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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 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

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

A la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Ponència de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, nomenada el dia 25 de setembre de 2014 
i integrada pel diputat Ferran Falcó i Isern, del GP de 
Convergència i Unió, que n’ha estat designat po-
nent relator; el diputat Sergi Sabrià i Benito, del GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; la diputada 
Alícia Romero Llano, del GP Socialista; la dipu-
tada Alícia Alegret Martí, del GP del Partit Popular 
de Catalunya; la diputada Dolors Camats i Luis, del 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa; el diputat José Manuel Villegas Pé-
rez, del GP de Ciutadans, i el diputat Joaquim Arrufat 
i Ibáñez, del Grup Mixt, de conformitat amb el que 
estableix l’article 109.4 del Reglament del Parlament, 
s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 6 i 12 de 
novembre de 2014. Han assessorat la Ponència el lle-
trat Ferran Domínguez Garcia i l’assessora lingüística 
Marta Payà Canals, i l’ha assistida el gestor parlamen-
tari Àngel Zardoya i Regidor.

Després d’estudiar el Projecte de llei de l’impost so-
bre 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 digi-
tal (tram. 200-00023/10) i les esmenes presentades, 
d’acord amb el que disposa l’article 109.1, 2 i 3 del Re-
glament del Parlament, la Ponència ha establert l’In-
forme que consta a continuació. Al final del document 
hi ha el text tal com quedaria si la Comissió aprovés 
totes les recomanacions de la ponència (predictamen): 

Informe de la ponència

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

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Creació i objectiu

Text presentat

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.

Esmenes presentades

Addició de nous apartats

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou apartat, el 3: 

«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.

3. La distribució dels ingressos derivats de l’impost en-
tre els fons esmentats a l’apartat 2 s’ha de regular per 
reglament.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 1 i 7 amb la redacció se-
güent, situada a l’article 16: 
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«Els reglaments reguladors dels fons a què fa referèn-
cia l’article 1.2 han d’establir, com a mínim: 

a) Els criteris d’atorgament dels ajuts, d’acord amb el 
que estableix la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del ci-
nema.

b) La gestió que s’ha de fer en el cas que hi hagi ro-
manents en cadascun dels fons, amb l’especificació del 
fons a què es destinaran en l’exercici posterior, d’acord 
amb la normativa pressupostària vigent.

c) Un sistema pel qual els projectes que rebin ajuts de 
caràcter reintegrable i que obtinguin beneficis d’explo-
tació hagin de retornar els ajuts, totalment o parcial-
ment, perquè reverteixin de nou al fons.»

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

Text presentat

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.

Esmenes presentades

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (1)

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 2, 
amb la redacció següent: 

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

[...]

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. En cap cas, la dota-
ció provinent de la recaptació d’aquest impost podrà 
representar més del 50% de la dotació definitiva dels 
fons en qüestió»

Addició de nous articles

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista (2)

S’addiciona un nou article 2 bis, amb la redacció se-
güent: 

«Article 2 bis. Dotació del fons 

Els fons que 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, de l’article 2 d’aques-
ta llei participen dels ingressos provinents d’aquest im-
post amb els percentatges següents: 

a) 50% el Fons per al foment de la producció d’obres 
cinematogràfiques i audiovisuals.

b) 10% el Fons per al foment de la distribució inde-
pendent.

c) 10% el Fons per al foment de l’exhibició.

d) 10% el Fons per al foment de la difusió i la promo-
ció de les obres i la cultura cinematogràfiques.

e) 10% el Fons per al foment de la competitivitat em-
presarial.

f) 10% el Fons de foment per a la difusió cultural di-
gital»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 2, 20 i 21 amb la redacció 
següent, situada a l’exposició de motius: 

«Aquests ingressos han d’ésser addicionals a les do-
tacions pròpies que el pressupost de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals destina al foment del sector 
audiovisual.»

