
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    127/2021 
Expedient   062/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 3 de març 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 5 de febrer de 2021 
(Registre d’entrada, 8 de febrer ), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic, per a elaborar el Projecte de decret, del Consell, 
pel qual es regulen els supòsits de notificacions i comunicacions 
administratives per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Agència Tributària 
Valenciana (Expedient sense referència de la Conselleria consultant). 
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I 
ANTECEDENTS 

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

Primer.- Sol·licitud de dictamen. 
 
 La persona titular de la Conselleria amb competència en matèria 
tributària, per ofici de 5 de febrer de 2021, que es va registrar d’entrada per 
aquest Òrgan consultiu, el dia 8 del mateix mes i any, va remetre l’expedient 
amb les actuacions, i precedit d’un índex dels documents, en format de 
document portàtil i per mitjà de l’Oficina de Registre Virtual de les Entitats 
Locals (ORVE) i el Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR), per a Dictamen 
per aquesta Institució consultiva, d’acord amb el que disposa l’apartat 4t de 
l’article 10 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació 
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 

Segon.- Documentació remesa. 
 
 El procediment d’elaboració del projecte normatiu es va iniciar 
mitjançant la resolució de la persona titular de la Conselleria, de 22 de 
setembre de 2020, i es va encomanar l’elaboració de la disposició general a la 
Direcció General de Tributs i Joc, si bé aquesta iniciativa es va adoptar 
després de la consulta que la Sotssecretaria de la mateixa Conselleria va 
realitzar a l’Advocacia General de la Generalitat, sobre la determinació de 
l’òrgan competent per a aprovar una disposició reglamentària reguladora dels 
supòsits de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l’àmbit 
de l’Agència Tributària Valenciana, que va ser atesa per l’Advocacia General 
en el seu informe datat 1 de juny de 2020. 
 
 L’expressat Centre directiu va verificar el tràmit de consulta pública 
prèvia del Projecte de decret, del Consell, que amb la finalitat de fomentar la 
participació ciutadana va estar exposat a informació pública entre el dia 30 
de desembre de 2020 i el dia 15 de gener de 2021. 
 
 El mateix Centre directiu va emetre l’informe sobre la necessitat i 
oportunitat d’aquest projecte normatiu; la memòria econòmica; l’informe 
sobre l’impacte de gènere; així com sobre la repercussió en la infància, 
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l’adolescència i el règim jurídic de les famílies nombroses, tots ells datats el 
18 de setembre de 2020. La persona titular de la Direcció General de l’Agència 
Tributària Valenciana mateixa també va emetre el seu informe, amb data 9 
de juliol de 2020. 
 
 La Sotssecretaria de la Conselleria ara consultant va instar el parer de 
la Sotssecretaria de la Presidència, i igualment de les sotssecretaries de les 
vicepresidències i de les restants conselleries de l’Administració del Consell 
de la Generalitat. 
 
 La mateixa Sotssecretaria també va atorgar el tràmit d’audiència i 
participació pública a aquests col·legis professionals: al Col·legi Oficial de 
Gestors Administratius d’Alacant i de València; al Consell General dels 
Col·legis de Gestors Administratius d’Espanya; al Col·legi Oficial 
d’Economistes d’Alacant i al de València; al Col·legi Notarial de València; al 
Deganat en la Comunitat Valenciana del Col·legi Oficial de Registradors de la 
Propietat i Mercantils d’Espanya; a l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Advocats de 
València i al Col·legi Oficial de Titulars Mercantils i Empresarials de València. 
 
 També van ser consultades aquestes associacions o entitats 
professionals: el Gremi d’assessors fiscals, comptables i de gestió empresarial 
d’Espanya; l’agrupació d’assessories d’empreses (ADADE); l’associació 
d’assessors d’empreses d’internet; l’associació espanyola de societats 
d’externalització de processos i serveis per a entitats financeres i corporacions 
(AEPROSER); l’associació espanyola de gestors fiscals i gestors de finques; 
l’associació espanyola d’assessors fiscals, l’associació professional d’experts 
comptables i tributaris d’Espanya (AECE); l’associació d’assessors excel·lents 
fiscals i laborals (ASOCIAE); l’associació espanyola d’assessors fiscals i 
gestors tributaris (ASEFIGET); l’associació professional d’assessors fiscals de 
la Comunitat Valenciana (APAFCV); l’associació empresarial d’oficines i 
despatxos de la Comunitat Valenciana (OFYDES), i la Confederació 
Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), de les quals solament va 
presentar al·legacions el Deganat del Col·legi de Registradors de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 L’anunci del tràmit d’informació pública es va publicar en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana núm. 8917, del dia 1 d’octubre de 2020 (pàgina 
36611). 
 
 De l’àmbit públic van formular al·legacions o suggeriments les 
sotssecretaries de la Presidència, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives, i de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge 
i Arquitectura Bioclimàtica, així com de les conselleries de: Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; Sanitat 
Universal i Salut Pública; Educació, Cultura i Esport; Innovació, Universitats, 
Ciència i Societat Digital; Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 
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Democràtica; Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat; Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i de Justícia, Interior i 
Administració Pública. 
 
 La persona titular de la Direcció General de Tributs i Joc va analitzar 
les al·legacions, recomanacions i suggeriments al text de l’esborrany del 
Projecte de decret, del Consell, en el seu informe de 30 de novembre de 2020. 
 
