentat p. 3
Tramitació pel procediment d’urgència p. 6

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 202-00054/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 6

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.18. Designacions de membres del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya

Procediment per a elegir tres membres del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00002/10
Substanciació de les compareixences p. 6

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00011/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 6

4. INFORMACIÓ

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat 
i comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions 
i encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i 
Sostenibilitat al conseller de Justícia
Tram. 330-00066/10
Presentació p. 7

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 X legislatura Número 356

 Quart període 9 de juliol de 2014

S U M A R I



NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
zació del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès al Parlament 
www.parlament.cat

www.parlament.cat


9 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 356

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 3

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 cooperatives
Tram. 200-00020/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 72473).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.07.2014.

Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electrò-
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 200-00023/10

Text presentat
Reg. 72688 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge
neralitat de Catalunya,

Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu
eix a continuació:

«A proposta del conseller de Cultura, s’aprova 
l’Avantprojecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultural di
gital, i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el pre
senti al Parlament. Se sol·licita que es tramiti pel pro
cediment d’urgència extraordinària, d’acord amb el 
que estableix l’article 96.4 del Reglament del Parla
ment de Catalunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo
na, l’1 de juliol de 2014.

Projecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital

Exposició de motius

La Generalitat té competència per a establir, mitjan
çant una llei del Parlament, els seus tributs propis, 
sobre els quals té capacitat normativa, d’acord amb 
l’article 203.5 de l’Estatut d’autonomia. Així ma
teix l’article 127 de l’Estatut d’autonomia atribueix 
a la Generalitat competència exclusiva en matèria de 
cultura.

Aquesta llei té per objecte crear, com a tribut propi 
de la Generalitat, l’impost sobre la provisió de contin
guts per part de prestadors de serveis de comunicaci
ons electròniques. L’impost és un tribut finalista que té 
per objectiu dotar els fons següents:

a) Els fons que per al foment de la indústria cinemato
gràfica i audiovisual de Catalunya es creen a l’article 
29 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema.

b) El Fons de foment per a la difusió cultural digital, 
que es crea ex novo a través d’aquesta llei, la finalitat 
del qual és el foment de la creació i posada a disposi
ció pública de continguts culturals digitals.

L’impost grava la disponibilitat del servei d’accés a 
continguts existents en xarxes de comunicacions elec
tròniques, a través de la seva contractació amb empre
ses prestadores d’aquest servei. Tot i que el contribuent 
és la persona física o jurídica o entitat sense personali
tat jurídica que contracta el servei esmentat, l’empresa 
prestadora del servei esdevé subjecte passiu a títol de 
substitut del contribuent.

La creació de l’impost no comportarà cap càrrega 
tributària a les persones que tenen contractat el ser
vei d’accés als continguts existents en les xarxes de 
comunicacions electròniques perquè els prestadors 
d’aquest servei han de pagar, com a substituts, la 
quota tributària sense possibilitat de repercutir en 
el contribuent el seu import, fet que ha de ser ob
jecte de supervisió per part de l’Agència Tributària 
de Catalunya i dels òrgans competents en matèria de 
consum.

La Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema conté un 
capítol de mesures de foment de la indústria cinema
togràfica i audiovisual a Catalunya i regula cinc fons 
d’ajuts (foment de la producció d’obres cinematogràfi
ques i audiovisuals; de la distribució independent; de 
l’exhibició; de la difusió i la promoció de les obres i la 
cultura cinematogràfiques així com de la competitivi
tat empresarial). Ara bé, cal tenir present la situació 
actual de crisi econòmica, que, per una banda, ha per
judicat greument la indústria cultural, i en particular, 
la indústria cinematogràfica, i que, per altra banda, ha 
reduït els ingressos de l’Administració de la Genera
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litat. L’impost constitueix una nova font d’ingressos 
que ha de permetre dotar els fons esmentats en fun
ció de les necessitats estratègiques determinades, per
què suposin un impuls a la indústria cinematogràfica i 
audiovisual.

Així mateix es considera convenient crear un Fons de 
foment per a la difusió cultural digital, per vincularlo 
a actuacions que permetin la creació de continguts 
culturals digitals i la seva posada a disposició pública 
mitjançant polítiques de digitalització.

Aquesta llei té 14 articles, agrupats en dos capítols, i 
dues disposicions finals. El capítol I regula l’objectiu 
de l’impost; el Fons de foment per a la difusió cultural 
digital i l’àmbit d’aplicació de l’impost.

El capítol II regula els diferents elements de l’impost: 
fet imposable; contribuent; substitut del contribuent; 
període impositiu; meritació; quota tributària i autoli
quidació. També preveu que l’Agència Tributària de 
Catalunya s’encarrega de la gestió, recaptació, compro
vació i inspecció d’aquest impost. Finalment, aquest ca
pítol es refereix a les infraccions, sancions, recursos i 
reclamacions.