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 3 i 16 amb la redacció se-
güent, situada a l’article 17: 

«El departament competent en matèria de cultura 
ha de presentar al Parlament, amb una periodicitat 
anual, un informe sobre la destinació dels fons a què 
fa referència l’article 1.2 i del Fons de foment per a 
la difusió cultural digital, sobre els criteris d’atorga-
ment d’aquests fons i sobre el resultat de les actuacions 
dutes a terme d’acord amb l’article 11.2, i donar-ne 
compte en el marc de la comissió corresponent»
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Article 3. Gestió dels fons

Text presentat

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

Esmenes presentades

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista (3)

Es modifica l’article 3, amb la redacció següent: 

«Article 3. Gestió dels fons

1. El departament competent en matèria de cultura 
és l’encarregat de gestionar els fons esmentats a l’ar-
ticle 1.2.

2. El departament competent crearà un consell asses-
sor media conformat per entitats, gremis, patronals i 
professionals de prestigi del sector per tal que aquest 
realitzi un informe/dictamen previ a l’atorgament dels 
ajuts provinents dels fons als que fa referència aquesta 
llei, establint de manera transparent els criteris dels 
atorgaments.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)

A l’article 3, s’addiciona un incís al final del paràgraf

«3. El departament competent en matèria de cultura 
és l’encarregat de gestionar els fons esmentats a l’arti-
cle 1.2. A tal efecte es crea l’Organisme de Gestió dels 
Fons de foment de l’audiovisual. Aquest organisme té 
com a única missió l’establiment dels criteris objec-
tius per a l’articulació d’un sistema de concessió de les 
subvencions, establint automatismes en els casos que 
s’escaigui. En aquest organisme hi estaran represen-
tats a més de responsables del departament competent 
en matèria de cultura, representants del sector audio-
visual organitzat i del CONCA.»

Addició de nous apartats

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (3)

A l’article 3, d’un nou apartat 2

«2. S’ha d’establir reglamentàriament una dotació 
mínima tant per als Fons que creats a l’article 29 de 
la Llei 20/2010 com al nou fons creat amb l’article 2 

de la present llei. Aquesta dotació mínima s’expres-
sarà en percentatge de recaptació anual de l’impost 
creat i en cap dels sis fons pot ser inferior al 2% del 
total.» 

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (4)

A l’article 3, d’un nou apartat 3

«3. Als reglaments que regulin els fons s’especificarà, 
com a mínim: 

a) Criteris de l’atorgament d’ajudes.

b) Gestió que es realitzarà en cas d’existència de roma-
nents en cadascun dels fons, especificant que destina-
ran a dotar el mateix fons en l’exercici posterior.

c) Un sistema amb el qual els projectes que rebin ajuts 
i que obtinguin beneficis d’explotació retornin part o la 
totalitat de l’ajuda revertint-la de nou al fons.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«Article 3. Gestió dels fons

1. El departament competent en matèria de cultura 
és l’encarregat de gestionar els fons esmentats a l’ar-
ticle 1.2.

2. La recaptació derivada d’aquest impost es distribui-
rà de la següent manera entre ambdós fons: 

– 50% al Fons per al foment de la indústria audiovi-
sual.

– 50% al Fons de foment per a la difusió cultural.

3. El departament responsable d’aquests fons haurà 
d’aprovar anualment les normes que regulen la seva 
gestió i distribució.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 4 i 5 amb la redacció se-
güent, situada a l’article 16: 

«2. El departament competent en matèria de cultura 
ha de garantir la participació dels professionals del 
sector audiovisual en l’establiment dels criteris d’ator-
gament dels fons.»

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 6.

L’esmena número 7 ha estat incorporada en la transac-
ció a l’article 16.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena 8.
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Article 4. Àmbit d’aplicació

Text presentat

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

Capítol II. Elements de l’impost

Article 5. Fet imposable

Text presentat

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 se-
va contractació amb un operador dels que fa referència 
l’apartat 3, amb independència de la modalitat concre-
ta 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.