 El Departament d’Informàtica Tributària de l’Agència Tributària 
Valenciana va emetre el seu informe favorable, el 3 de desembre de 2020, 
quant a l’impacte de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 
 
 La Direcció General de Pressupostos de la mateixa Conselleria va 
informar favorablement el projecte normatiu, el 9 de desembre de 2020. 
 
 L’Advocacia General de la Generalitat també va emetre el seu informe 
preceptiu, amb data 5 de gener de 2021, així com la Direcció General de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, el dia 1 de febrer del mateix 
any. 
 
 El Centre directiu encarregat de l’elaboració del projecte normatiu va 
expressar el seu parer a l’informe preceptiu de l’Advocacia de la Generalitat, 
en el seu informe de 15 de gener de 2021, la qual cosa va donar lloc a la 
redacció de l’última versió del Projecte de decret, del Consell. 
 
 Finalment, la Sotssecretaria de la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic va emetre el seu informe favorable, datat el dia 2 de febrer de 2021. 
 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 

Primera.- Sobre el caràcter de la sol·licitud i de l’emissió del 
dictamen. 
 
 L’autoritat consultant, com a titular de la Conselleria amb competència 
en matèria d’hisenda pública, ha remés la consulta amb caràcter preceptiu, 
a l’empara del que estableix l’apartat 4t de l’article 10 de la Llei de la 
Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, que es refereix a la consulta preceptiva 
a aquesta Institució consultiva en relació amb els expedients que versen sobre 
els «Projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en 
execució de lleis i les seues modificacions», la qual cosa constitueix el supòsit 



 5

de les consultes preceptives a aquesta administració consultiva en relació 
amb els denominats «reglaments executius», és a dir, els projectes d’aquelles 
disposicions de caràcter general i de rang reglamentari que tenen per finalitat 
el desenvolupament i complement d’una o diverses disposicions o normes 
amb rang de llei, si bé aquest desenvolupament podrà ser general o parcial, 
com també podrà tindre una major o menor extensió o densitat normativa. 
 
 El Centre directiu encarregat de l’elaboració del projecte normatiu ha 
sigut la Direcció General de Tributs i Joc, que és l’òrgan de l’Administració 
autonòmica que exerceix les funcions previstes en l’article 70 de la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament 
jurídic, en matèria d’ingressos tributaris, recaptació, gestió i inspecció de 
tributs i la resta de matèries d’índole fiscal que siguen atribuïdes a l’Agència 
Tributària Valenciana en la seua normativa reguladora, o es referisquen a les 
reclamacions economicoadministratives, així com en matèria de joc, d’acord 
amb el que disposa l’article 64 del Decret del Consell 105/2019, de 5 de juliol, 
pel qual estableix l’estructura bàsica de la Presidència i de les conselleries de 
la Generalitat. 
 
 
 Segona.- El marc normatiu sobre l’administració electrònica i el 
seu règim de notificacions i comunicacions. 
 
 La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, ja va 
regular en la redacció original del seu article 45 que les administracions 
públiques tenien l’obligació d’impulsar l’ús i l’aplicació de les tècniques i 
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics a fi de desenvolupar la seua 
activitat i l’exercici de les seues competències, a més de permetre que els 
ciutadans pogueren relacionar-se amb l’Administració Pública utilitzant 
aquests mitjans quan fora compatible amb els mitjans tècnics de què 
disposen, la qual cosa ja està suggerint que la utilització de mitjans 
electrònics per part de qualsevol Administració o Entitat pública forma part 
del «règim jurídic» de les administracions públiques, però si aquesta manera 
de relació s’insereix, com el règim de les comunicacions i de les notificacions, 
en el procediment administratiu comú, en relació amb els procediments de 
naturalesa tributària, ja tenim un quadre bastant precís de les matèries 
afectades, en major o menor mesura, per la regulació d’aquest projecte 
normatiu. 
 
 Amb ancoratge en l’article 148.1.18 de la Constitució, en les bases del 
règim jurídic de les administracions públiques, el funcionament electrònic del 
sector públic es contempla amb detall en els articles 38 a 46 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, amb les oportunes 
previsions sobre l’actuació administrativa automatitzada, això és, qualsevol 
acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics, els 
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sistemes de signatura reconeguts, els intercanvis electrònics i els arxius 
electrònics de documents, i sense oblidar les relacions electròniques, 
l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i l’Esquema Nacional de Seguretat i la 
transferència de tecnologia entre les diverses administracions públiques en 
els articles 155 a 158 de la mateixa Llei 40/2015. 
 
 Per part seua, els drets i obligacions a relacionar-se els ciutadans per 
mitjans electrònics amb les administracions públiques, els registres 
electrònics d’apoderaments, el Registre Electrònic General, el còmput de 
terminis en els registres electrònics, el procediment administratiu electrònic i 
els actes de comunicació i les notificacions electròniques es regulen amb 
detall en els articles 6, 12, 14, 31, 75 i 40 a 43, entre altres, de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i amb similar basament i títol competencial constitucional que, a 
favor de l’Estat, es consigna en el paràgraf 18é de l’apartat 1r de l’article 149 
de la mateixa CE. 
 
 En tercer lloc, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
regula els procediments tributaris i les notificacions electròniques en els 
articles 109 i següents, i s’ha de ressaltar que aquesta regulació específica es 
justifica i acull a les competències estatals que, amb la finalitat d’establir els 
principis i les normes jurídiques generals del sistema tributari espanyol, es 
consignen en els paràgrafs 1r, 8é, 14é i 18é de l’apartat 1r de l’article 149 de 
la Constitució. 
 
