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DICTAMEN 18/2014 sobre 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 
digital. 
 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, la Comissió Executiva per delegació del Ple del 
Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 16 de 
juny de 2014, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 2 de juny de 2014 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de 
caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, de 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 digital. 
 
L’Avantprojecte de llei es va acompanyar d’una memòria general, d’una 
memòria d’avaluació d’impacte, d’un informe jurídic preliminar i d’una 
memòria sobre les observacions i les al·legacions presentades. 
 
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir 
el dia 13 de juny i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
L’Avantprojecte de llei consta d’un preàmbul, catorze articles englobats en 
dos capítols, i dues disposicions finals. 
 
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix 
l’Avantprojecte de llei. També s’exposen els objectius de l’impost,  la 
justificació de la seva creació i es fa un resum de la norma. 
 
El capítol I s’anomena “Disposicions generals” i engloba els articles de l’1 al 
4. L’article 1 crea l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques i en regula el seu 
objectiu. L’article 2 crea el Fons de foment per a la difusió cultural digital, 
destinat a finançar polítiques públiques que promoguin l’accés a continguts 
culturals digitals. L’article 3 determina que el Departament de Cultura és 
l’encarregat de la gestió dels Fons. L’article 4 determina que l’impost és 
aplicable al territori de Catalunya. 
 
El capítol II s’anomena “Elements de l’impost” i engloba els articles del 5 al 
14. Es determina quin és el fet imposable, qui és el contribuent i el substitut 
del contribuent, el període impositiu i la meritació de l’impost. S’estableix  
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una quota tributària de 0,25 euros per contracte de servei i per cada període 
impositiu. Es regula l’autoliquidació de l’impost. Es determina que la gestió, 
recaptació, comprovació i inspecció de l’impost correspon a l’Agència 
Tributària de Catalunya i que contra els seus actes es pot interposar recurs 
de reposició o una reclamació economicoadministrativa davant la Junta de 
Finances. S’especifica que les infraccions tributàries són les que estan 
tipificades i sancionades en la Llei general tributària. 
 
La disposició final primera estableix l’entrada en vigor de la norma l’endemà 
de la seva publicació al DOGC. 
 
La disposició final segona faculta el Govern o el conseller o consellera 
competent en matèria tributaria per desplegar la norma. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. El CTESC no comparteix la creació d’un impost a un determinat 
sector d’activitat per nodrir els fons que es destinaran a altres sectors 
d’activitat, atès que la seva creació no està suficientment justificada. 
 
Segona. El CTESC comparteix l’establiment de mesures per al foment de la 
indústria audiovisual de Catalunya i la difusió de la cultura digital; no obstant 
això, considera que no hauria de ser necessàriament mitjançant 
l’establiment de noves figures impositives que afectin la competitivitat de les 
activitats econòmiques.  
 
Tercera. El CTESC, malgrat que la norma estableix que l’impost no es 
repercutirà al contribuent, manifesta la seva preocupació sobre el fet que es 
pugui traslladar, via increment de preus, als consumidors o als productors 
de continguts.  
 
Quarta.  El CTESC considera que caldria establir els criteris generals pel 
que fa a la distribució de la recaptació de l’impost entre els fons creats per la 
Llei del cinema i el Fons de foment per a la difusió cultural. 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC recomana suprimir en l’article 3 la referència a l’article 2, atès 

que considera que la referència a aquest article és reiterativa amb la 
referència a l’article 1.2, establert anteriorment. 
 

2. El CTESC recomana, en relació amb l’article 11, que es fixi el termini 
d’autoliquidació. Per evitar costos administratius, el CTESC recomana 
que aquesta autoliquidació sigui semestral o anual. 
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat 
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 digital i sol·licita al 
Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present 
Dictamen. 
 
 
Barcelona, 16 de juny de 2014 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

El president     La secretària executiva 
Lluís Franco i Sala    Teresita Itoiz i Cruells 
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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 digital 
 
Preàmbul  
 
La Generalitat té competència per a establir, mitjançant 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 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 continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions 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 cinematogràfica 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 
disposició pública de continguts culturals digitals. 
 
L’impost grava la disponibilitat del servei d’accés a continguts existents en 
xarxes de comunicacions electròniques, a través de la seva contractació amb 
empreses prestadores d’aquest servei. Tot i que el contribuent és la persona 
física o jurídica o entitat sense personalitat 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 servei 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 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 cinematogràfica i audiovisual a Catalunya i regula cinc 
fons d’ajuts (foment de la producció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals; 
de la distribució independent; de l’exhibició; de la difusió i la promoció de les 
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obres i la cultura cinematogràfiques així com de la competitivitat empresarial). 
Ara bé, cal tenir present la situació actual de crisi econòmica, que, per una 
banda, ha perjudicat greument la indústria cultural, i en particular,  la indústria 
cinematogràfica, i que, per altra banda, ha reduït els ingressos de 
l’Administració de la Generalitat. L’impost constitueix una nova font d’ingressos 
que ha de permetre dotar els fons esmentats en funció de les necessitats 
estratègiques determinades, perquè 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’impost: fet imposable; contribuent; 
substitut del contribuent; període impositiu; meritació; quota tributària i 
autoliquidació. També preveu que l’Agència Tributària 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 Govern i la persona titular del departament competent en 
matèria tributària per dictar les disposicions de desplegament 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 electròniques com a tribut propi de la Generalitat. 
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2. L’impost és un tribut finalista que té per objectiu dotar els Fons que per al 
foment de la indústria audiovisual 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 actuacions que permetin la creació de continguts 
culturals digitals i la seva posada a disposició pública mitjançant polítiques de 
digitalització. 
 
Article 3 
Gestió dels fons 
 
El departament competent en matèria de cultura és l’encarregat de gestionar 
els fons esmentats als  articles 1.2 i 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 disponibilitat del servei 
d’accés a continguts existents en xarxes de comunicacions electròniques, a 
través de la seva  contractació amb un operador dels que fa referència l’apartat 
3, amb independència de la modalitat concreta que s’utilitzi per accedir a 
aquest servei.  
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2. Als efectes del que estableix aquesta llei, resten subjectes 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 continguts existents en xarxes de comunicacions 
electròniques des de diferents localitzacions, quan les persones usuàries que 
contractin aquest servei tinguin la seva residència habitual a Catalunya. En cas 
que les persones usuàries siguin professionals o empreses, quan aquestes 
tinguin el seu domicili fiscal a Catalunya.  

 
3. S’entén per operador de serveis les persones físiques o jurídiques que 

figurin degudament inscrites en el Registre d’Operadors de xarxes i de serveis 
de comunicacions 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 Tributària, 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 contribuent la 
persona física o jurídica prestadora del servei 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 
 

El període impositiu coincideix amb el mes natural.  
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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 diferents 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 impositiu. 

 
2. En cas que la persona usuària es doni de baixa del servei sense 

contractar-lo a un altre operador, la quota 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 cada mes natural, i no disposi prèviament d’un 
contracte amb un altre operador, la quota tributària es prorratejarà 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 presentar 
l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés corresponent dins el termini 
que s’assenyali reglamentàriament.  

 
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’impost corresponen 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 
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col·laboració amb els òrgans d’inspecció sectorialment 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 sancionen 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’aquest article 

s’apliquen sense perjudici de les infraccions 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 recaptació dictats en 
l’àmbit de l’impost es pot interposar 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 publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

Disposició final segona.- Autorització de desplegament  

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

 

 

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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