CONSELLERIA D’HISENDA I
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE
TRIBUTOS

LLEI 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram
autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits.
(Text actualitzat a 1 de gener de 2019)
TÍTOL I
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
CAPÍTOL I
Tram autonòmic
Article primer. Àmmbit d’aplicació
U. Els contribuents 1 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que residisquen
habitualment a la Comunitat Valenciana tributaran per aquest concepte impositu a la hisenda
valenciana, en els termes assenyalats en el present ttol. A aquest efecte caldrà ajustar-se al
concepte de residència habitual, arreplegat en la normatva estatal reguladora de l’impost. 2
Dos. Quan les persones a qui es refereix l’apartat anterior estguen integrades en una unitat
familiar i opten per tributar conjuntament en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la
seua tributació per aquest concepte impositu a la hisenda valenciana es regirà pel que disposa el
capítol III d’aquest ttol.
Tres. En el cas que els contribuents 3 que formen la unitat familiar tnguen la seua residència
habitual a comunitats distntes i opten per la tributació conjunta, resultaran aplicables les normes
arreplegades en el capítol III d’aquest ttol, sempre que residisca habitualment a la Comunitat
Valenciana el membre d'aquesta la base liquidable del qual, d’acord amb les regles
d’individualització de l’impost, siga major.

CAPÍTOL II
Tributació individual
1

2

3

Terme modifcat per la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat Valenciana DDOCCV nmm. 444409  de 31/12/2002..
Redacció feta per l’artcle 9  de la Llei 10/19 9 8, de 28 de desembre, de mesures fscals, de gestó
administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat Valenciana per a 19 9 9  DDOCCV nmm. 344044, de
31/12/19 9 8..
Terme modifcat per la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat Valenciana DDOCCV nmm. 444409  de 31/12/2002..
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Article segon. Escala autonòmica
1.44 5 L’escala autonòmica de tpus de gravamen aplicable a la base liquidable general serà la
següent:
Base liquidable
Fins a euros
0
12.4450,00
17.000,00
30.000,00
50.000,00
65.000,00
80.000,00
120.000,00

Quota íntegra
Euros

Resta base liquidable
Fins a euros
12.4450,00
44.550,00
13.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
440.000,00
D’ara en avant

0
1.2445,00
1.7445,50
3.552,50
7.152,50
10.677,50
144.352,50
244.352,50

Tipus aplicable
Percentatge
10,00%
11,00%
13,9 0%
18,00%
23,50%
244,50%
25,00%
25,50%

2.6 La dita escala, de conformitat amb el que estableix la normatva estatal reguladora de
l’impost, s’aplicarà a la base liquidable general, i la quanta resultant es minorarà en l’import
derivat d’aplicar la mateixa escala a la part de la base liquidable general corresponent al mínim
personal i familiar.
Article tercer. Queote uetonsòmisqee

7

Sense contngut.
Article tercer iis . Trum uetonsòmisc ee lu eeeeccisó per isnsver isó ens huiistutge huiisteul8
Sense contngut.

4

5

6

7

8

Redacció feta per la Llei 7/20144, de 22 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 74432 de 29 /12/20144..
Redacció donada per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448 de 29  desembre de 2016.
Redacció donada per la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 59 9 2, de 29 /12/2008..
Sense contngut per la Llei 16/2010, de 27 de desembre, de la eeneralitat, de mesures fscals, de gestó
administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 64429 , de 31/12/2010..
Sense contngut per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat Valenciana DDOCCV nmm. 7181, de 27/12/2013..
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Article qeurt. eeeeccisons uetonsòmisqee