 En aquest sentit, la competència de l’Estat sobre la regulació de la 
hisenda general i el deute de l’Estat no sols permet regular a l’Estat la seua 
pròpia hisenda, sinó també les institucions comunes a les diferents hisendes 
públiques i les mesures per a la seua coordinació i subvenir a la seua 
suficiència (STC 130/2013, que recorda la STC 233/1999), així com el marc 
general de tot el sistema tributari (STC 192/2000), tenint en compte que la 
reserva de llei en matèria tributària no està determinada amb caràcter absolut 
(STC 19/1987, i STS de 17 de març de 2014). 
 
 També hem de referir-nos al Reial decret 1362/2010, de 29 d’octubre, 
pel qual es regulen supòsits de notificacions i comunicacions administratives 
obligatòries per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Administració Estatal de 
l’Agència Tributària, aprovat en desenvolupament de la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que d’alguna 
forma completa l’evolució que va iniciar el Reial decret 1671/2009, de 6 de 
novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, ja citada, i que certament està inspirant els continguts del Projecte de 
decret, del Consell, pel qual es regulen els supòsits de notificacions i 
comunicacions per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Agència Tributària 
Valenciana, ara remés per a consulta preceptiva. 
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 En l’àmbit de la Comunitat Valenciana, la Llei de la Generalitat 3/2010, 
de 5 de maig, d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, va 
regular les comunicacions i les notificacions electròniques en els seus articles 
28 i següents, si bé aquesta llei autonòmica va ser derogada expressament 
per la corresponent disposició derogatòria de la posterior Llei de la Generalitat 
5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i 
financera i d'organització de la Generalitat. 
 
 Per això, en l’actualitat el registre, les comunicacions i les notificacions 
electròniques es contemplen en els corresponents preceptes del títol IV 
(articles 44 a 56), i els documents i expedients electrònics en el títol V (articles 
57 a 69) del Reglament d’administració electrònica de la Comunitat 
Valenciana, que va ser aprovat per mitjà del Decret del Consell 220/2014, de 
12 de desembre. 
 
 Finalment, aquesta regulació es completa amb la regulació de la 
signatura electrònica avançada en la Generalitat Valenciana, que es va 
aprovar per mitjà del Decret del Consell 87/2002, de 30 de maig, i per la 
denominada política de seguretat d’informació de la Generalitat que es va 
aprovar mitjançant el Decret del Consell 66/2012, de 27 d’abril. 
 
 

Tercera.- Procediment d’elaboració. 
 
 La Direcció General amb competència en matèria de tributs va elaborar 
aquest Projecte de decret, del Consell, seguint la via i els tràmits previstos en 
el procediment d’elaboració de les disposicions reglamentàries de la 
Generalitat que es detallen, sobretot, en l’article 43 de la Llei de la Generalitat 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i que va ser objecte de 
desenvolupament i de complement detallat mitjançant les regles 
procedimentals i de tècnica normativa que es troben en el Decret del Consell 
24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l’estructura i el procediment 
d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
 
 Aquestes previsions van ser completades, des del punt de vista de 
reforçar la participació ciutadana i el principi de transparència de l’activitat 
administrativa, en els articles 9 i concordants de la Llei de la Generalitat 
2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de 
la Comunitat Valenciana, i, des de la perspectiva d’ordenar l’exercici regular 
de la potestat reglamentària per part de les administracions públiques, pels 
principis de bona regulació continguts en els articles 128 i següents de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en els termes en els quals han sigut avalats pel 
Tribunal Constitucional (STC 55/2018, de 24 de maig), amb la finalitat 
d’assegurar la legalitat, l’encert i l’oportunitat del text de la disposició que 
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puga aprovar-se, respectant en tot cas els principis de necessitat, de seguretat 
jurídica, d’eficàcia i de proporcionalitat, entre altres. 
 
 Referent a això, la part expositiva del projecte normatiu reconeix que 
aquest Projecte de decret, del Consell, no es troba inclòs entre les iniciatives 
normatives previstes en el Pla Normatiu de la Generalitat per a l’any 2020, 
que va ser aprovat per mitjà de l’Acord del Consell de 6 de març de 2020, però 
sí que té per finalitat donar compliment al «Pla Pluriennal de Gestió per al 
període 2020-2023», que es va aprovar per la mateixa Conselleria ara 
consultant mitjançant la seua Resolució de 17 de gener de 2020, amb 
l’objectiu de possibilitar que els ciutadans es relacionen amb l’Administració 
tributària valenciana exclusivament per mitjans electrònics. 
 
 En el procediment d’elaboració del Projecte de decret van ser 
consultades les sotssecretaries de la Presidència i de les vicepresidències, així 
com les sotssecretaries de les altres conselleries de l’Administració 
autonòmica, a més de diversos col·legis professionals, com ara: els col·legis 
oficials de Gestors Administratius d’Alacant i de València; el Consell General 
dels Col·legis de Gestors Administratius d’Espanya; els col·legis 
d’Economistes d’Alacant i de València; el Col·legi Notarial de València; el 
Deganat del Col·legi Oficial de Registradors de la Propietat i Mercantils en la 
Comunitat Valenciana; el Col·legi Oficial d’Advocats de València i el Col·legi 
Oficial de Titulars Mercantils i Empresarials de València. 
 
