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DICTAMEN 21/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el 
Reglament de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit i de 
modificació del Reglament de l’impost sobre successions i donacions, 
aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de desembre. 
  
 
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 14 de 
juliol de 2014, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 27 de juny de 2014 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió 
del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte 
de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit i de modificació del Reglament de l’impost sobre 
successions i donacions, aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de desembre. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria general i d’una 
memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades. 
 
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el 
dia 9 de juliol i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, d’un únic article, de dues 
disposicions finals i d’un annex. 
 
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix 
el Projecte de decret i es fa un resum de la norma. 
 
L’article únic aprova el Reglament de l’impost sobre els dipòsits de les 
entitats de crèdit. 
 
La disposició final primera modifica els articles 16.1 i 20 del Decret 
414/2011, de 13 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost 
sobre successions i donacions. L’article 16.1 fa referència a l’ajornament del 
pagament per manca de liquiditat i l’article 20, a l’ajornament especial de 
pagament. 
 
La disposició final segona estableix l’entrada en vigor de la norma l’endemà 
de la seva publicació al DOGC. 
 
El Reglament de l’impost sobre els dipòsits de les entitats de crèdit, que 
s’annexa a la norma, consta de tres articles englobats en dos capítols, d’una 
disposició addicional i de dues disposicions transitòries. 
 
El capítol I anomenat “Deute tributari” conté l’article 1. En aquest article 
s’estableix què s’ha d’entendre per seu social a Catalunya, per oficina o per 
sucursal, com s’ha de determinar la població d’un municipi i també estableix 
la informació que s’ha d’aportar a efecte de la deducció de les quotes. 
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El capítol II anomenat “Liquidació i pagament de l’impost”, comprèn els 
articles 2 i 3. L’article 2 estableix l’autoliquidació del tribut i el termini per fer-
ho. L’article 3 estableix que el deute tributari s’ha de fer efectiu per via 
telemàtica, amb la presentació de l’autoliquidació. 
 
La disposició addicional regula la petició del subjecte passiu d’un 
ajornament i  fraccionament diferent de l’establert a la norma. 
 
La disposició transitòria primera autoritza l’Agència Tributària de Catalunya 
per habilitar canals d’ingrés de l’impost mentre no estiguin adequats els 
sistemes informàtics. 
 
La disposició transitòria segona estableix especificitats procedimentals per a 
la presentació de l’autoliquidació dels exercicis 2013 i 2014. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. El CTESC valora el desenvolupament de la Llei que es fa en el 
Projecte de decret i les previsions que es recullen en la memòria. 
 
Segona. El CTESC considera que en el Projecte de decret s’hauria de 
preveure el supòsit de pròrroga pressupostària a efectes del termini de la 
presentació de la informació per aplicar les deduccions previstes a l’article 
1.3 a) de l’annex. 
 
Tercera. Atès que aquest Dictamen és preceptiu d’acord amb l’article 2.1 a) 
de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, es considera que seria convenient que en el preàmbul es fes 
menció al present Dictamen. 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC recomana afegir al final de l’article 1.3 a) de l’annex el 

següent: “..., d’acord amb les previsions de la Llei de pressupostos de 
l’exercici”. 
 

2. El CTESC recomana que en l’article 1.3 d) de l’annex se substitueixi el 
verb “dictar” referit a un acord per “adoptar”.  
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit i de modificació del Reglament de l’impost sobre 
successions i donacions, aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de desembre i 
sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el 
present Dictamen. 
 
 
Barcelona, 14 de juliol de 2014 
 

 
 

 
 
 
 

El president     La secretària executiva 
Lluís Franco i Sala    Teresita Itoiz i Cruells 
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 DECRET 
    /2014, de   de     , pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit  i de modificació del Reglament de l’impost sobre successions i donacions, 
aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de desembre 
 
 
Mitjançant el Decret llei 5/2012, de 18 de desembre, el Govern de la Generalitat va crear 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, posteriorment validat pel Parlament de 
Catalunya i tramitat com a projecte legislatiu, que ha esdevingut la Llei 4/2014, de 4 d’abril, 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
 
Un cop aixecada la suspensió de l’execució del Decret llei 5/2012, de 18 de desembre, i 
aprovada la Llei 4/2014, de 4 d’abril, cal dur a terme el desplegament reglamentari necessari 
perquè l’impost pugui ésser aplicat efectivament.  
 
En el marc legal assenyalat, el present Decret es dicta a l’empara de l’habilitació 
competencial reconeguda a l’article 203.5 de l’Estatut d’autonomia i en exercici de la 
potestat reglamentària que atorga al Govern l’article 68.1 del mateix Estatut. Aquest Decret, 
doncs, aprova les normes que, com a complement de la Llei, determinen i concreten 
aspectes derivats des de la Llei cap a la norma reglamentària, així com els aspectes de 
caràcter procedimental. 
 
