
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    109/2021 
Expedient   066/2021 
 

 
 
           Hble. Senyor: 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 24 de febrer de 2021, sota la Presidència de 

la Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 
 
 
 

 
 

 
De conformitat amb la comunicació de V. H., de 8 de febrer de 2021 

(Registre d’entrada de 9 de febrer de 2021), el Ple del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, relatiu al Projecte d’ordre per la qual 
s’estableixen les condicions d’aportació de determinada documentació 
complementària no notarial juntament amb la presentació de l’autoliquidació 
pels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
i sobre successions i donacions, i es modifiquen determinats preceptes de 
l’Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’estableixen les condicions generals i el procediment 
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per a la presentació telemàtica d’autoliquidacions dels tributs la gestió dels 
quals competeix a la Generalitat Valenciana. 
 

I 
ANTECEDENTS 

 
De l’examen de l’expedient administratiu es desprén que: 

 
Únic.- Mitjançant escrit de 8 de febrer de 2021, el conseller d’Hisenda 

i Model Econòmic va remetre a aquest Òrgan consultiu el Projecte d’ordre per 
la qual s’estableixen les condicions d’aportació de determinada documentació 
complementària no notarial juntament amb la presentació de l’autoliquidació 
pels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
i sobre successions i donacions, i es modifiquen determinats preceptes de 
l’Ordre de 21 de novembre de 2003, per la qual s’estableixen les condicions 
generals i el procediment per a la presentació telemàtica d’autoliquidacions 
dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat Valenciana, de 
conformitat amb el que disposa l’article 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de 
desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu, a fi que aquest Òrgan 
consultiu emeta el preceptiu dictamen. 

 
L’expedient està integrat, com es veurà, pels informes i tràmits exigits 

per la normativa aplicable a l’elaboració de les disposicions administratives 
de caràcter general. 

 
I, en tal estat el procediment, es remet l’expedient a aquest Consell per 

al seu dictamen. 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
Primera.- Sobre el caràcter de la consulta i abast del Dictamen. 
 
La Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana estableix en el seu article 10.4 que 
resulta preceptiva la consulta a aquesta Institució dels «projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de 
lleis i les seues modificacions». 
 

Segona.- Procediment d’elaboració del Projecte d’ordre. 
 
En la tramitació del procediment s’han complit els tràmits essencials 

exigits per l’article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, per 
a l’elaboració dels reglaments. 
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Així, consta la Resolució de data 15 de juliol de 2020, del conseller 
d’Hisenda i Model Econòmic en la qual s’acorda l’inici del procediment 
d’elaboració i tramitació del Projecte d’ordre. 

 
Existeix l’Informe del director general de Tributs i del Joc sobre el tràmit 

de consulta pública conforme prescriu l’article 133 de la Llei 39/2015, 1 
d’octubre. 

 
El Projecte d’ordre s’ha sotmés, conformement al que estableix l’article 

43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a informació pública, 
mitjançant anunci inserit en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 
data 6 d’agost de 2020. 

 
Durant l’esmentat termini d’exposició al públic, es van presentar les 

al·legacions següents: 
 
- Sotssecretària de la Conselleria de Presidència de la Generalitat. 
 
- Degana autonòmica del Col·legi de Registradors de la Propietat i 

Mercantils. 
 
- Comité de persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana. 
 
- Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris. 
 
S’ha incorporat l’informe del director general de Tributs i del Joc de data 

sobre les al·legacions realitzades al Projecte d’ordre. 
 
Consta l’Informe del director general de Tributs i del Joc sobre l’impacte 

de gènere de data 8 de juliol de 2020, conformement al que estableix l’article 
19 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, en el qual s’indica que la 
modificació plantejada no modifica el tractament previ del gènere en cap 
aspecte.  

 
Així mateix, s’ha incorporat un informe del mateix director general i de 

la mateixa data, d’impacte en la infància i en l’adolescència (article 22 
quinquies de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del 
menor) i d’impacte sobre la família (disposició addicional desena de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses), en el 
qual s’assenyala que en cap aspecte s’aprecia impacte en la infància i 
l’adolescència. 