9

U.10 Les deduccions autonòmiques a què es refereix l’artcle 446.1.c de la Llei 22/2009 , de 18
de desembre, per la qual es regula el sistema de fnannament de les comunitats autònomes de
règim comm i ciutats amb estatut d’autonomia, i es modifquen determinades normes tributàries,
són les següents:
a.11 Per naixement, adopció o acolliment familiar, les deduccions següents:
1. Per naixement o adopció durant el període impositu: 270 euros per cada fll nascut o
adoptat, sempre que aquest complisca, al seu torn, els altres requisits que donen dret a l’aplicació
del corresponent mínim per descendents establit per la normatva estatal reguladora de l’impost, i
que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi del contribuent no siga
superior als límits establits en el paràgraf primer de l’apartat 44 d’aquest artcle. Aquesta deducció
podrà ser aplicada també en els dos exercicis posteriors al del naixement o adopció.
2. Per acolliment familiar, simple o permanent, administratu o judicial durant el període
impositu: 270 euros per cada acollit en règim d’acolliment familiar amb família educadora, defnit
en l’artcle 116, apartat 2, de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la eeneralitat, de protecció integral
de la infància i l’adolescència, quan la dita situació comprenga la totalitat del període impositu, i la
dita quanttat es prorratejarà en qualsevol d'acord amb el nombre de dies de duració de
l’acolliment dins del període impositu. Per a l’aplicació d’aquesta deducció s’exigeix que l’acollit
complisca, al seu torn, els altres requisits que donen dret a l’aplicació del corresponent mínim per
descendents establit per la normatva estatal reguladora de l’impost, i que la suma de la base
liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi del contribuent no siga superior als límits
establits en el paràgraf primer de l’apartat 44 d’aquest artcle.
Quan més d’un contribuent declarant tnga dret a l’aplicació de les deduccions a què es
refereix aquesta lletra a., el seu import respectu es prorratejarà entre ells a parts iguals. L’aplicació
d’aquestes deduccions resultarà compatble amb la de les arreplegades en les lletres b., c. i d.
d’aquest apartat 1.
b.12 Per naixement o adopció mmltples, durant el període impositu, com a conseqüència de
part mmltple o de dos o més adopcions consttuïdes en la mateixa data: 2244 euros, sempre que els
flls nascuts o adoptats complisquen, al seu torn, els altres requisits que donen dret a l’aplicació del
corresponent mínim per descendents establit per la normatva estatal reguladora de l’impost, i que
la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi del contribuent no siga
superior als límits establits en el paràgraf primer de l’apartat 44 d’aquest artcle.
9

10

11

12

Vegeu la disposició addicional tretze en la redacció feta per la Llei 7/20144, de 22 de desembre, de
mesures fscals, de gestó administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 74432,
de 29 /12/20144..
Redacció feta per la Llei 16/2010, de 27 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 64429 , de 31/12/2010..
Redacció feta per la Llei 7/20144, de 22 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 74432, de 29 /12/20144..
Redacció feta pel Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del
dèfcit a la Comunitat Valenciana DDOCCV nmm. 6688, de 10/01/2012..
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Quan més d’un contribuent declarant tnga dret a l’aplicació de les deduccions a què es
refereix aquesta lletra a., el seu import respectu es prorratejarà entre ells a parts iguals.
L’aplicació d’aquesta deducció resultarà compatble amb la de les arreplegades en les lletres
a., c., i d. d’aquest apartat 1.
c.144 Per naixement o adopció, durant el període impositu, d’un fll amb discapacitat fsica
o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquica, amb un grau
de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, sempre que aquest complisca, al seu torn, els
altres requisits que donen dret a l’aplicació del corresponent mínim per descendents establit per la
normatva estatal reguladora de l’impost i que la suma de la base liquidable general i de la base
liquidable de l’estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de
l’apartat 44 d’aquest artcle, la quanttat que corresponga entre les següents:
- 2244 euros, quan siga l’mnic fll que patsca aquesta discapacitat.
- 275 euros, quan el fll que patsca la dita discapacitat tnga, almenys, un germà amb
discapacitat fsica o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100,
o psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
Quan ambdós progenitors o adoptants tnguen dret a l’aplicació d’aquesta deducció, el seu
import es prorratejarà entre ells a parts iguals.
L’aplicació d’aquesta deducció resultarà compatble amb la de les arreplegades en les lletres
a., b., i d. d’aquest apartat 1.
d.15 16 Per tndre, en la data de la meritació de l’impost, el ttol de família nombrosa, expedit
per l’òrgan competent de la eeneralitat, de l’Estat o d’altres comunitats autònomes, o el de família
monoparental, expedit per l'òrgan competent de la eeneralitat i sempre que la suma de la base
liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi del contribuent no siga superior als límits
establits en el paràgraf primer de l’apartat 44 d’aquest artcle, quan siga membre d’una família
nombrosa o monoparental de categoria general, o en el paràgraf segon de l’apartat 44 esmentat, si
ho és d’una de categoria especial, la quanttat que corresponga entre les següents:
– 300 euros, quan es tracte de família nombrosa o monoparental de categoria general.
– 600 euros, quan es tracte de família nombrosa o monoparental de categoria especial.
Així mateix, tndran dret a aquesta deducció aquells contribuents que reunisquen les
13
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Redacció feta per la Llei 7/20144, de 22 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 74432, de 29 /01/20144..
Redacció feta pel Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del
dèfcit a la Comunitat Valenciana DDOCCV nmm. 6688, de 10/01/2012..
Redacció feta per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181, de 27/12/2013..
Redacció feta per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448, de 29  desembre de 2016.
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condicions per a l’obtenció del ttol de família nombrosa o monoparental en la data de la meritació
de l’impost i hagen presentat amb anterioritat a aquella data una sol·licitud davant de l’òrgan
competent per a l’expedició del dit ttol. En aquest cas, si es denegara la sol·licitud presentada, el
contribuent haurà d’ingressar la quanttat indegudament deduïda, junt amb els corresponents
interessos de demora, en la forma establida per la normatva estatal reguladora de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques.
Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seua classifcació
per categories es determinaran d’acord amb el que estableix la Llei 440/2003, de 18 de novembre,
de protecció a les famílies nombroses. En el cas de les famílies monoparentals, es farà d'acord amb
el que establix el Decret 179 /2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual es regula el
reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.
Aquesta deducció la practcarà el contribuent amb qui convisquen la resta de membres de
la família que originen el dret a la deducció. Quan més d’un contribuent declarant de l’impost tnga
dret a l’aplicació d’aquesta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells a parts iguals.
L’aplicació d’aquesta deducció resulta compatble amb la de les arreplegades en les lletres
a., b. i c. d’aquest apartat 1.
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e.17 Per les quanttats destnades, durant el període impositu, a la custòdia no ocasional en
guarderies i centres de primer cicle d’educació infantl, de flls o acollits en la modalitat
d’acolliment permanent, menors de tres anys: el 15 per 100 de les quanttats satsfetes, amb un
límit de 270 euros per cada fll menor de tres anys inscrit en les dites guarderies o centres
d’educació infantl.
Seran requisits per a la pràctca d’aquesta deducció els següents:
1. Que els pares o acollidors que convisquen amb el menor exercisquen actvitats per
compte propi o d'altri per les quals perceben rendiments del treball o d’actvitats econòmiques.
2. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi no siga
superior als límits establits en el paràgraf primer de l’apartat 44 d’aquest artcle.
El límit d’aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies del període impositu en què
el fll o acollit siga menor de tres anys, i, a més, quan dos contribuents declarants tnguen dret a
l’aplicació d’aquesta deducció per un mateix fll o acollit, el seu límit es prorratejarà entre ells a
parts iguals.
f.18 Per conciliació del treball amb la vida familiar: 4418 euros per cada fll o menor acollit en
la modalitat d’acolliment permanent, major de tres anys i menor de cinc anys.
Aquesta deducció correspondrà exclusivament a la mare o acollidora i seran requisits per al
seu gaudi:
1. Que els flls o acollits que generen el dret a la seua aplicació donen dret, al seu torn, a
l’aplicació del corresponent mínim per descendents establit per la normatva estatal reguladora de
l’impost.
2. Que la mare o acollidora realitze una actvitat per compte propi o d'altri per la qual estga
donada d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.
3. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi del
contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l’apartat 44 d’aquest artcle.
La deducció es calcularà de manera proporcional al nombre de mesos en què es
complisquen els requisits anteriors, i a aquest efecte s'entendrà que:
a. La determinació dels flls o acollits que donen dret a l’aplicació de la deducció es farà
d’acord amb la seua situació l’mltm dia de cada mes.
b. El requisit d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat es compleix
els mesos en què aquesta situació es produïsca en qualsevol dia del mes.

