
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen   568/2021 
Expedient    541/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 29 de setembre 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 8 de setembre de 20 
21 (Registre d'entrada del 9 de setembre), 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 pel qual 
s'autoritza el pagament mitjançant domiciliació bancària de les taxes per 
prestació de serveis d'assistència sanitària i es modifiquen les ordres 2/2015, 
de 27 de gener i 4/2015, de 3 de març. 
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Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
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Asunción Ventura Franch 
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Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 

Únic. Mitjançant escrit de 8 de setembre de 2021, el conseller d'Hisenda 
i Model Econòmic va remetre a aquest Òrgan consultiu el Projecte d'ordre per 
la qual s'autoritza el pagament mitjançant domiciliació bancària de les taxes 
per prestació de serveis d'assistència sanitària i es modifiquen les ordres 
2/2015, de 27 de gener i 4/2015, de 3 de març, de conformitat amb el que es 
disposa en 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, que 
conté la regulació del procediment d'elaboració de les disposicions de caràcter 
general. 
 

Així, consta Resolució d'inici d'expedient de data 1 de febrer de 2021 
del conseller d'Hisenda i Model Econòmic en la qual s'acorda l'inici del 
procediment d'elaboració i tramitació del Projecte d'ordre. 
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Existeix una memòria econòmica subscrita per la secretària general de 
l'Agència Tributària Valenciana, en la qual es manifesta que la tramitació i 
aprovació d'aquest Projecte d'ordre no comporta obligacions econòmiques per 
a l'Agència Tributària Valenciana, ni per a la Generalitat. 

 
En la memòria justificativa, subscrita pel director general de Tributs en 

data 6 de maig de 2021, s'indica que «(…) El pagament mitjançant domiciliació 
bancària constitueix un mitjà de pagament que afavoreix el compliment de les 
obligacions tributàries i incrementa l'eficiència de la gestió recaptatòria. Per tal 
motiu es considera convenient habilitar de manera genèrica la seua utilització 
en l'àmbit de les taxes per prestació de serveis d'assistència sanitària». 

 
S'ha incorporat informe del director general de Tributs i Joc, de data 6 

de maig de 2021, sobre l'impacte de gènere, en la infància i l'adolescència i 
sobre l'impacte en la normativa del Projecte d'ordre, conforme al que disposa 
article 19 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març; 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, l'adolescència 
i la família. 

 
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, entre 
ells el dictamen 109/2021, de 24 de febrer, sobre la necessitat que siguen 
emesos pels òrgans de l'Administració especialitzats i competents en la 
matèria i no es limiten a ser unes meres declaracions rituals, sense aportació 
de cap dada, ni anàlisi de la situació sobre la qual tindrà incidència la norma. 

 
Es van dur a terme els tràmits de consulta pública i d'informació 

pública, publicada en el DOGV número 9038, de 10 de març de 2011. Durant 
l'esmentat tràmit van emetre informe Presidència i diverses conselleries, en 
virtut del que estableix l'article 43.1 b Llei 5/1983, de 30 de desembre, del 
Consell i articule 40 Decret 24/2009, amb al·legacions de la Delegació de 
Protecció de dades de la Generalitat, enviades a través de la Conselleria de 
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. En aquestes 
la Delegació de Protecció de Dades va exposar que, per a portar a compliment 
el regulat en el present Projecte de decret, resulta necessari realitzar el 
tractament de dades de caràcter personal, d'aquí ve que es recomane l'addició 
d'un article o disposició addicional perquè reculla les obligacions 
determinades pel règim jurídic en matèria de protecció de dades personals. 

 
El Departament d'Informàtica de l'Agència Tributària Valenciana va 

emetre informe favorable en data 22 de febrer de 2021, manifestant que 
l'impacte de la TIC pot ser assumit pel Departament d'Informàtica Tributària 
de l'Agència Tributària Valenciana. 
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Consten a més informes del director general de Tributs i Jocs de 24 de 

febrer de 2021, sobre la fi del tràmit de consulta pública, i de 14 de juny de 
2021, sobre les al·legacions rebudes al projecte de la disposició. 

 
S'ha incorporat Informe de l'Advocacia de la Generalitat, de 7 de juliol 

de 2021, 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 Informe 
de la Direcció General de Tributs i Joc, de data 16 de juliol de 2021, sobre les 
observacions realitzades per l'Advocacia. 

 
Llevat d'error o omissió d'aquest Consell Jurídic Consultiu, en 

l'expedient no es fa referència a la inclusió de la norma projectada en el Pla 
Normatiu de la Generalitat per a 2021, aprovat mitjançant Acord del Consell 
de 29 de desembre de 2020, ni als motius sobre la no inclusió, si escau. 
 

Tercera. Marc normatiu del Projecte d'ordre. 
 
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 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». 