 A més, també es va donar participació a les associacions professionals 
d’assessories fiscals i de gestories administratives, tant de caràcter laboral 
com tributari o fiscal, als efectes del qual citarem tan sols com a exemple: 
l’Agrupació d’Assessories d’Empreses (ADADE); l’Associació Espanyola de 
Gestors Fiscals i Gestors de Finques; l’Associació Espanyola d’Assessors 
Fiscals, l’Associació Professional d’Experts Comptables i Tributaris d’Espanya 
(AECE); l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals i Gestors Tributaris 
(ASEFIGET); l’Associació Professional d’Assessors Fiscals de la Comunitat 
Valenciana (APAFCV); l’Associació Espanyola de Societats d’Externalització de 
Processos i Serveis per a Entitats Financeres i Corporacions (AEPROSER), i 
la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). 
 
 També es va promoure la participació pública mitjançant la inserció de 
l’anunci corresponent en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, havent-
se emés els informes previstos en la legislació sectorial sobre hisenda pública 
i règim pressupostari, sobre igualtat de gènere entre dones i homes, sobre 
protecció de la infància i l’adolescència, sobre el règim jurídic de protecció de 
les famílies nombroses i sobre el compliment dels condicionants en matèria 
d’administració electrònica. 
 
 Les al·legacions i suggeriments que es van realitzar van ser degudament 
informades pel Centre directiu responsable de l’elaboració d’aquest Projecte 
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de decret, del Consell sobre el règim de les notificacions per part de l’Agència 
Tributària Valenciana, constant en les actuacions l’informe preceptiu de 
l’Advocacia General de la Generalitat, que va influir en la redacció de la versió 
final del projecte normatiu, com també l’informe del mateix caràcter preceptiu 
que va subscriure la Sotssecretaria de la Conselleria ara consultant. 
 
 
 Quarta.- Estructura del Projecte de decret, del Consell. 
 
 El Projecte de decret, del Consell, pel qual es regulen els supòsits de 
notificacions i comunicacions administratives per mitjans electrònics en 
l’àmbit de l’Agència Tributària Valenciana, s’ha elaborat amb la següent 
estructura i sistemàtica: el títol de la disposició reglamentària; la part 
expositiva, que consta de set paràgrafs; la fórmula d’aprovació; la part 
articulada amb 10 articles, sense divisions superiors; dues disposicions 
addicionals, i, finalment, dues disposicions finals. 
 
 Els diversos preceptes de la part articulada del Projecte de decret, del 
Consell, són els que es refereixen a continuació: Objecte (article 1), Persones 
i entitats obligades a formar part del Cens de persones o entitats destinatàries 
de notificacions electròniques (article 2), Inclusió en el Cens de persones o 
entitats destinatàries de notificacions electròniques (article 3), Inclusió en el 
Cens de persones o entitats destinatàries de notificacions electròniques 
efectuada a sol·licitud d’interessat (article 4), Efectes de la inclusió en el Cens 
de persones o entitats destinatàries de notificacions electròniques (article 5), 
Procediment de notificació a les persones o entitats incloses en el Cens de 
persones o entitats destinatàries de notificacions electròniques (article 6), 
Assenyalament per l’obligat tributari de dies en què l’Agència Tributària 
Valenciana no podrà posar notificacions a la seua disposició en el mòdul de 
notificacions de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (article 7), 
Procediment i condicions per a l’assenyalament dels dies en què no es poden 
posar a disposició notificacions en el mòdul de notificacions de la Generalitat 
(article 8), Efectes de l’assenyalament dels dies en què no es posaran 
notificacions en el mòdul de notificacions de la Generalitat (article 9), i, 
finalment, Creació del Cens de persones o entitats destinatàries de 
notificacions electròniques (article 10). 
 
 D’altra banda, les disposicions de la part final són les següents: Regla 
de no despesa (disposició addicional primera), Referències normatives 
(disposició addicional segona), Habilitació normativa (disposició final 
primera), Aplicació supletòria del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del 
Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’administració electrònica de la 
Comunitat Valenciana (disposició final segona) i Entrada en vigor (disposició 
final tercera). 
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 Com es desprén de l’exposat, l’article 10 del Projecte de decret del 
Consell regula la creació del Cens de persones físiques o entitats destinatàries 
de notificacions electròniques, i s’ha de ressaltar que en anteriors versions del 
text constituïa la disposició addicional primera, però que la seua translació a 
la part articulada de la versió final del projecte normatiu, com s’ha dit a 
l’article 10, provoca que l’article 2 regule les persones que estan obligades a 
inscriure’s en el cens, l’article 3 les inscripcions d’ofici, l’article 4 les 
inscripcions a sol·licitud de persona interessada i l’article 10 el cens mateix, 
per la qual cosa s’aconsella que l’article 10 es trasllade i es convertisca en el 
nou article 2, mentre que els successius preceptes serien objecte de 
renumeració, de manera que els actuals articles 2 a 9 es convertirien en els 
articles 3 a 10, de manera correlativa i respectant la seua ordenació. 
 
 
 Cinquena.- Observacions al Projecte de decret. 
 
 

Observacions de caràcter general. 
 