Esmenes presentades

Addició de nous apartats

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (5)

A l’article 5, d’un nou apartat 4

«4. Queden exemptes del pagament d’aquest impost 
els operadors de serveis constituïts en una personalitat 
jurídica sense ànim de lucre, de cooperativa, societat 
anònima laboral o societat limitada laboral.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional a l’esmena 9 amb la redacció següent: 

«Article 5. Supòsit de no-subjecció

Resta exempta de l’impost la disponibilitat del servei a 
què fa referència l’article 3.1 si s’efectua per mitjà de 
la contractació amb un operador constituït en persona 
jurídica sense ànim de lucre.»

Article 6. Contribuent

Text presentat

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.

Esmenes presentades

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP Socialista (4)

Es modifica l’article 6, amb la redacció següent: 

«Article 6. Contribuent

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

2. La creació d’aquest l’impost no comportarà cap càr-
rega tributària a les persones que tenen contractat el 
servei d’accés als continguts existents en les xarxes de 
comunicacions electròniques.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 10, 15 i 18 amb la redacció 
següent, situada a l’article 11: 

«2. El departament competent en matèria de cultura ha 
de col·laborar amb l’Agència Tributària de Catalunya 
i els òrgans competents en matèria de consum per a 
vetllar pel compliment del que estableix l’article 6.3.»
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Article 7. Substitut del contribuent

Text presentat

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 
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

Text presentat

El període impositiu coincideix amb el mes natural.

Esmenes presentades

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

«Article 8. Període impositiu

El període impositiu coincideix amb l’any natural.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena 11.

Article 9. Meritació

Text presentat

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.

Esmenes presentades

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

«Article 9. Meritació

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

2. En cas que l’alta d’una persona usuària al servei es 
produeixi un dia diferent del primer dia de l’any natu-
ral, i aquesta alta no derivi d’un canvi entre els dife-
rents operadors del servei, l’impost es merita el dia en 
què es produeixi la contractació del servei.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena 12.

Article 10. Quota tributària

Text presentat

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 contractar-lo 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.

Esmenes presentades

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

«Article 10. Quota tributària

1. S’estableix una quota tributària fixa de 0,015 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 contractar-lo 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 any 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.»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena 13.

Article 11. Autoliquidació

Text presentat

1. El substitut del o de la contribuent està obligat a pre-
sentar l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne 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.

Esmenes presentades

Apartat 1

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP Socialista (5)

Es modifica l’apartat primer de l’article 11, amb la re-
dacció següent: 

«Article 11. Autoliquidació

1. El substitut del o de la contribuent està obligat a pre-
sentar l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’in-
grés corresponent dins els tres primers mesos següents 
a la fi de l’any natural impositiu el termini que s’asse-
nyali reglamentàriament.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena 14.

Article 12. Gestió, recaptació, comprovació 
i inspecció

Text presentat

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.

Esmenes presentades

Addició de nous apartats

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

D’addició d’un nou apartat, el 2: 

«Article 12. Gestió, recaptació, comprovació i ins-
pecció

1. La gestió, recaptació, comprovació i inspecció de 
l’impost corresponen a l’Agència Tributària de Cata-
lunya, 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’inspec-
ció sectorialment competents per raó dels serveis i 
operadors dels serveis que són objecte de control.

2. El departament competent en matèria de cultura ha 
de col·laborar amb l’Agència Tributària de Catalunya 
i els òrgans competents en matèria de consum per vet-
llar pel compliment del que estableix l’article 7.2.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 10, 15 i 18 amb la redacció 
següent, situada a l’article 11: 

«2. El departament competent en matèria de cultura ha 
de col·laborar amb l’Agència Tributària de Catalunya i 
els òrgans competents en matèria de consum per a vet-
llar pel compliment del que estableix l’article 6.3.»

