
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen 381 /2021 
Expedient 370 /2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 23 de juny 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 4 de juny de 2021 

(Registre d'entrada del mateix dia i mes), 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 obligacions formals de subministrament d'informació en relació 
amb l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
per part de les persones físiques i jurídiques que organitzen subhastes de 
béns mobles. 

 
 
 

 
Presidenta 
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Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nat 
Molt Hble. Sr. 
Francisco Camps Ortiz  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 
 

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

Únic. Mitjançant escrit de 4 de juny 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 obligacions formals de subministrament d'informació 
en relació amb l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentats per part de les persones físiques i jurídiques que organitzen 
subhastes de béns mobles, 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 per aquest Òrgan consultiu s'emeta el preceptiu dictamen. 

 
L'expedient està integrat, com es veurà, amb els 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». 
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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. 

 
Així, consta la Resolució d'inici d'expedient de data 22 de desembre 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. 

 
S'ha emés un informe pel director general de Tributs i del Joc, de data 

29 de gener de 2021, sobre el tràmit de consulta pública conforme prescriu 
l'article 133 de la Llei 39/2015, d'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 24 de febrer de 2021. 

 
Es formularen observacions al projecte d’Ordre per: 

 
- La Vicepresidència 1ª i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 
 
- La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 

Democràtica. 
 
S'ha incorporat un informe del director general de Tributs i del Joc, de 

data 10 de maig de 2021, sobre les al·legacions realitzades al Projecte d'ordre. 
 
Existeix un informe de data 3 de febrer de 2021, de la directora general 

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

 
Consta un informe del director general de Tributs i del Joc sobre 

l'impacte de gènere, de data 4 de febrer de 2021, 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 
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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 
rituals, sense aportació de cap dada, ni anàlisi de la situació sobre la qual 
tindrà incidència la norma. 

 
Figura una memòria econòmica del director general de Tributs i del Joc, 

de data 21 de desembre de 2020, on es manifesta que l'impacte pressupostari 
del Projecte d'ordre no suposa cap despesa que afecte a cap dels programes o 
capítols del pressupost de la Generalitat. 

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

Tributs i del Joc, de data 3 de maig de 2021, es justifica l'elaboració del 
Projecte d'ordre a dur a terme un control d'aquelles obligacions tributàries en 
determinades operacions, com és la transmissió de béns mobles, i per a les 
quals no existia obligacions generals d'informació. 
 

S'ha incorporat l’informe de l'Advocacia 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, així com l’informe de la 
Direcció General de Tributs i del Joc, de data 31 de maig de 2021, sobre les 
observacions realitzades per l'Advocacia. 

 
 
 
Tercera. Marc normatiu del Projecte d'ordre. 
 
L'Ordre que es projecta es dictarà 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 dels 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». 
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En la disposició addicional tercera de la Llei 13/1997, de la Generalitat, 
incorporada per l'article 47 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures 
fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat 
Valenciana, s'estableix que les persones físiques i jurídiques que organitzen 
subhastes de béns mobles hauran de remetre a la Conselleria competent en 
matèria d'hisenda una declaració en la qual s'inclouran totes les 
transmissions de béns mobles en què hagen participat. La remissió de la 
informació s'efectuarà en el format, terminis i altres condicions i amb el 
contingut que s'establisca mitjançant Ordre del conseller. Amb la present 
disposició es duu a terme el desenvolupament reglamentari previst en la 
citada norma. 

 
 
Per això, mitjançant el present Projecte d'ordre a aprovar, 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. 
 
 
 

Quarta. Estructura i contingut de l'Ordre projectada. 
 

El text projectat s'articula en un preàmbul, article primer (aprovació del 
model M-603), article segon (persones obligades a presentar el model M-603), 
article tercer (objecte de la informació), article quart (forma i terminis de 
presentació), disposició addicional única (Regla de no despesa), disposició 
final primera (habilitació), disposició final segona (entrada en vigor) i annex 
únic. 

 
 
 
Cinquena. Observacions al Projecte d'ordre. 
 
 
 
A l'article 3. Objecte de la informació. 
 
Dins de l'esmentat article s'han d'incloure en un subapartat diferent les 

excepcions que no estan subjectes a la presentació del model M-603. 
 
 
 
 
 



 6

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 obligacions formals de 

subministrament d'informació en relació amb l'Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per part de les persones físiques i 
jurídiques que organitzen subhastes de béns mobles és conforme amb 
l'ordenament jurídic. 

 
 
V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 

 
 
 València, 23 de juny de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