 Sembla oportú ressaltar la transcendència del règim legal que 
s’establisca per a les comunicacions i les notificacions que es dirigisquen als 
seus destinataris, persones físiques o jurídiques, o bé als seus respectius 
representants, en els procediments administratius de naturalesa tributària, 
perquè poden determinar o condicionar l’existència d’obligacions tributàries, 
amb el corresponent període per al pagament de la liquidació que 
corresponga, primerament en període voluntari o, si escau, mitjançant el 
procediment de constrenyiment, el termini per a impugnar o instar la revisió 
de les resolucions definitives que puguen adoptar-se per l’Administració 
tributària, el termini per a acreditar qualsevol element del fet imposable o amb 
repercussió en la liquidació tributària, etc., el que pot simplificar-se 
expressant que el règim legal previst per a les comunicacions i les 
notificacions afecta directament el dret de participació i de defensa de tota la 
ciutadania en els procediments tributaris, tant siguen de gestió tributària, en 
sentit estricte, com de comprovació, de verificació de dades, d’inspecció o de 
caràcter sancionador. 
 
 Des d’aquesta perspectiva, ens sembla adequat tant el rang de la 
disposició reglamentària que es tramita com a Projecte de decret del Consell, 
ja que aquest òrgan de l’executiu valencià és, com a màxim òrgan de govern 
de l’Administració autonòmica valenciana, l’òrgan titular de la potestat 
reglamentària de la Generalitat, i igualment que la seua disposició final 
segona contemple de manera explícita l’aplicació supletòria del Reglament 
d’administració electrònica de la Comunitat Valenciana, que va ser aprovat 
mitjançant el Decret del Consell 220/2014, de 12 de desembre, o norma que 
el substituïsca, en relació amb aquells aspectes no previstos expressament en 
la disposició que ara es tramita. 
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 Per anàlogues raons, es recomana que, en la mateixa disposició final, 
s’afija un paràgraf en el qual s’indique, com a disposició aplicable, i igualment 
amb caràcter supletori, el Reial decret 1363/2010, de 29 d’octubre, pel qual 
es regulen els supòsits de notificacions i comunicacions administratives 
obligatòries per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, o norma que el substituïsca. 
 
 

Observacions de caràcter particular. 
 
 

A la part expositiva. 
 
 Com aquesta part expositiva només comprén nou paràgrafs, es 
recomana que al principi es referisca a aquelles disposicions legals que es 
troben vigents, sense que això excloga, si sembla oportú, que després puga 
contindre alguna al·lusió a disposicions legals ja derogades, encara que també 
és cert que existeix una referència explícita i completa a la derogada i històrica 
«Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària», però després la vigent 
«Llei 53/2003, de 17 de desembre, general tributària» només és citada com 
«la nova Llei general tributària», a pesar que va entrar en vigor fa més de 17 
anys, sense contindre les seues dades oficials i completes de la seua 
promulgació. 
 
 Com ens trobem davant un projecte normatiu que no té una extensió 
considerable, s’aconsella prescindir en la redacció de la utilització de les 
sigles, com ara LRJPAC, LAECSP, LPAC, art., arts. o altres. 
 
 

A la fórmula d’aprovació. 
 
 La redacció i l’ordre dels elements de la fórmula aprovatòria són bastant 
adequats, encara que es recomanen dues millores: en primer lloc, que la 
referència a l’òrgan que realitza la proposta, això és, a la persona titular de la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, s’indique al principi de la fórmula 
d’aprovació, i, d’altra banda, reduir el nombre de disposicions reglamentàries 
que se citen, encara que lògicament mantenint la referència i citació expressa 
del corresponent precepte de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell. 
 
 

A l’article 2. Persones i entitats obligades a formar part del Cens de 
persones o entitats destinatàries de notificacions electròniques. 
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 Mentre que l’article 1 del projecte normatiu defineix l’objecte de la 
disposició en tramitació que ara es dictamina, l’article 2 delimita les 
«persones» o els «subjectes» que es troben obligats a relacionar-se per mitjans 
electrònics amb l’Administració o l’Agència Tributària Valenciana, recordant 
la redacció del seu apartat 1r els diversos supòsits que es van decidir pel 
legislador estatal bàsic en l’apartat 2n de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
 Quant als altres supòsits de l’apartat 2n d’aquest article 2 que es 
projecta, ha de ressaltar-se que normalment es refereixen a casos en els quals 
la col·laboració de les persones relacionades amb l’Administració tributària 
valenciana és de caràcter voluntari, als quals s’afigen aquells altres supòsits 
en els quals així ho dispose una norma legal o reglamentària, la qual cosa 
planteja, com a suggeriment, que s’aconselle reproduir els condicionants que 
es preveuen en l’apartat 3r del citat article 14 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, ja citada, en tractar-se de legislació estatal bàsica i exigir que, per 
a possibilitar la imposició d’aquesta obligació a aquests col·lectius, aquests 
hagen de tindre accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris per 
la seua capacitat econòmica, tècnica, professional o altres motius anàlegs, la 
qual cosa sembla raonable. 
 
 D’altra banda, es constata que el Centre directiu responsable de 
l’elaboració del projecte normatiu ha atés les al·legacions del Deganat 
Autonòmic del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils, com va 
posar en relleu l’Advocacia General de la Generalitat en el seu informe. 
 
 

A l’article 3. Inclusió d'ofici en el Cens de persones o entitats 
destinatàries de notificacions electròniques. 
 