El Decret conté un article únic i dues disposicions finals 
 
L’article únic disposa l’aprovació del Reglament de l’impost sobre els dipòsits en entitats 
financeres, el qual comprèn, al seu torn, tres articles, una disposició addicional i dues 
disposicions transitòries. L’article 1 desplega l’article 8 de la Llei quant a l’aplicació de les 
deduccions de la quota: concreta la determinació del domicili social de les entitats subjectes 
a l’impost, defineix què s'entén per oficina o sucursal i remet a les xifres oficials de població 
de l’Institut Nacional d'Estadística per a la determinació de la població de dret d'un municipi; 
alhora, i a l’efecte de l’acord previ a què al·ludeix l’article 8 de la Llei, determina el sistema 
de presentació prèvia de la informació relativa als imports que es destinaran a finalitats 
d’utilitat pública, d’interès social, d’interès ambiental o de promoció econòmica, i a activitats 
socials fetes en el territori de Catalunya. 
 
L’article 2 del Reglament es refereix a l’autoliquidació de l’impost i concreta la informació 
dels llistats a què es refereix l’article 11.2 de la Llei 4/2014, de 4 d’abril, i el termini de 
presentació i d’ingrés, que queda fixat en el període comprès entre els dies 1 i 20 de juliol de 
l’any següent al de la meritació de l’impost. 
 
L’article 3 estableix la presentació i ingrés per via telemàtica, si bé la disposició addicional 
preveu que les sol·licituds d’ajornament i fraccionament es facin per via presencial. En 
referència també a l’ingrés del deute tributari, la disposició transitòria primera preveu la 
possibilitat que s’habilitin excepcionalment altres canals de pagament diferents del telemàtic, 
mentre els sistemes informàtics no estiguin adequats a aquesta forma de pagament. 
 
I la disposició transitòria segona explicita les especificitats d’ordre procedimental que cal 
tenir en compte per als exercicis 2013 i 2014, tot i que per a aquests exercicis resulta 
d’aplicació el Decret llei 5/2012, llevat que l’aplicació de la Llei pugui resultar més favorable 
per al contribuent. En aquest sentit, l’aplicació d’una o altra norma ho és en la seva integritat. 



2 
 

Finalment, el Decret incorpora una disposició final primera, de modificació de dos preceptes 
del Decret 414/2011, de 13 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre 
successions i donacions: per una banda, l’article 16; i, per una altra, es modifica l’article 20, 
amb l’efecte que l’ajornament i fraccionament previst a l’article 75 de la Llei 19/2010, del 7 
de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions resulti d’aplicació en relació 
amb l’adquisició mortis causa o entre vius dels béns a què es refereixen les seccions tercera 
a desena del capítol I del títol I i les seccions primera, segona, tercera i cinquena del capítol 
únic del títol II de la Llei esmentada. 
 
L’entrada en vigor del Decret es fixa en l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot això,  
 
A proposta del conseller d’Economia i Coneixement, d’acord/vist el dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern, 
 
Decreto: 
 
Article únic 
S'aprova el Reglament de l’impost sobre els dipòsits de les entitats de crèdit 
 
Disposició final primera 
Impost sobre successions i donacions 
 
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 16 del Decret 414/2011, de 13 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’impost sobre successions i donacions, que passa a tenir el text 
següent: 
 
“1. La persona interessada ha d'adreçar la seva sol·licitud a l'òrgan competent de l'Agència 
Tributària de Catalunya, dins el termini de pagament en període voluntari. Aquesta sol•licitud 
ha de contenir necessàriament les dades següents: 
a) Nom i cognoms, número d'identificació fiscal i domicili fiscal de l'obligat al pagament i, si 
escau, de la persona que el representi. 
b) Identificació del deute, en què s’indiqui, almenys, l'import, el concepte i la data de 
finalització del termini d'ingrés en període voluntari. 
c) Valoració del bé immoble ofert 
d) Lloc, data i signatura de qui fa la sol·licitud. 
 
Presentada la sol·licitud acompanyada dels documents assenyalats en aquest apartat, 
l'Agència Tributària de Catalunya l’ha de trametre a la direcció general competent en matèria 
de patrimoni als efectes que aquesta emeti informe sobre l'interès d'acceptar aquesta forma 
de pagament així com una valoració de l’immoble, si escau.” 
 