La disposició final primera preveu l’entrada en vigor 
immediata i la disposició final segona faculta el Go
vern i la persona titular del departament competent en 
matèria tributària per dictar les disposicions de desple
gament que siguin necessàries.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Creació i objectiu

1. Es crea l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions elec
tròniques com a tribut propi de la Generalitat.

2. L’impost és un tribut finalista que té per objectiu 
dotar els Fons que per al foment de la indústria audio
visual de Catalunya es creen a l’article 29 de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema, així com el Fons 
de foment per a la difusió cultural digital que preveu 
l’article 2 d’aquesta Llei, amb la finalitat de finançar 
les actuacions i mesures a les que aquests Fons estan 
destinats segons llur norma de creació.

Article 2. Creació del Fons de foment per a la 
difusió cultural digital

1. Es crea el Fons de foment per a la difusió cultural 
digital com a mecanisme destinat a finançar polítiques 
públiques que promoguin l’accés de la ciutadania a 
continguts culturals digitals.

2. Els recursos del Fons de foment per a la difusió 
cultural digital s’han de destinar a projectes o actua
cions que permetin la creació de continguts culturals 
digitals i la seva posada a disposició pública mitjan
çant polítiques de digitalització.

Article 3. Gestió dels fons

El departament competent en matèria de cultura és l’en
carregat de gestionar els fons esmentats a l’article 1.2.

Article 4. Àmbit d’aplicació

L’impost és aplicable a tot el territori de Catalunya.

Capítol II. Elements de l’impost

Article 5. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de l’impost la disponi
bilitat del servei d’accés a continguts existents en xar
xes de comunicacions electròniques, a través de la 
seva contractació amb un operador dels que fa refe
rència l’apartat 3, amb independència de la modalitat 
concreta que s’utilitzi per accedir a aquest servei.

2. Als efectes del que estableix aquesta llei, resten sub
jectes a l’impost els serveis d’accés següents:

a) En els supòsits en què el servei estigui vinculat o 
associat a la contractació d’un servei de telefonia fixa 
d’un immoble, o en els casos en què el servei refereixi 
de qualsevol forma a un immoble en particular, quan 
l’immoble estigui ubicat al territori de Catalunya.

b) En els supòsits en què el servei es realitzi a través 
d’un dispositiu mòbil que permeti l’accés a contin
guts existents en xarxes de comunicacions electròni
ques des de diferents localitzacions, quan les persones 
usuà ries que contractin aquest servei tinguin la seva 
residència habitual a Catalunya. En cas que les per
sones usuàries siguin professionals o empreses, quan 
aquestes tinguin el seu domicili fiscal a Catalunya.

3. S’entén per operador de serveis les persones físi
ques o jurídiques que figurin degudament inscrites en 
el Registre d’Operadors de xarxes i de serveis de co
municacions electròniques, depenent de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència, i que prestin 
l’esmentat servei a Catalunya.

Article 6. Contribuent

És subjecte passiu a títol de contribuent de l’impost la 
persona física o jurídica o entitats sense personalitat 
jurídica a les quals fa referència l’article 35.4 de la Llei 
de l’Estat 58/2003, de 17 de desembre, General Tribu
tària, que tingui contractat el servei a què fa referència 
l’article 5.

Article 7. Substitut del contribuent

1. És subjecte passiu a títol de substitut del o de la con
tribuent la persona física o jurídica prestadora del ser
vei a què fa referència l’article 5.3.

2. El substitut no podrà exigir del contribuent l’import 
de les obligacions tributàries satisfetes d’acord amb 
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l’establert a l’article 36.3 de la Llei de l’Estat 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària.

Article 8. Període impositiu

El període impositiu coincideix amb el mes natural.

Article 9. Meritació

1. L’impost es merita periòdicament el primer dia de 
cada mes natural.

2. En cas que l’alta d’una persona usuària al servei es 
produeixi un dia diferent del primer dia de cada mes 
natural, i aquesta alta no derivi d’un canvi entre els di
ferents operadors del servei, l’impost es merita el dia 
en què es produeixi la contractació del servei.

Article 10. Quota tributària

1. S’estableix una quota tributària fixa de 0,25 euros 
per contracte de servei d’accés a continguts en xarxes 
de comunicacions electròniques i per cada període im
positiu.

2. En cas que la persona usuària es doni de baixa del 
servei sense contractarlo a un altre operador, la quo
ta tributària es prorratejarà pel temps de contractació 
efectiva del servei.

3. Tanmateix, en cas que la persona usuària es doni 
d’alta al servei un dia diferent del primer dia de ca
da mes natural, i no disposi prèviament d’un contracte 
amb un altre operador, la quota tributària es prorra
tejarà pel temps comprès entre el dia de l’alta i el de 
finalització del període impositiu.

Article 11. Autoliquidació

1. El substitut del o de la contribuent està obligat a pre
sentar l’autoliquidació de l’impost i a efectuarne l’in
grés corresponent dins el termini que s’assenyali re
glamentàriament.