 Res ha d’objectar-se al fet que la inclusió, d’ofici, en el Cens de persones 
o entitats destinatàries de notificacions electròniques, haja de ser notificada 
a les «persones interessades» per mitjans no electrònics, la qual cosa ja es 
contemplava en l’article 5 del Reial decret 1363/2010, de 29 d’octubre, ja 
citat, com tampoc, quan l’obligat tributari siga una persona física, se l’haja 
d’informar de les dades i elements als quals es refereix l’article 14 del 
Reglament del Parlament Europeu i del Consell núm. 2016/679/UE, de 27 
d’abril de 2016, recomanant que s’afija a continuació que aquests podran 
exercir els drets que se’ls reconeixen en aquesta disposició comunitària, i més 
en concret els previstos en el seu article 15 i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
tenint en compte la rellevància, amb connotacions constitucionals, que es 
reconeix als drets establits en els seus articles 12 i següents: d’informació, 
d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació del tractament, de 
portabilitat i d’oposició, en sentit ampli. 
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 Si l’alta en el cens es produeix amb efectes del dia en què es notifique 
la comunicació en la forma establida en els apartats anteriors, com significa 
l’apartat 3r d’aquest precepte, i la inclusió en el cens ha de notificar-se per 
mitjans no electrònics, com especifica l’apartat 1r del mateix precepte, pot 
indicar-se en el text del precepte que l’alta en el cens es produirà «amb efectes 
del dia en què es notifique la comunicació», si bé es recomana que s’afija «sense 
perjudici que, amb caràcter general, els terminis es computen des de l’endemà 
d’aquell en què tinga lloc la notificació», o una altra expressió equivalent, 
d’acord amb el que estableix l’article 30.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 Quant a la redacció del paràgraf final de l’apartat 4t d’aquest mateix 
precepte, res s’oposa al règim previst del silenci administratiu positiu quan 
l’Administració tributària valenciana no resolga en termini les sol·licituds 
d’exclusió del Cens de persones o entitats destinatàries de notificacions 
electròniques; encara que, per a major garantia dels ciutadans obligats 
tributaris, és aconsellable que, produït l’acte presumpte estimatori, 
automàticament es genere l’obligació de cursar la pertinent notificació de 
caràcter personal. 
 
 A més, tampoc ha de criticar-se que la resolució expressa o presumpta 
que decidisca l’exclusió del cens d’una persona o entitat interessada no haja 
de ser obstacle perquè l’Administració tributària valenciana puga acordar i 
notificar en el futur la seua posterior inclusió, sempre que concórreguen les 
circumstàncies legals i reglamentàries determinants per a això; però en 
aquest sentit ha de recomanar-se que la lògica imposa que aquest posterior 
acord d’inclusió no puga ni haja d’acordar-se fins que transcórrega un 
determinat termini mínim, adequat i calculat de manera prudencial, des de 
l’anterior resolució expressa o presumpta d’exclusió, com puga ser de tres 
mesos, amb la finalitat de no desvirtuar ni burlar els efectes propis del silenci 
administratiu positiu, com a acte presumpte estimatori, la qual cosa pot 
ocórrer en aquells casos en els quals després de produir-se un acte presumpte 
favorable, no obstant això, l’Administració tributària valenciana entenga que 
la persona o entitat interessada que va obtindre una resolució favorable per 
silenci haja de ser objecte seguidament de nova inclusió en el cens. 
 
 

A l’article 4. Inclusió en el Cens de persones o entitats 
destinatàries de notificacions electròniques efectuada a sol·licitud de 
l'interessat. 
 
 Certament, en la redacció dels continguts d’aquest precepte va 
participar activament l’Advocacia de la Generalitat, com també s’observa que, 
en el règim de les notificacions dels articles 40 i següents de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, ja citada, es reconeix el «domicili dels interessats», la qual cosa 
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ha de conjugar-se en l’àmbit tributari amb el que disposen els articles 109 i 
següents de la Llei 53/2003, de 17 de desembre, general tributària, que 
demostra una certa preferència pel «domicili fiscal», per la qual cosa es 
recomana que en l’apartat 2n l’expressió: «un lloc on practicar les successives 
notificacions», s’aclarisca i complete expressant: «un lloc o, en defecte d’això, 
el domicili fiscal de la persona interessada o, si escau, del seu representant, on 
practicar les successives notificacions», i substituir aquesta expressió entre 
cometes a l’anterior. 
 
 Es reitera que les resolucions d’inclusió o d’exclusió del Cens de 
persones o entitats destinatàries de notificacions electròniques, siguen 
expresses o presumptes, existiran des de la data en què es dicten o des de la 
data en la qual produïsquen els efectes estimatoris del silenci administratiu 
positiu, derivat de la falta de resolució expressa en termini, i això sense 
perjudici que produïsquen efectes o que puguen impugnar-se a partir de 
l’endemà de la data de la seua –posterior- data de notificació, la qual cosa ha 
d’influir en la redacció de l’apartat 3r d’aquest precepte, tenint en compte que 
l’eficàcia dels actes administratius repercuteix i condiciona el dret a formular 
els recursos que procedisquen i, encara que aquests siguen de configuració 
legal, en gran manera són derivació del dret fonamental a obtindre la tutela 
judicial efectiva, previst en l’article 24.1 CE. 
 
 

A l’article 6. Procediment de notificació a les persones o entitats 
incloses en el Cens de persones o entitats destinatàries de notificacions 
electròniques. 
 