Article 13. Infraccions i sancions

Text presentat

1. Les infraccions tributàries es tipifiquen i se sancio-
nen 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.
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Article 14. Recursos i reclamacions

Text presentat

Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i re-
cap tació dictats en l’àmbit de l’impost es pot inter-
posar un recurs de reposició potestatiu o una recla-
mació economicoadministrativa davant la Junta de 
Fi nances.

Addició de noves disposicions addicionals

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

D’addició d’una disposició addicional: 

«Disposició addicional primera. Informe sobre els 
fons de foment a què es destina l’impost

El Departament competent en matèria de cultura ha de 
presentar anualment al Parlament un informe sobre 
la destinació dels Fons per al foment de la indústria 
audiovisual i del Fons de foment per a la difusió cultu-
ral digital i sobre el resultat de les actuacions realitza-
des d’acord amb l’article 12.2.»

17 Esmena núm. 17
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

D’una disposició addicional

«Disposició addicional. Modificació de l’article 18 de 
la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim 
sancionador en matèria de joc

Es modifica l’apartat 3 de l’article 18 de la Llei 1/1991, 
de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en 
matèria de joc, que passa a tenir la redacció següent: 

“3. Un cop executada una fiança, la persona o l’entitat 
que l’ha constituïda disposa del termini fixat per regla-
ment per a reposar-la íntegrament; si no ho fa, se sus-
pèn l’autorització corresponent fins que la fiança no ha 
estat totalment reposada.

Si la fiança s’executa per deutes tributaris de la per-
sona o l’entitat que l’ha constituïda, se suspèn l’auto-
rització corresponent fins que no s’acrediti que s’ha 
extingit el deute tributari o que s’ha acordat l’ajorna-
ment i fraccionament del seu pagament, en els termes 
de l’article 59 i concordants de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària”.»

Nota del lletrat: El lletrat ha advertit a la Mesa, en el 
tràmit d’admissió de les esmenes, el difícil encaix de 
l’esmena 17 de CiU en el context temàtic del projecte 
de llei. L’article 107.2 del Reglament del Parlament es-
tableix que: «Les esmenes poden ésser de supressió, 

de modificació i d’addició. En els dos darrers supòsits, 
l’esmena ha de contenir el text concret que es propo-
sa com a modificació o com a addició, que ha d’ésser 
congruent amb l’objecte material de la iniciativa legis-
lativa».

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (6)

Disposició addicional

El Departament competent en matèria de consum, ha-
bilitarà una oficina de seguiment pel desplegament de 
la llei, i de forma especial l’aplicació de l’article 7.2.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 17.

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 3 i 16 amb la redacció se-
güent, situada a l’article 17: 

«El departament competent en matèria de cultura ha 
de presentar al Parlament, amb una periodicitat  anual, 
un informe sobre la destinació dels fons a què fa refe-
rència l’article 1.2 i del Fons de foment per a la difu-
sió cultural digital, sobre els criteris d’atorgament d’a-
quests fons i sobre el resultat de les actuacions dutes 
a terme d’acord amb l’article 11.2, i donar-ne compte 
en el marc de la comissió corresponent»

Disposició final primera. Entrada en vigor

Text presentat

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

Esmenes presentades

19 Esmena núm. 19
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«Disposició final primera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor als sis mesos de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena 19.
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Disposició final segona. Autorització 
de desplegament

Text presentat

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.

Exposició de motius

Text presentat

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 mateix 
l’article 127 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Ge-
neralitat 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 continguts 
per part de prestadors de serveis de comunica cions 
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 tri-
butària a les persones que tenen contractat el servei 
d’accés als continguts existents en les xarxes de comu-
nicacions electròniques perquè els prestadors d’aquest 
servei han de pagar, com a substituts, la quota tributà-
ria sense possibilitat de repercutir en el contribuent 
el seu import, fet que ha de ser objecte 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-
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 vincular-lo 
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’im-
post: fet imposable; contribuent; substitut del contri-
buent; període impositiu; meritació; quota tributària i 
autoli quidació. També preveu que l’Agència Tributà-
ria de Catalunya s’encarrega de la gestió, recaptació, 
comprovació i inspecció d’aquest impost. Finalment, 
aquest capítol 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.

