
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
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Dictamen 230/2021 
Expedient 164/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 21 d’abril de 2021, sota la Presidència de 

l’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 17 de març de 2021 

(Registre d'entrada de 22 de març), 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 els coeficients aplicables en 2021 al valor cadastral a l'efecte dels 
impostos sobre transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i 
sobre Successions i Donacions, així com la metodologia emprada per a la seua 
elaboració i determinades regles per a la seua aplicació. 
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Joan Tamarit i Palacios 
 



 2

 
 
I 

ANTECEDENTS 
 
 
 

De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
Únic. El 17 de març de 2021 el conseller d'Hisenda i Model Econòmic 

va remetre el Projecte d'ordre per la qual s'estableixen els coeficients 
aplicables en 2021 al valor cadastral a l'efecte dels impostos sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre Successions 
i Donacions, així com la metodologia emprada per a la seua elaboració i 
determinades regles per a la seua aplicació. 

 
L'expedient administratiu remés s'integra, fonamentalment, de 

l'informe de necessitat i oportunitat, Resolució d'inici del procediment, 
informes sobre repercussió econòmica i altres informes i tràmits 
procedimentals requerits per la normativa d'aplicació. 

 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 

 
Primera. Naturalesa del dictamen. 
 
L'autoritat consultant ha instat el dictamen amb caràcter preceptiu, a 

l'empara del que disposen els articles 10.4 de la Llei de la Generalitat 
10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, en relació amb el Projecte d'ordre per la qual 
s'estableixen els coeficients aplicables en 2021 al valor cadastral a l'efecte 
dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
i sobre successions i donacions, així com la metodologia emprada per a la 
seua elaboració i determinades regles per a la seua aplicació. 
 
 
 

Segona. Procediment d'elaboració del Projecte. 
 
L'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, regula 

el procediment per a l'elaboració dels Reglaments, havent-se complit en 
general els tràmits essencials exigits en ell. 
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El procediment es va iniciar per Resolució del conseller d'Hisenda i 

Model Econòmic, de28 d'octubre de 2020. 
 
S'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia. 

 
S'han emés informes d'impacte de gènere, d'impacte en la família i 

adolescència i d'impacte en la família, del director general de Tributs i Joc, tots 
ells de 22 d'octubre de 2020, en els quals s'indica que la norma projectada 
manca d'impacte sobre aquests col·lectius. 

 
La Direcció General de l'Agència Tributària Valenciana va emetre Informe 

de coordinació informàtica el 22 d'octubre de 2020. 
 
La Memòria econòmica de la norma elaborada pel director general de 

Tributs i Joc conclou que la norma projectada no genera cap cost addicional 
específic. 

 
L'Informe de necessitat de la norma va ser emés pel director general de 

Tributs i Joc, en data 22 d'octubre de 2020. 
 
Consta tràmit d'audiència i les al·legacions efectuades, així com l'informe 

del director general de Tributs i Jocs en relació a les al·legacions efectuades. 
 
S'ha emés Memòria tècnica per la Conselleria d'Hisenda i Model 

Econòmic. 
 
S'ha efectuat tràmit d'informació pública publicant-se el projecte 

normatiu en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 18 de desembre de 
2020. 
 

L'Advocacia de la Generalitat va emetre informe favorable del qual 
destaca el següent: 

 
«Respecte al contingut, analitzada la redacció del text remés, cal afirmar 

que amb caràcter general el mateix no presenta inconvenients jurídics, no 
obstant això quant a l'annex I i II no procedeix realitzar cap observació, en 
entendre que tant la Metodologia emprada per a obtindre els coeficients, i els 
resultats d'aquests , es tracta de qüestions tècniques que escapen de 
l'estrictament jurídic, tot això sense perjudici que s'haja tingut en compte tal com 
recull el preàmbul de la norma la recent doctrina, de la sala tercera, del 
contenciós administratiu, del Tribunal Suprem, que ha establit que el mètode de 
comprovació consistent en l'estimació per referència a valors cadastrals, 
multiplicats per índexs o coeficients (art. 57.1.b) de la Llei general tributària no 
és idoni, per la seua generalitat i falta de relació amb el bé concret de l'estimació 
del qual es tracta, per a la valoració de béns immobles en aquells impostos en 
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què la base imposable ve determinada legalment pel seu valor real, llevat que 
tal mètode es complemente amb la realització d'una activitat estrictament 
comprovadora directament relacionada amb l'immoble singular que se sotmeta 
a apreuament. 