 L’àmplia remissió que es realitza en el seu apartat 1r al Reglament de 
l’administració electrònica de la Comunitat Valenciana, que va ser aprovat 
per mitjà del Decret del Consell 220/2014, de 12 de desembre, i més en 
concret al seu «article 54», pot completar-se amb l’oportuna referència als 
«articles 52 i següents» d’aquesta disposició reglamentària autonòmica, ja que 
en ells es regula el Registre electrònic de la Generalitat, les condicions 
generals per a la notificació electrònica, la seua pràctica a través de la seu 
electrònica de la Generalitat i els efectes jurídics que produeix. 
 
 De manera anàloga, en relació amb l’apartat 2n d’aquest precepte, en 
la referència als «sistemes de signatura electrònica admesos o utilitzats en la 
seu electrònica de la Generalitat», pot resultar operatiu i aconsellable realitzar 
una remissió al Decret del Consell 87/2002, de 30 de maig, en el qual es va 
regular la signatura electrònica avançada en la Generalitat Valenciana, o 
norma que la substituïsca. 
 
 En l’apartat 4t es contenen els diversos elements que han de tindre les 
resolucions que es notifiquen i els actes propis de la notificació, per la qual 
cosa no ha d’ometre’s que la seua certificació ha de contindre, respecte de 
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l’acte administratiu objecte de notificació, l’autoritat o l’òrgan administratiu 
que va dictar l’acte, la seua data i el «text íntegre» de la resolució, al que ha 
d’afegir-se, respecte de l’acte de la notificació, l’òrgan que transmet l’acte de 
comunicació, la data, la indicació de si posa fi o no a la via administrativa i 
l’expressió dels recursos procedents, l’òrgan davant el qual han de formular-
se i el termini d’interposició, en concordança amb les previsions de l’article 40 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, ja citada, la qual cosa ha d’influir en la 
redacció d’aquest precepte i apartat. 
 
 

A l’article 9. Efectes de l'assenyalament dels dies en què no es 
posaran notificacions en el mòdul de notificacions de la Generalitat. 
 
 Aquesta previsió intenta compaginar i compatibilitzar diversos terminis, 
com ara el termini per a resoldre els procediments i per a cursar, amb caràcter 
general, les notificacions o la posada a la disposició de les notificacions 
electròniques; el termini que ha de transcórrer perquè adquirisca eficàcia 
l’elecció de les persones obligades tributàries d’assenyalar 30 dies naturals a 
l’any en què no se’ls poden posar a la seua disposició notificacions per mitjans 
electrònics, així com el termini legal de 10 dies naturals, establit en l’article 
43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, ja citada, perquè la notificació 
electrònica s’entenga rebutjada. 
 

Aquest plantejament purament tècnic i les múltiples dificultats que 
podrà plantejar la seua interpretació, en la mesura en què la seua recta 
comprensió requereix i exigeix interpretar fins a tres terminis successius, als 
quals podrien afegir-se, fins i tot, l’avís de la posada a disposició i el termini 
per a interposar el o els recursos que puguen procedir, ens condueix a 
proposar que aquest precepte es redacte de nou, i s’evite que tots els seus 
continguts consten en un sol apartat, això és, separant-ne els continguts en 
dos paràgrafs o apartats diferents. 
 
 

A l’article 10. Creació del Cens de persones o entitats destinatàries 
de notificacions electròniques. 
 
 En l’ordenament jurídic valencià i d’acord amb la previsió de l’article 32 
de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, existeixen 
unes disposicions generals, de rang i valor reglamentari, que es denominen 
«decrets del Consell» i altres disposicions generals de caràcter reglamentari 
que es designen com a «decrets del president», per la qual cosa l’expressió de 
l’apartat 1r d’aquesta disposició «del present decret» s’haurà de corregir per 
«del present Decret del Consell». 
 
 Si la redacció definitiva de l’article 7 d’aquest Projecte de decret, del 
Consell, permet que els 30 dies naturals de lliure elecció no hagen d’agrupar-
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se en un nombre mínim de dies, l’expressió de l’incís h) de l’apartat 2n 
d’aquest precepte, «Períodes assenyalats…», s’haurà de corregir per «Dies o 
períodes assenyalats…». 
 
 A més, es constata que s’ha seguit la recomanació de la Conselleria amb 
competència en matèria de transparència, d’indicar l’òrgan administratiu 
responsable del tractament de dades de caràcter personal, en el marc de la 
Llei orgànica 5/2018, de 5 de desembre, a la qual ja ens hem referit. 
 
 

A la disposició addicional primera. Regla de no despesa. 
 
 Es constata que s’ha assumit la proposta que va recomanar l’Advocacia 
General de la Generalitat en el seu informe, en el sentit d’incloure la clàusula 
o regla de no despesa, que nosaltres recomanem que es redacte «regla de no 
despesa pública», que és realment la que concerneix l’Administració, si es vol 
a la Conselleria competent en matèria d’«hisenda pública». 
 
 

A la disposició final primera. Habilitació normativa. 
 
 Aquesta habilitació normativa també va ser proposada per la pròpia 
Advocacia de la Generalitat, havent de reiterar el ja exposat quant a la precisa 
referència a la Conselleria competent en matèria d’«hisenda pública» i a la 
correcta designació dels «decrets del Consell», la qual cosa exigeix que 
l’expressió d’aquesta disposició final «present decret», es corregisca per 
«present Decret del Consell». Aquest mateix suggeriment també es realitza a 
la redacció de la disposició final segona. 
 
 

A la disposició final tercera. Entrada en vigor. 
 