Esmenes presentades

20 Esmena núm. 20
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«Exposició de motius

[...] 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. Aquests ingressos han de te-
nir un caràcter addicional al pressupost que l’Institut 
Català de les Empreses Culturals ha destinat al foment 
del sector audiovisual. [...]»
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21 Esmena núm. 21

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

D’un nou paràgraf a l’exposició de motius

[ ... ] perquè suposin un impuls ala indústria cinemato-
gràfica i audiovisual.

Per tant les aportacions per part del Govern de la 
Generalitat per a la dotació dels fons esmentats no po-
den dependre exclusivament de la recaptació d’aquest 
impost, sinó que hauran de garantir-ne una dotació 
pròpia.

Així mateix es considera convenient crear un Fons de 
foment [ ... ]

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 2, 20 i 21 amb la redacció 
següent, situada a l’exposició de motius: 

«Aquests ingressos han d’ésser addicionals a les do-
tacions pròpies que el pressupost de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals destina al foment del sector 
audiovisual.»

Títol del projecte

Text presentat

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

Esmenes presentades

22 Esmena núm. 22
De modificació
GP Socialista (6)

Es modifica el títol del projecte, amb la següent re-
dacció: 

«Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provi-
sió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural media.»

Recomanacions de la Ponència

La ponent de GP Socialista anuncia la retirada de l’es-
mena 22.

Altres recomanacions de la Ponència

La ponència, després dels consells dels Serveis Jurí-
dics i dels Serveis d’Assessorament Lingüístic, reco-
mana l’adopció, com a esmenes tècniques i de tècnica 
legislativa, les següents consideracions: 

– Separar la llei en dos capítols, un per l’impost i un 
pel fons, desplaçant tots els articles que fan referència 
al fons al segon capítol i reordenant-los amb les trans-
accions corresponents.

– Separar l’article 5 en dos articles.

– Unir els articles 6 i 7.

– Respecte la disposició final segona s’adopta la redac-
ció següent: «Es faculta el Govern perquè dicti les dis-
posicions necessàries per a desplegar i aplicar aquesta 
llei» i que estigui situada com a disposició final prime-
ra deixant l’entrada en vigor com a darrera disposició 
final.

– Situar com a disposició modificativa l’esmena 17.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Ferran Falcó i Isern, GP de Convergència i Unió. Ser-
gi Sabrià i Benito, GP d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya. Alícia Romero Llano, GP Socialista. Alícia 
Alegret Martí, GP del Partit Popular de Catalunya. 
Dolors Camats i Luis, GP d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. José Manuel 
Villegas Pérez, GP de Ciutadans. Joaquim Arrufat i 
Ibáñez, G Mixt

Annex: Predictamen

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

Exposició de motius

La Generalitat té competència per a establir tributs 
propis mitjançant una llei del Parlament, sobre els 
quals té capacitat normativa, d’acord amb l’article 203.5 
de l’Estatut d’autonomia. Així mateix, l’arti cle 127 de 
l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat com-
petència exclusiva en matèria de cultura.

Aquesta llei té per objecte crear, com a tribut propi de 
la Generalitat, l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques, com a tribut finalista que té l’objectiu de 
dotar els fons següents: 

a) Els fons creats per l’article 29 de la Llei 20/2010, del 
7 de juliol, del cinema, per al foment de la indústria ci-
nematogràfica i audiovisual de Catalunya.
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b) El Fons per al foment de la difusió cultural digital, 
creat ex novo per mitjà d’aquesta llei, per a fomentar la 
creació de continguts culturals digitals i fer-los acces-
sibles al públic.