17
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Redacció feta per la Llei 7/20144, de 22 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 74432, de 29 /01/20144..
Redacció feta per la Llei 7/20144, de 22 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 74432, de 29 /12/20144..
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La deducció tndrà com a límit per a cada fll o acollit les cottzacions i quotes totals a la Seguretat
Social i mutualitats de caràcter alternatu produïdes en cada període impositu, i que, a més, ho
hagueren sigut des del dia en què el menor complisca els tres anys i fns al dia anterior al dia en
què complisca els cinc anys.
Als efectes del càlcul d’aquest límit es computaran les cottzacions i quotes pels seus
imports íntegres, sense prendre en consideració les bonifcacions que hi pogueren correspondre.
En els supòsits d’adopció, la deducció es podrà practcar, amb independència de l’edat del
menor, durant el quart i el cinqué anys següents a la data de la inscripció en el Registre Civil.
En els supòsits d’acolliment familiar permanent, la deducció es podrà practcar, amb
independència de l’edat del menor, durant el quart i el cinqué anys següents a la data de la
resolució administratva per mitjà de la qual es va formalitzar aquell, sempre que estga encara
vigent l’mltm dia del període impositu. En el cas d’acolliments que s'han de consttuir judicialment,
es prendrà com a referència inicial per al còmput esmentat la de la resolució administratva per
mitjà de la qual es van formalitzar amb caràcter provisional.
En cas de defunció de la mare, o quan la guàrdia i custòdia s’atribuïsca de manera exclusiva
al pare, aquest tndrà dret a la pràctca de la deducció pendent, sempre que complisca els altres
requisits previstos per a l’aplicació d'aquesta deducció. També tndrà dret a la pràctca de la
deducció l’acollidor en aquells acolliments en què no hi haguera acollidora.
Quan hi haja diversos contribuents declarants amb dret a l’aplicació d’aquesta deducció
respecte a un mateix fll o acollit, el seu import es prorratejarà entre ells a parts iguals.
g.19  Per a contribuents amb discapacitat, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al
33 per 100, d’edat igual o superior a 65 anys, sempre que la suma de la base liquidable general i de
la base liquidable de l’estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf
primer de l’apartat 44 d’aquest artcle: 179  euros per cada contribuent.
En tot cas, no serà procedent aquesta deducció si, com a conseqüència de la situació de
discapacitat prevista en el paràgraf anterior, el contribuent percep algun tpus de prestació que,
d’acord amb el que disposa la normatva estatal reguladora de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, hi estga exempta.