2. Es modifica l’article 20 del Decret 414/2011, de 13 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de l’impost sobre successions i donacions, que passa a tenir el text següent:  
 
“1. D’acord amb el que estableix l’article 75 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions, es pot ajornar, a petició del subjecte passiu deduïda 
abans de finir el termini reglamentari de pagament o, si escau, el de presentació de 
l’autoliquidació, durant els cinc anys següents al dia en què finalitza el termini per al 
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pagament, amb l’obligació de constituir garantia suficient i sense que procedeixi el pagament 
d’interessos durant el termini de l’ajornament, el pagament d’autoliquidacions i de 
liquidacions girades com a conseqüència de la transmissió per herència, llegat o donació 
dels béns a què fan referència les seccions tercera a desena del capítol I del títol I i les 
seccions primera, segona, tercera i cinquena del capítol únic del títol II de la Llei esmentada.  
 
“2. Un cop finalitzat el termini de cinc anys es pot fraccionar el pagament, amb les mateixes 
condicions i requisits, en deu terminis semestrals, amb pagament de l’interès legal del diner 
durant el termini de fraccionament.” 
 
Disposició final segona 
Entrada en vigor 
 
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
Artur Mas i Gavarró 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
Andreu Mas-Colell 
Conseller d’Economia i Coneixement 
 
 
Annex 
Reglament de l’impost sobre els dipòsits de les entitats de crèdit 
 
Capítol I  
Deute tributari 
 
Article 1  
Deduccions de la quota  
 
1. A l’efecte de l’aplicació de la deducció prevista a l’apartat 1.a de l’article 8 de la Llei 
4/2014, de 4 d’abril, s’entén que l’entitat té el seu domicili social a Catalunya quan el centre 
de la seva gestió administrativa i la direcció dels seus negocis o del seu establiment o 
explotació principals radiqui en el territori de Catalunya i consti així en els estatuts de 
l'empresa.  
 
2. A l’efecte de l'aplicació de la deducció prevista a l’apartat 1.b de l’article 8 de la Llei 
4/2014, de 4 d’abril, s'entèn per oficina o sucursal un establiment secundari dotat de 
representació permanent i de certa autonomia de gestió, a través del qual es desenvolupin, 
de manera total o parcial, les activitats de l'entitat. Així mateix, a l’efecte de l'aplicació de la 
deducció a què es refereix aquest l’apartat 1.b, la població de dret d'un municipi es 
determina per les xifres oficials de població publicades per l'Institut Nacional d'Estadística 
corresponents a l'exercici del període impositiu. Si no estan publicades a la data de 
declaració de l'impost, s’empraran les últimes xifres oficials revisades. 
 
3. A l’efecte de l'aplicació de les deduccions previstes a l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 
4/2014, de 4 d’abril:  
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a) Pel que fa a la deducció prevista a la lletra a de l’apartat 2 de l’article 8 esmentat, els 
subjectes passius han de presentar, dins el termini dels dos mesos següents a la data 
d’entrada en vigor de la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya de cada any, 
informació relativa als imports que destinaran, en el període impositiu en curs, a les finalitats 
d’utilitat pública, d’interès social, d’interès ambiental o de promoció econòmica, així com la 
descripció de les accions concretes dins d’aquests àmbits d’actuació 
 
b) Quant a la deducció prevista a la lletra b de l’apartat 2 de l’article 8 esmentat, els 
subjectes passius han de presentar, dins els dos primers mesos de cada any natural, la 
informació relativa a les aportacions que destinaran, en el període impositiu en curs, a 
activitats socials, en el territori de Catalunya, amb descripció de les accions concretes. Així 
mateix, han d’informar sobre les aportacions que preveuen fer dins l’exercici a favor de 
fundacions especials per a activitat social feta en el mateix territori. 
  
A aquest efecte constitueixen activitat social aquelles aportacions destinades a:  
 

- foment de l'ocupació, 
- foment de l'activitat emprenedora, 
- suport a l'economia social, 
- finançament d'obres i actuacions en els camps dels serveis socials, la sanitat, la 
recerca, la protecció i millora del medi ambient, l'ensenyament, el patrimoni cultural i 
històric i altres actuacions en el camp de la cultura; o, 
- qualssevol altres de naturalesa anàloga que afavoreixin el desenvolupament 
socioeconòmic de Catalunya. 

 
c) La presentació de la documentació esmentada en els apartats anteriors s’ha d’efectuar 
davant la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria 
pressupostària.  
 
d) L’acord a què fa referència l’apartat 2 de l’article 8 s’ha de dictar en el termini de dos 
mesos, a comptar de l’endemà de la data de presentació de la informació esmentada en els 
apartats anteriors i ha de certificar: 
 
-En relació amb la deducció referida en l’apartat a, que les aportacions realitzades pel 
contribuent s’ajusten a les finalitats d’utilitat pública, d’interès social, d’interès ambiental o de 
promoció econòmica previstes en la corresponent llei de pressupostos.  
- En relació amb la deducció referida en l’apartat b, la naturalesa de l’activitat social de les 
actuacions respecte de les quals el contribuent té previst realitzar aportacions.  
 
