Inspecció General de Serveis
Passeig de l’Albereda, 16
46010 VALÈNCIA
Tel. 012

DENÚNCIA
Codi expedient: D 958/19
Origen de l’actuació:
En l’escrit de denúncia s’exposava la negatva del personal de l’Ofcina d’Assistència al Contribuent – ATV a acceptar l’imprés 600 i facilitar el justfcant de presentació, circumstància que, a judici de la persona
denunciant, contradiu el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel que s’estableixen mesures de
simplifcació i reducció de càrregues administratves en els procediments gestonats per l’administració de
la Generalitat i el seu sector públic.
Objecte de l’actuació:
Anàlisi de la denúncia presentada, del marc jurídic d’aplicació i contacte amb l’òrgan competent.
Naturalesa de l’actuació:
Investgació abreviada.
Data de comunicació d’actuacions:
29 de març de 2019
Resultats de l’actuació:
En tractar-se d'un possible incompliment de la normatva vigent es va sol·licitar a l’ATV informe relatu als
criteris que s'apliquen en relació amb els drets dels obligats tributaris recollits en l'artcle 34.1 n) i h) de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i dels interessats, en general, previstos en els artcles
28 i 53.c) i d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratu Comú de les Administracions
Públiques i l'artcle 4 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de
simplifcació i de reducció de càrregues administratves en els procediments gestonats per l'administració
de la Generalitat i el seu sector públic, en partcular sobre el dret “a no aportar documents ja presentats
per ells mateixos i que es troben en poder de l'Administració actuant”.
Des de l'Ofcina d'Assistència al Contribuent s'ha procedit a emetre informe relatu als aspectes requerits
en el qual s'exposa l'obligació de presentar els documents comprensius dels fets imposables, d'acord amb
l'artcle 51 del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics
Documentats i en el cas que hagueren de practcar-se liquidacions addicionals - pròrrogues - s'ha de
presentar el corresponent contracte, per si les seues condicions inicials hagueren patt alguna variació,
d'acord amb l'artcle 10 e) de l'esmentada Llei.
D'altra banda, l'artcle 7 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària estableix, que els
tributs es regiran per aquesta Llei i per les lleis reguladores de cada tribut i per les altres lleis que
contnguen disposicions en matèria tributària i amb caràcter supletori li seran aplicable les disposicions
generals del dret administratu i els preceptes del dret comú.
Per tot el que s’ha exposat, i atés que en matèria tributària les lleis que la regulen tenen un rang superior
al decret de simplifcació invocat, aquesta Inspecció General de Serveis estma que per part de l’ATV no
s'ha comés cap irregularitat i per tant es procedeix a l'arxivament de la denúncia.