 
En relació amb els referits informes i, en particular, el d’impacte de 

gènere, hem de recordar el que ja hem reiterat en nombrosos dictàmens sobre 
la necessitat que siguen emesos pels òrgans de l’Administració especialitzats 
i competents en la matèria, així com que no siguen unes meres declaracions 
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rituals, sense aportació de cap dada, ni anàlisi de la situació sobre la qual 
tindrà incidència la norma. 

 
En data 2 de novembre de 2020 es va emetre per la directora general 

d’Agència Tributària Valenciana un informe d’anàlisi d’Administració 
Electrònica i de repercussions informàtiques en el qual s’assenyala que 
l’impacte TIC és assumible amb els recursos propis del Departament 
d’Informàtica Tributària. 

 
Figura una Memòria econòmica del director general de Tributs i del Joc 

de data 8 de juliol de 2020, on es manifesta que l’impacte pressupostari del 
Projecte d’ordre és nul quant a la previsió de despeses addicionals sobre els 
pressupostos de la Generalitat. Així s’ha fet constar en l’informe de la 
directora general de l’ATV, de data 18 de maig de 2020, que en el seu apartat 
III assenyala: «(...) Aquest desenvolupament s’aborda amb els mitjans 
materials, pressupostaris i personals de l’ATV, sense que en cap cas, supose 
increment en les partides pressupostàries de l’ATV».  

 
En l’informe sobre necessitat i oportunitat del director general de 

Tributs i del Joc, de data 8 de juliol de 2020, es justifica l’elaboració del 
Projecte d’ordre a possibilitar que la ciutadania es relacione amb 
l’Administració íntegrament per mitjans electrònics a conseqüència de la 
«necessitat de complir amb el canvi de paradigma que persegueix el nou marc 
normatiu de la Llei 39/2015 de règim administratiu comú (LPAC) que reflecteix 
que aquest procés de generalització exigeix, d’una banda, habilitar mecanismes 
de tramitació per a cada vegada un major nombre de procediments i, per una 
altra, remoure els obstacles perquè la utilització dels mateixos arribe al major 
nombre d’usuaris.  

 
Per si tot això, no fora suficient, la necessitat d’augmentar les utilitats 

habilitades per a la presentació telemàtica dels models d’autoliquidació dels 
impostos gestionats per l’Agència Tributària Valenciana, ha resultat palesa 
durant l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19. El que ha suposat que la Generalitat haja hagut 
d’acordar (article 9 del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell) 
l’ampliació dels terminis de presentació d’autoliquidacions, a causa del 
tancament de les oficines d’atenció al contribuent, la qual cosa ha dificultat, i 
en alguns casos impossibilitat la presentació de documents en perjudici de 
l’Administració, i dels administrats». 

 
Consta en l’expedient l’informe de l’Advocacia General de la Generalitat, 

de conformitat amb el que estableix l’article 5.2 de la Llei 10/2005, de 9 de 
desembre, d’Assistència Jurídica de la Generalitat. 
 

Tercera.- Marc normatiu del Projecte d’ordre. 
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El Projecte d’ordre que ara es projecta aprovar es dicta de conformitat 

amb el que disposa l’article 69 de l’Estatut d’ Autonomia de la Comunitat 
Valenciana (d’ara en avant EACV), que estableix: 

 
«1. L’aplicació dels tributs propis de La Generalitat s’encomana al Servei 

Tributari Valencià, en règim de descentralització funcional. 
 
2. L’exercici de les competències normatives, de gestió, liquidació, 

recaptació i inspecció dels tributs el rendiment de les quals estiga cedit a la 
Generalitat, així com la revisió d’actes dictats en via de gestió d’aquests tributs, 
es durà a terme en els termes fixats en la Llei orgànica prevista en l’article 
157.3 de la Constitució, sense perjudici de la col·laboració que puga establir-se 
amb l’Administració de l’Estat d’acord amb el que establisca la Llei que fixe 
l’abast i condicions de la cessió». 