L’impost grava la disponibilitat del servei d’accés a 
continguts existents en xarxes de comunicacions elec-
tròniques, per mitjà de la contractació amb empreses 
prestadores d’aquest servei. Tot i que el contribuent és 
la persona física o jurídica o l’entitat sense personalitat 
jurídica que contracta el servei, l’empresa prestadora 
és el subjecte passiu a títol de substitut del contribuent.

La creació de l’impost no comporta cap càrrega tri-
butària a les persones que tenen contractat el ser-
vei d’accés a continguts en xarxes de comunicacions 
electròniques, perquè els prestadors del servei, com a 
substituts, han de pagar la quota tributària i no en po-
den repercutir l’import en el contribuent, la qual cosa 
ha d’ésser supervisada per l’Agència Tributària de Ca-
talunya i els òrgans competents en matèria de consum.

La Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, dins el 
capítol IV, de mesures de foment de la indústria 
cinematogràfica i audiovisual a Catalunya, estableix 
cinc fons d’ajuts: el Fons per al foment de la producció 
d’obres cinematogràfiques i audiovisuals, el Fons per 
al foment de la distribució independent, el Fons per al 
foment de l’exhibició, el Fons per al foment de la di-
fusió i la promoció de les obres i la cultura cinemato-
gràfiques i el Fons per al foment de la competitivitat 
empresarial. Ara bé, cal tenir present la situació ac-
tual de crisi econòmica, que, per una banda, ha perju-
dicat greument la indústria cultural –i, en particular, 
la indústria cinematogràfica– i, per una altra banda, 
ha reduït els ingressos de l’Administració de la Gene-
ralitat. L’impost constitueix una nova font d’ingressos 
que ha de permetre dotar aquests fons en funció de les 
necessitats estratègiques determinades, per a impulsar 
la indústria cinematogràfica i audiovisual. Aquests in-
gressos han d’ésser addicionals a les dotacions pròpies 
que el pressupost de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals destina al foment del sector audiovisual.

Així mateix, es crea el Fons per al foment de la difusió 
cultural digital i es vincula a actuacions que permetin 
crear continguts culturals digitals i posar-los a dispo-
sició pública per mitjà de polítiques de digitalització.

Aquesta llei consta de disset articles –disposats en dos 
capítols–, una disposició modificativa i dues disposi-
cions finals.

El capítol I regula els diferents elements de l’impost: 
naturalesa i objectiu, àmbit territorial d’aplicació, fet 
imposable, supòsits de subjecció i de no-subjecció, 
subjectes passius, període impositiu, meritació, quo-
ta tributària i autoliquidació. També determina que 
l’Agència Tributària de Catalunya s’encarrega de la 
gestió, recaptació, comprovació i inspecció de l’im-
post. Finalment, regula les infraccions, les sancions, 
els recursos i les reclamacions.

El capítol II crea el Fons per al foment de la difusió 
cultural digital i regula la gestió tant d’aquest fons com 
dels fons per al foment de la indústria audiovisual de 
Catalunya, creats per la Llei 20/2010.

S’inclou una disposició modificativa de l’article 18 de 
la Llei 1/1991, del 27 de febrer, reguladora del règim 
sancionador en matèria de joc.

La disposició final primera faculta el Govern per a dic-
tar les disposicions de desplegament que calguin i la 
disposició final tercera estableix l’entrada en vigor de 
la Llei.

Capítol I. Impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques

Article 1. Naturalesa i objectiu

1. L’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
és un tribut propi de la Generalitat, de naturalesa fi-
nalista.

2. L’objectiu de l’impost és dotar els fons per al foment 
de la indústria audiovisual de Catalunya creats per 
l’article 29 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cine-
ma, i el Fons de foment per a la difusió cultural digital, 
creat per l’article 14 d’aquesta llei, amb la finalitat de 
finançar les actuacions i les mesures a què estan desti-
nats aquests fons, d’acord amb llur norma de creació.