 
En atenció a aquest marc normatiu, la disposició té com a finalitat 

possibilitar el pagament mitjançant domiciliació bancària de les taxes per 
prestació de serveis d'assistència sanitària i, d'altra banda, regular el seu 
procediment, així com modificar l'ordre 2/2015, de 27 de gener, de la 
Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'autoritza el 
pagament mitjançant domiciliació bancària de les taxes per la prestació de 
serveis d'atenció social i s'estableixen les condicions i requisits per a la seua 
efectivitat, i l'ordre 4/2015, de 3 de març, de la Conselleria d'Hisenda i 
Administració Pública, per la qual s'estableixen el procediment i les 
condicions per a la domiciliació obligatòria del pagament d'ajornaments i 
fraccionaments de tributs i altres deutes de dret públic concedits per la 
Generalitat, amb la finalitat d'adaptar la normativa al Reglament (UE) núm. 
260/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2012, pel 
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qual s'estableixen requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els 
deutes domiciliats en euros, i es modifica el Reglament (CE) núm. 924/2009, 
en suprimir el requisit que el pagament mitjançant deute en compte es realitze 
en un compte obert en una entitat de crèdit autoritzada per a actuar com a 
col·laboradora en la gestió recaptatòria de la Generalitat. 

 
L'habilitació normativa que permet la regulació del present Projecte 

d'ordre ve fixada per l'article 60 de la Llei General Tributària (LGT), que 
assenyala: «El pagament dels deutes en efectiu podrà efectuar-se pels mitjans 
i en la forma que es determinen reglamentàriament. La normativa tributària 
regularà els requisits i condicions perquè el pagament puga efectuar-se 
utilitzant tècniques i mitjans electrònics, informàtics o telemàtics». L'article 34 
del Reglament General de Recaptació (RGR), a l'hora de regular els mitjans i 
moment del pagament en efectiu, assenyala que «1. El pagament dels deutes 
i sancions tributàries que haja de realitzar-se en efectiu es podrà fer sempre en 
diners de curs legal. Així mateix, es podrà realitzar per algun dels següents 
mitjans, amb els requisits i condicions que per a cadascun d'ells s'estableixen 
en aquest reglament i seguint els procediments que es disposen en cada cas: 

a) Xec. 
b) Targeta de crèdit i dèbit. 
c) Transferència bancària. 
d) Domiciliació bancària. 
e) Qualssevol altres que s'autoritzen pel Ministeri d'Economia i Hisenda. 
 
Serà admissible el pagament pels mitjans als quals es refereixen els 

paràgrafs b), c) i d) en aquells casos en els quals així s'establisca expressament 
en una norma tributària». 

 
A més, cal tindre en compte que l'article 6 del Decret 182/2014, de 24 

d'octubre, del Consell, pel qual es regula l'ingrés dels drets de naturalesa 
pública gestionats per la Generalitat i la devolució d'ingressos indeguts, 
estableix els mitjans per a efectuar els ingressos que es realitzen en les 
entitats financeres autoritzades com a entitats col·laboradores de la 
Generalitat en la gestió recaptatòria i en altres entitats financeres 
autoritzades per a rebre els ingressos; i l'article 29.1.1 de la Llei de la 
Generalitat 20/2017, de 28 de desembre, de taxes, que recull el fet imposable 
de les taxes per prestació sanitària. 

 
Quarta. Estructura i contingut de l'Ordre projectada. 
 
El text projectat s'articula d'un preàmbul i els següents articles i 

disposicions: 
 
Article 1. Autorització del pagament de les taxes per prestació 

d'assistència sanitària mitjançant el procediment de domiciliació. 
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Article 2. Habilitació del sistema de domiciliació del pagament. 
 
Article 3. Gestió de les domiciliacions. 
 
Article 4. Moment del pagament i alliberament de l'obligat enfront de la 

Generalitat. 
 
Article 5. Sistema de consultes de les liquidacions. 
 
Disposició addicional primera. Remissió d'informació d'ingressos. 
 
Disposició addicional segona. Clàusula de no despesa. 
 
Disposició final primera. Modificació de l'ordre 2/2015, de 27 de gener, 

de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'autoritza el 
pagament mitjançant domiciliació bancària de les taxes per la prestació de 
serveis d'atenció social, i s'estableixen les condicions i requisits per a la seua 
efectivitat. 

 
Disposició final segona. Modificació de l'Ordre 4/2015, de 3 de març, 

de la Conselleria d'Hisenda i Administració pública, per la qual s'estableixen 
el procediment i les condicions per a la domiciliació obligatòria del pagament 
d'ajornaments i fraccionaments de tributs i altres deutes de dret públic 
concedits per la Generalitat. 

 
Disposició final tercera. Entrada en vigor. 
 
Cinquena. Observacions al Projecte d'ordre. 
 
Al preàmbul  
 
Haurà d'afegir-se correctament la clàusula de l'article 2.5 de la Llei 

10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic «Les disposicions 
i resolucions de l'administració sobre assumptes dictaminats pel Consell Jurídic 
Consultiu, expressaran si s'adopten conforme amb el seu dictamen, o s'aparten 
d'ell. En el primer cas, s'usarà la fórmula “Conforme amb el Consell Jurídic 
Consultiu”, en el segon, la d’“oït el Consell Jurídic Consultiu”». 

 
A la part articulada. 
 
La disposició que es tramita té per objecte procedir a facilitar el 

pagament als ciutadans de les taxes que afecten la prestació de serveis 
sanitaris a través de la domiciliació bancària, tractant-se d'una norma 
eminentment tècnica. 

 
No s'ha formulat cap observació de caràcter essencial. 
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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'autoritza el pagament mitjançant 

domiciliació bancària de les taxes per prestació de serveis d'assistència 
sanitària i es modifiquen les ordres 2/2015, de 27 de gener i 4/2015, de 3 de 
març, és conforme amb l'ordenament jurídic. 

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

 
 València, 29 de setembre de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