 
Finalment, en la formula promulgadora, haurà de substituir-se la cita al 

Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat pel Decret 
105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica 
bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i la del Decret 
176/2016, de 25 de novembre, del Consell, pel Decret 171/2020, de 30 
d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la 
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. 

 
Per tot l'exposat, de conformitat amb l'article 5.2.a) de la Llei 10/2005,de 

9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, s'informa favorablement 
el projecte d'ordre remés». 

 
 
 
Tercera. Estructura i contingut del Projecte d'ordre. 
 
El text del Projecte consta d'un preàmbul, cinc articles, tres 

disposicions addicionals, una disposició transitòria única, dues disposicions 
finals i dos annexos. 

 
 
 
Quarta. Observacions al text del Projecte d'ordre. 
 
Examinat el text del Projecte d'ordre s'observa que reprodueix, en la 

seua pràctica totalitat la vigent Ordre 15/2018, de 28 de desembre, de la 
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableixen els 
coeficients aplicables en 2019 al valor cadastral a l'efecte dels impostos sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions 
i donacions, així com la metodologia emprada per a la seua elaboració i 
determinades regles per a la seua aplicació, ja dictaminat per aquest Consell 
en el seu Dictamen núm. 793/2018, motiu pel qual han de fer-se les 
següents observacions, suggeriments o meres correccions gramaticals. 

 
 
 
Observacions a l'articulat. 
 
A l'article 3. Efectes de l'aplicació dels coeficients en les 

declaracions. 
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Tal com es va observar en els dictàmens 707/2013, 75/2014, 1/2015, 
192/2016, 489/2017, 790/2017, 793/2018 i 1/2020 sobre els projectes 
d'ordres relatius als coeficients aplicables en els anys 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, la redacció d'aquest precepte haurà de 
cohonestar-se amb la de l'article 134.1 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 

 
I això perquè l'article projectat assenyala en el seu número 3 que «de 

conformitat amb el que estableix l'últim incís del paràgraf primer de l'article 
134.1 de la Llei General Tributària, quan l'obligat tributari haguera declarat 
un valor igual o superior al resultant de l'aplicació dels coeficients als quals es 
refereix la present Ordre, prevaldrà aquell valor i l'Administració tributària de 
la Generalitat no podrà procedir a la comprovació d'aquest valor per un altre 
mitjà. En qualsevol cas, es podrà comprovar la correcta aplicació dels 
coeficients al valor cadastral degudament actualitzat a la data de la meritació, 
la veracitat del preu o contraprestació declarats, o la coincidència de les 
característiques de l'immoble amb les tingudes en compte per a la determinació 
del seu valor cadastral». 

 
I l'article 134.1 de la Llei General Tributària al qual es fa al·lusió 

estableix que «L'Administració tributària podrà procedir a la comprovació de 
valors d'acord amb els mitjans previstos en l'article 57 d'aquesta llei, llevat que 
l'obligat tributari haguera declarat utilitzant els valors publicats per la pròpia 
Administració actuant en aplicació d'algun dels citats mitjans. 

 
El procediment es podrà iniciar mitjançant una comunicació de 

l'Administració actuant o, quan es compte amb dades suficients, mitjançant la 
notificació conjunta de les propostes de liquidació i valoració a què es refereix 
l'apartat 3 d'aquest article. 

 
El termini màxim per a notificar la valoració i si escau la liquidació 

prevista en aquest article serà el regulat en l'article 104 d'aquesta llei». 
 

Per tant, com ja van assenyalar els referits dictàmens, o bé se 
suprimeix la cita a l'article 134.1 de la Llei General Tributària, al no plasmar-
se el seu contingut, o bé es modifica l'article projectat. 
 
 
 

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 d'ordre per la qual s'estableixen els coeficients 

aplicables en 2021 al valor cadastral a l'efecte dels impostos sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions 
i donacions, així com la metodologia emprada per a la seua elaboració i 
determinades regles per a la seua aplicació és conforme amb l'ordenament 
jurídic. 
 
 

V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 
 València, 21 d’abril de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SENYOR CONSELLER D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC 