Article 2. Àmbit territorial d’aplicació

L’impost és aplicable en l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 3. 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, per mitjà de la 
contractació amb un operador de serveis, a què fa refe-
rència l’apartat 2, amb independència de la modalitat 
d’accés al servei.

2. Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per 
operador de serveis les persones físiques o jurídiques 
inscrites en el Registre d’operadors de xarxes i de ser-
veis de comunicacions electròniques, depenent de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que 
presten aquest servei a Catalunya.

Article 4. Supòsits de subjecció

Resten subjectes a l’impost els serveis d’accés a con-
tinguts en xarxes de comunicacions electròniques se-
güents: 

a) Els que estan vinculats o associats a la contractació 
de la telefonia fixa d’un immoble, o referits de qualse-
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vol manera a un immoble en particular, si l’immoble 
està situat al territori de Catalunya.

b) Els que es duen a terme per mitjà d’un dispositiu 
mòbil que permeti l’accés a continguts existents en 
xarxes de comunicacions electròniques des de di-
ferents localitzacions, si els usuaris que contracten 
aquest servei tenen la residència habitual a Catalunya 
o, en el cas que els usuaris siguin professionals o em-
preses, si tenen el domicili fiscal a Catalunya.

Article 5. Supòsit de no-subjecció

Resta exempta de l’impost la disponibilitat del servei 
a què fa referència l’article 3.1 si s’efectua per mitjà de 
la contractació amb un operador constituït en persona 
jurídica sense ànim de lucre.

Article 6. Subjectes passius

1. És subjecte passiu de l’impost, a títol de contribuent, 
la persona física o jurídica o les entitats sense persona-
litat jurídica a què fa referència l’article 35.4 de la Llei 
de l’Estat 58/2003, del 17 de desembre, general tribu-
tària, que té contractat el servei a què fan referència els 
articles 3 i 4.

2. És subjecte passiu de l’impost, a títol de substitut 
del contribuent, la persona física o jurídica prestado-
ra del servei a què fa referència l’article 3.2.

3. El substitut no pot exigir al contribuent l’import de 
les obligacions tributàries satisfetes, d’acord amb el que 
estableix l’article 36.3 de la Llei de l’Estat 58/2003.

Article 7. Període impositiu

El període impositiu de l’impost coincideix amb el 
mes natural.

Article 8. Meritació

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

2. Si l’alta d’un usuari al servei es produeix un dia di-
ferent del primer dia del mes natural, i aquesta alta 
no deriva d’un canvi entre els diferents operadors del 
servei, l’impost es merita el dia en què es produeix la 
contractació del servei.

Article 9. 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. Si l’usuari es dóna de baixa del servei i no el con-
tracta a un altre operador, la quota tributària es prorra-
teja pel temps de contractació efectiva del servei.

3. Si l’usuari es dóna d’alta al servei un dia diferent del 
primer dia del mes natural i no disposa d’un contrac-

te previ amb un altre operador, la quota tributària es 
prorrateja pel temps comprès entre el dia de l’alta i el 
de finalització del període impositiu.

Article 10. Autoliquidació

1. El substitut del contribuent està obligat a presentar 
l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés cor-
responent dins el termini que es fixi per reglament.

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

Article 11. Gestió, recaptació, comprovació 
i inspecció

1. La gestió, la recaptació, la comprovació i la inspec-
ció de l’impost corresponen 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’ins-
pecció sectorialment competents per raó dels serveis i 
els operadors dels serveis que són objecte de control.

2. El departament competent en matèria de cultura ha 
de col·laborar amb l’Agència Tributària de Catalunya 
i els òrgans competents en matèria de consum per a 
vetllar pel compliment del que estableix l’article 6.3.

Article 12. Infraccions i sancions

1. Les infraccions tributàries es tipifiquen i se sancio-
nen d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
58/2003 i les normes reglamentàries que la desenvo-
lupen.