 Tenint en compte que es proposa suprimir les sigles i que «el present 
decret» és un «Decret del Consell», una redacció adequada i recomanable 
d’aquesta disposició final pot ser: «El present Decret del Consell entrarà en 
vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana», o altres expressions equivalents sempre que respecten les 
denominacions oficials. 
 
 
 Sisena. Observacions al llenguatge utilitzat. 
 
 Es constata l’esforç que s’ha realitzat amb la finalitat d’utilitzar un 
llenguatge administratiu de caràcter inclusiu, això és, que manque dels 
matisos propis d’un llenguatge sexista, la qual cosa es comprova fàcilment 
amb la reiterada utilització d’unes certes expressions, com ara «persones o 
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entitats obligades a», o bé «persones o entitats destinatàries de», «entitats 
col·laboradores» (en la redacció dels articles 1, 2, 3, 4, 5, etc., d’aquest Projecte 
de decret del Consell). 
 

Aquesta previsió és plenament compatible amb la conveniència d’aclarir 
i especificar, per exemple en l’article 1 del projecte normatiu, que les «persones 
o entitats destinatàries» són precisament «persones, físiques o jurídiques, o 
entitats destinatàries», tal com va suggerir la pròpia Advocacia General de la 
Generalitat en el seu informe. 
 

Igualment, es comprova que s’ha prescindit d’utilitzar al final de les 
paraules la grafia «o/a» per a diferenciar entre dones i homes, la qual cosa és 
encertat. 
 

No obstant això, no s’ha tingut la mateixa consideració amb altres 
expressions, com ara «obligat» o «obligat tributari», en la redacció dels articles 
5 i 7 del projecte normatiu, i es pot recomanar que se substituïsquen o 
milloren amb aquestes expressions: «persona obligada» i «persona obligada 
tributària», respectivament. 
 
 
 Setena. Qüestions de tècnica normativa i aspectes de redacció. 
 
 

1) Criteris de tècnica normativa. 
 
 Al llarg del dictamen s’ha pogut verificar que, amb caràcter general, 
s’han seguit els criteris de sistemàtica i de tècnica normativa que es troben 
en el Decret del Consell 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l’estructura 
i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. En 
aquest sentit, els preceptes del Projecte de decret del Consell s’han numerat 
en cardinals aràbics i s’han titulat, i igualment les disposicions de la part final 
s’han numerat amb ordinals, redactats en paraules, i s’han titulat, seguint 
els criteris que es consignen en els articles 25 i 28 de l’anterior Decret del 
Consell 24/2009, de 13 de febrer. 
 
 Aquesta valoració tampoc exclou que en determinats aspectes hagem 
realitzat algunes propostes de millora, sobretot perquè la redacció del text siga 
més fàcilment comprensible, suggerint millores en la redacció de la part 
expositiva, proposant simplificar els termes de la fórmula d’aprovació, 
traslladant l’article 10 a l’article 2, tornant a numerar els preceptes afectats 
per aquesta modificació sistemàtica, o bé separant en dos apartats la redacció 
de l’únic apartat de l’article 9 del propi projecte normatiu, etc. 
 
 

2) Aspectes de redacció . 
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 Quant a la redacció del Projecte de decret, del Consell, amb caràcter 
general ha sigut bastant encertada i acurada, en termes ortogràfics i 
gramaticals, la qual cosa no ha impedit, per exemple, que s’haja aconsellat, 
seguint els criteris generals de tècnica normativa i com va indicar l’Advocacia 
de la Generalitat, prescindir de l’ús de les abreviatures i d’una de les seues 
principals manifestacions, les sigles, tant en la part expositiva (LRJPAC, 
LAECSP, LPACAP, art., arts., etc.), com en la redacció de la part articulada i 
de la part final (RGPD, LOPDGDD, DOGV, etc.). 
 
 També se suggereix evitar en la mesura que siga possible les locucions 
«el mateix», «la mateixa» o els seus plurals, complint una funció pronominal, i 
substituir-les per el pronom que corresponga en cada cas (articles 4 i 7). 
 
 En la redacció de l’article 3, entre els cardinals de la norma de Dret 
comunitari «2016/679» i la contracció «del» s’ha d’intercalar el signe de 
puntuació coma (,). També en la redacció de la disposició final segona 
s’inclourà el signe de puntuació coma (,) entre el substantiu «desembre» i la 
contracció «del», i igualment entre l’adjectiu «Valenciana» i la conjunció 
disjuntiva «o». 
 
 Des de diferent òptica, en la redacció de l’apartat 1r de l’article 6, entre 
la forma verbal «practicarà» i el substantiu «notificacions», s’intercalarà 
l’article determinat «les». A més, en el mateix apartat hi ha una falta de 
concordança, ja que després d’indicar que «s’ajustarà al que es preveu en 
l’article 43…», s’utilitza la conjunció copulativa «i», sent l’altre element de 
l’oració coordinada «a l’article 54…», per la qual cosa aquesta última expressió 
s’haurà de corregir per «en l’article 54…». 
 
 No s’ha formulat cap observació de caràcter essencial, als efectes 
previstos en l’article 77.3 del Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, que es va aprovar mitjançant el Decret del Consell 
37/2019, d’15 de març . 
 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 

Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
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 Que el Projecte de decret, del Consell, pel qual es regulen els supòsits 
de notificacions i comunicacions administratives per mitjans electrònics en 
l’àmbit de l’Agència Tributària Valenciana, s’acomoda a l’ordenament jurídic. 
  

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 3 de març de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