 
Així mateix, l’article 54 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de 

mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la 
Generalitat va crear el Servei Tributari Valencià, amb la denominació 
d’Institut Valencià d’Administració Tributària. Aquesta denominació va ser 
modificada posteriorment per l’article 100 de la Llei 27/2018, de 27 de 
desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i 
d’organització de la Generalitat, de manera que el citat Institut va passar a 
denominar-se Agència Tributària Valenciana. Així doncs, aquesta Agència és 
una entitat autònoma, de caràcter administratiu, adscrita a la Conselleria 
competent en matèria d’hisenda. Al seu torn, l’Agència Tributària Valenciana 
gaudeix de personalitat jurídica pròpia, autonomia funcional i de gestió i té 
plena capacitat per a organitzar i exercir les funcions que se li atribueixen. 

 
Des de la posada en funcionament efectiva de l’Institut Valencià 

d’Administració Tributària, actualment denominat Agència Tributària 
Valenciana, esdevinguda l’1 de gener de 2016, després de l’aprovació de 
l’Ordre 4/2015, de 28 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic, és evident que aquesta entitat autònoma ha rebut impulsos 
organitzatius de cara a la màxima eficàcia i eficiència en l’aplicació dels 
tributs competència de la Generalitat Valenciana. 

 
Per això, mitjançant el Projecte d’ordre objecte de dictamen, la 

Conselleria d’Hisenda preveu la millora de la implantació electrònica de les 
relacions entre els ciutadans amb l’Administració, així com la simplificació de 
la presentació dels models mitjançant el format electrònic, fent un pas més, 
actualitzant la documentació complementària a presentar pels ciutadans a 
conseqüència dels impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats, i el de successions i donacions. 
 

Quarta.- Estructura i contingut de l’Ordre projectada. 
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El text projectat es compon d’un preàmbul, article primer (objecte de 

l’Ordre), article segon (requisits específics per a la presentació telemàtica 
d’autoliquidacions relatives a fets imposables compresos en documents no 
notarials), article tercer (modificació de l’Ordre 21 de novembre de 2003), 
disposició addicional única (incidència pressupostària), disposició final 
(entrada en vigor) i annex. 
 

Cinquena.- Observacions al Projecte d’ordre. 
 
Al preàmbul. 
 
Ha d’advertir-se que l’article 129.1 de la Llei 39/2015, de procediment 

administratiu, disposa que «En l’exercici de la iniciativa legislativa i la potestat 
reglamentària, les administracions públiques actuaran d’acord amb els 
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència, i eficiència. En l’exposició de motius o en el preàmbul, segons es 
tracte, respectivament, d’avantprojectes de llei o de projectes de reglament, 
quedarà prou justificada la seua adequació a aquests principis». 

 
Aquest paràgraf recull els principis de bona regulació aplicables a la 

potestat reglamentària de les Comunitats Autònomes però no a la iniciativa 
legislativa dels governs autonòmics, segons va declarar la STC 55/2018, de 
24 de maig. 
 

Per tant, trobant-nos davant una disposició reglamentària ha de 
procedir-se a justificar els principis de bona regulació, de manera que en la 
norma projectada s’explique i justifique que l’esmentada norma s’adequa als 
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència i eficiència.  

 
En el projecte remés s’omet tota referència al citat article, per la qual 

cosa, conformement a l’exposat, haurà de justificar-se l’adequació de la norma 
projectada als citats principis de bona regulació. 
 

Aquesta observació té caràcter essencial a l’efecte de l’article 77 del 
Reglament d’aquest Consell Jurídic. 
 

En el projecte remés s’anticipa que la norma serà aprovada «conforme 
amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana», quan, segons 
disposa l’article 2.5 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, això únicament 
procedirà si s’atenen les observacions essencials que, si escau, es formulen 
per aquest Consell. 

 
 Aspectes de tècnica normativa. 
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L’annex haurà de titular-se com a «Únic». 
 
 
S’ha formulat una observació de caràcter essencial al preàmbul en 

relació amb la justificació de l’adequació de la norma als principis de l’article 
129.1 de la Llei 39/2015. 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte d’ordre per la qual s’estableixen les condicions 

d’aportació de determinada documentació complementària no notarial 
juntament amb la presentació de l’autoliquidació pels impostos sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions 
i donacions, i es modifiquen determinats preceptes de l’Ordre de 21 de 
novembre de 2003, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la 
qual s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació 
telemàtica d’autoliquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la 
Generalitat Valenciana és conforme amb l’ordenament jurídic, sempre que 
s’atenga l’observació essencial efectuada. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 24 de febrer de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC. 