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

3. Les sancions a què fa referència l’apartat 1 s’apli-
quen sens perjudici de les sancions que puguin ésser 
aplicables per la comissió d’infraccions tipificades per 
la normativa de protecció dels drets i deures dels con-
sumidors i usuaris, per als casos en què les persones 
físiques o jurídiques prestadores del servei a què fa re-
ferència l’article 3.2 repercuteixin al contribuent l’im-
port de l’impost.

Article 13. 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 reclama -
ció economicoadministrativa davant la Junta de 
Finances.
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Capítol II. Fons per al foment de la difusió 
cultural digital i de la indústria audiovisual 
de Catalunya

Article 14. Creació del Fons per al foment 
de la difusió cultural digital

1. Es crea el Fons per al foment de la difusió cultural 
digital com a mecanisme destinat a finançar polítiques 
públiques que promoguin l’accés dels ciutadans a con-
tinguts culturals digitals.

2. Els recursos del Fons s’han de destinar a projectes 
o actuacions que permetin crear continguts culturals 
digitals i fer-los accessibles al públic per mitjà de polí-
tiques de digitalització.

Article 15. Gestió dels fons per al foment 
de la indústria audiovisual de Catalunya

Els fons a què fa referència l’article 1.2 han d’ésser 
gestionats pel departament competent en matèria de 
cultura.

Article 16. Desplegament reglamentari 
dels fons

1. Els reglaments reguladors dels fons a què fa referèn-
cia l’article 1.2 han d’establir, com a mínim: 

a) Els criteris d’atorgament dels ajuts, d’acord amb el 
que estableix la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del ci-
nema.

b) La gestió que s’ha de fer en el cas que hi hagi ro-
manents en cadascun dels fons, amb l’especificació del 
fons a què es destinaran en l’exercici posterior, d’acord 
amb la normativa pressupostària vigent.

c) Un sistema pel qual els projectes que rebin ajuts de 
caràcter reintegrable i que obtinguin beneficis d’explo-
tació hagin de retornar els ajuts, totalment o parcial-
ment, perquè reverteixin de nou al fons.

2. El departament competent en matèria de cultura ha 
de garantir la participació dels professionals del sector 
audiovisual en l’establiment dels criteris d’atorgament 
dels fons.

3. S’ha d’establir per reglament un percentatge mí-
nim de recaptació anual de l’impost per a cada un dels 

fons. Aquest percentatge no pot ésser inferior al 2% de 
la recaptació total.

Article 17. Informe sobre la destinació 
dels fons

El departament competent en matèria de cultura ha 
de presentar al Parlament, amb una periodicitat anual, 
un informe sobre la destinació dels fons a què fa refe-
rència l’article 1.2, sobre els criteris d’atorgament d’a-
quests fons i sobre el resultat de les actuacions dutes a 
terme d’acord amb l’article 11.2, i donar-ne compte en 
el marc de la comissió corresponent.

Disposició modificativa

Es modifica l’apartat 3 de l’article 18 de la Llei 1/1991, 
del 27 de febrer, reguladora del règim sancionador 
en matèria de joc, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«3. Un cop executada una fiança, la persona o l’entitat 
que l’ha constituïda disposa del termini fixat per re-
glament per a reposar-la íntegrament; si no ho fa, se 
suspèn l’autorització corresponent fins que la fiança 
no ha estat totalment reposada. Si la fiança s’executa 
per deutes tributaris de la persona o l’entitat que l’ha 
constituïda, se suspèn l’autorització corresponent fins 
que no s’acrediti que s’ha extingit el deute tributari 
o que s’ha acordat l’ajornament o el fraccionament del 
pagament, en els termes de l’article 59 i concordants 
de la Llei de l’Estat 58/2003, del 17 de desembre, ge-
neral tributària.»

Disposicions finals

Primera. Autorització de desplegament

Es faculta el Govern perquè dicti les disposicions ne-
cessàries per a desplegar i aplicar aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.
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