De conformitat amb l’apartat 2 de l’article 8, la quantia efectiva de les deduccions serà la que 
correspongui segons els imports efectivament invertits en les activitats que hagin obtingut la 
validació prèvia per l’acord del secretari general a què es refereixen les lletres a i b anteriors, 
sens perjudici de la competència de comprovació pels òrgans de gestió i inspecció de 
l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
Capítol II  
Liquidació i pagament de l’impost 
 
Article 2 
Autoliquidació del tribut 
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1. L’exacció de l’impost sobre els dipòsits de les entitats de crèdit es fa en règim 
d’autoliquidació, mitjançant la utilització del model aprovat pel conseller o consellera 
competent en matèria tributària. 
 
2. Els llistats a què es refereix l’article 11.2 de la Llei 4/2014, de 4 d’abril, han de formar part 
de l’autoliquidació i han d’incloure, a més de la informació relativa a la identificació de 
l’entitat declarant, de la seva seu central, sucursal i oficina operativa de l’entitat que radiqui a 
Catalunya, els saldos finals dels dipòsits dels quatre trimestres naturals, ja siguin a la vista, a 
termini o de la clientela, sens perjudici dels que puguin ésser requerits per l’Agència 
Tributària de Catalunya d’acord amb el procediment que correspongui. 
 
3. La presentació de l’autoliquidació de l’impost, així com de l’ingrés del deute tributari s’ha 
d’efectuar entre l’1 i el 20 de maig de l’any següent a la meritació de l’impost.  
 
4. Sens perjudici de la possibilitat d’ajornar o fraccionar el pagament que preveu l’article 65 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, desplegat pels articles 44 i 
següents del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de 
juliol, el subjecte passiu pot sol·licitar el fraccionament de l’impost que resulti de 
l’autoliquidació, sense cap interès ni recàrrec, en dues parts: la primera, del 50 per 100 de 
l’import en el moment de presentar l’autoliquidació dins el termini assenyalat en l’apartat 3 
anterior; i, la segona, del 50 per 100 restant, en el termini comprès entre l’1 i el 20 de 
novembre següent. 
 
Per gaudir d’aquest benefici és necessari:  
 

a) Que l’autoliquidació es presenti dins el termini establert en l’apartat 3 d’aquest 
article 

b) Que en el moment de presentar l’autoliquidació s’ingressi el primer pagament del 
deute.  

 
 Article 3. Lloc de presentació i ingrés 
 
L’ingrés del deute tributari s’ha d’efectuar juntament amb la presentació de l’autoliquidació 
per via telemàtica. 
 
Disposició addicional 
Ajornament i fraccionament  
 
En el supòsit que el subjecte passiu sol·liciti, en el període de presentació de l’autoliquidació, 
un ajornament o fraccionament del deute tributari diferent de l’establert en l’apartat 4 de 
l’article 2 d’aquest Reglament, ho ha de realitzar de manera presencial a les delegacions de 
l’Agència Tributària de Catalunya juntament amb l’autoliquidació corresponent que ha 
d’incloure els llistats previstos en l’article 2.2 d’aquest Reglament. 
 
Disposició transitòria primera 
Pagament de l’impost 
 
Mentre els sistemes informàtics no estiguin adequats per poder donar compliment al que 
estableix l’article 3 d’aquest Reglament, s’autoritza la Direcció de l’Agència Tributària de 
Catalunya perquè, mitjançant resolució, habiliti altres canals d’ingrés de l’impost. 
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Disposició transitòria segona 
Exercicis 2013 i 2014 
 
1. Per als exercicis 2013 i 2014, els contribuents que, en els termes que disposa la 
disposició final de la Llei 4/2014, del 4 d’abril, apliquin el Decret llei 5/2012, del 18 de 
desembre, han de presentar la documentació que justifiqui l’aplicació de les deduccions 
establertes en les lletres b i c de l’article 7.3 del Decret llei esmentat, davant l’Agència 
Tributària de Catalunya, juntament amb la corresponent autoliquidació. 
 
2. Per a aquests mateixos exercicis, i per als contribuents que apliquin la Llei 4/2014, del 4 
d’abril, la documentació a què fa referència l’apartat 3 b de l’article 1 d’aquest Reglament 
s’ha de presentar davant l’Agència Tributària de Catalunya, juntament amb la corresponent 
autoliquidació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament 
d’Economia I Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
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