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 12. Gestió, recaptació, comprovació 
i inspecció

La gestió, recaptació, comprovació i inspecció de l’im
post corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya, 
d’acord amb el que disposa la Llei 7/2007, del 17 de ju
liol, de l’Agència Tributària de Catalunya, sens perju
dici de la col·laboració amb els òrgans d’inspecció sec
torialment competents per raó dels serveis i operadors 
dels serveis que són objecte de control.

Article 13. 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, de 17 de desembre, General Tributària, i les 
normes reglamentàries que la desenvolupen.

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

3. Les infraccions i sancions referides a l’apartat 1 d’a
quest article s’apliquen sense perjudici de les infrac
cions i sancions que puguin ser aplicables d’acord amb 
la normativa de protecció dels drets i deures de les 
persones consumidores i usuàries per aquells casos en 
què les persones físiques o jurídiques prestadores del 
servei a què fa referència l’article 5.3 repercuteixin al 
contribuent l’import d’aquest impost.

Article 14. Recursos i reclamacions

Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i re
captació dictats en l’àmbit de l’impost es pot interpo
sar un recurs de reposició potestatiu o una reclamació 
economicoadministrativa davant la Junta de Finances.

Disposició final primera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final segona. Autorització de 
desplegament

Es faculten el Govern i el conseller o consellera com
petent en matèria tributària perquè dictin les disposi
cions necessàries per a desplegar i aplicar el capítol II 
d’aquesta Llei.

Antecedents del Projecte de llei

1. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria pre
liminar de l’avantprojecte de llei

2. Versions de l’Avantprojecte de llei

– Versió inicial, que es va sotmetre al Consell Tècnic 
d’1.4.2014

– Versió que se sotmet a dictamen del Consell de Tre
ball, Econòmic i Social

3. Memòria general

4. Memòria d’avaluació d’impacte

5. Informe d’impacte de gènere de l’Institut Català de 
les Dones

6. Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica 
del Departament de Cultura

7. Certificat del Consell Tècnic d’1.4.2014.

8. Informe de la Direcció General de Pressupostos

9. Informe de la Direcció General de Tributs i Jocs

10. Informe del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts (Conca)
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11. Edicte d’informació pública publicat al DOGC i al 
Tauler electrònic d’anuncis de la Generalitat

12. Oficis d’audiència a les entitats interessades

13. Escrit d’al·legacions de l’Acadèmia Catalana de la 
Música

14. Escrit d’al·legacions Ametic (Asociación Multisec
torial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, de las Teleco
municaciones y de los Contenidos Digitales).

15. Escrit d’al·legacions d’Animats (Associació Catala
na de Productors d’Animació)

16. Escrit d’al·legacions de Fedicine (Federación de 
Distribuidores Cinematográficos)

17. Escrit d’al·legacions del Gremi d’Empresaris de Ci
nemes de Catalunya

18. Escrit d’al·legacions de Jazztel (Jazz Telecom, SAU)

19. Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

20. Memòria sobre les observacions formulades en au
diència, informació pública i informes

21. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i So
cial de Catalunya

22. Nota de resposta a les observacions del Consell de 
Treball, Econòmic i Social

23. Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica del 
Departament de Cultura

24. Certificat del Consell Tècnic de 1762014, previ a 
Govern

25. Projecte de llei, aprovat pel Govern l’172014 (fir
mat pel conseller de Cultura)

26. Certificat de conformitat de la secretària general 
de Cultura de la documentació que integra l’expedient

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 72688).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 08.07.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’article 1 
de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del pa-
trimoni cultural català
Tram. 202-00054/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Par
lamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 72467; 
72474; 72778; 72795).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.07.2014 al 10.07.2014).
Finiment del termini: 11.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.07.2014.

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.18. DESIGNACIONS DE MEMBRES DEL CONSELL 
DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Procediment per a elegir tres membres del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00002/10

Substanciació de les compareixences

Compareixences fetes en la sessió núm. 38 de la Comis
sió d’Afers Institucionals, del 08.07.2014, DSPCC 454.

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00011/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 72475).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.07.2014 al 18.07.2014).
Finiment del termini: 21.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.07.2014.
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4. INFORMACIÓ

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat al conseller de Justícia
Tram. 330-00066/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 72708 / Coneixement: 07.07.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) 
de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidèn

cia de la Generalitat i del Govern, em plau donarvos 
compte que durant l’absència del conseller de Territori 
i Sostenibilitat, des del dia 6 fins al dia 13 de juliol de 
2014, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del 
seu Departament el conseller de Justícia.

Cordialment,

Barcelona, 1 de juliol de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 96/2014, d’1 de juliol, d’encàrrec 
del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat al 
conseller de Justícia, des del dia 6 de juliol fins al dia 
13 de juliol de 2014, és publicat al DOGC 6657, de 4 
de juliol de 2014.
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