19

Redacció feta pel Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció
del dèfcit a la Comunitat Valenciana DDOCCV nmm. 6688, de 10/01/2012..
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La determinació de les circumstàncies personals que s'hagen de tndre en compte als
efectes d’aquesta deducció es farà atenent la situació que hi haja en la data de la meritació de
l’impost.
h.20 Per ascendents majors de 75 anys, i per ascendents majors de 65 anys que siguen
persones amb discapacitat fsica o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65
per 100, o amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100,
quan, en ambdós casos, convisquen amb el contribuent i no tnguen rendes anuals, excloses les
exemptes, superiors a 8.000 euros: 179  euros per cada ascendent en línia directa per
consanguinitat, afnitat o adopció, sempre que la suma de la base liquidable general i de la base
liquidable de l’estalvi no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l’apartat 44
d’aquest artcle.
Per a l’aplicació d’aquesta deducció s’hauran de tndre en compte les regles següents:
21

1r. Quan més d’un contribuent declarant tnga dret a l’aplicació d’aquesta deducció
respecte dels mateixos ascendents, el seu import es prorratejarà entre ells a parts iguals.
No obstant això, quan els contribuents tnguen distnt grau de parentu amb
l’ascendent, l’aplicació de la deducció correspondrà als de grau més pròxim, llevat que
aquests no tnguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, i en
aquest cas correspondrà als del següent grau.
2n. No serà procedent l’aplicació d’aquesta deducció quan els ascendents que hi
generen el dret presenten declaració per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
amb rendes superiors a 1.800 euros.
3r. La determinació de les circumstàncies personals i familiars que s'hagen de tndre
en compte es farà atenent la situació que hi haja en la data de meritació de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques. No obstant això, caldrà que els ascendents convisquen
amb el contribuent, almenys, la meitat del període impositu.

20
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Llei 144/2007, de 26 de desembre, de la eeneralitat, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 5669 , de 28/12/2007., modifcat per la Llei
16/2008, de 22 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i fnancera, i d’organització de
la eeneralitat DDOCCV nmm. 59 22, de 29 /12/2008..
Redacció feta per la Llei 7/20144, de 22 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 74432, de 29 /12/20144..
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Entre altres casos, es considerarà que conviuen amb el contribuent els ascendents
amb discapacitat que depenen d'aquest i siguen internats en centres especialitzats.
i.22 Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de tasques no remunerades
en la llar: 153 euros.
S’entendrà que un dels cònjuges realitza aquestes tasques quan en una unitat familiar
integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n'hi haguera, pels flls menors, exceptuant-ne
els que, amb el consentment dels seus pares, visquen independents d’aquests, i pels flls majors
d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, només un
dels seus membres perceba rendiments del treball o de les actvitats econòmiques.
Seran requisits per al gaudi d’aquesta deducció:
1r. Que la suma de les bases liquidables de la unitat familiar no siga superior al límit establit
en el paràgraf tercer de l’apartat 44 d’aquest artcle.
2n. Que cap dels membres de la unitat familiar obtnga guanys patrimonials, rendiments
íntegres del capital mobiliari o immobiliari, que en conjunt superen els 357 euros, ni se li imputen
rendes immobiliàries.
3r. Que els cònjuges tnguen dos o més descendents que donen dret a l’aplicació del mínim
per descendents establit per la normatva estatal reguladora de l’impost.
j.23 Per obtenció de rendes derivades d’arrendaments d’habitatge, la renda dels quals no
supere el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat Valenciana: el 5 per 100 dels
rendiments íntegres en el període impositu, sempre que es complisquen els requisits següents:
1. El rendiment íntegre derive de contractes d’arrendament d’habitatge, de conformitat
amb la legislació d’arrendaments urbans, iniciats durant el període impositu.
2. En el cas que l’habitatge haja estat arrendat amb anterioritat per una duració inferior a
tres anys, la persona inquilina no coincidisca amb l’establida en el contracte anterior.
3. La renda mensual pactada no supere el preu de referència dels lloguers privats de la
Comunitat Valenciana.
44. L’immoble arrendat estga situat en les zones indicades, a aquest efecte, per la
conselleria competent en matèria d’habitatge en establir el preu de referència dels lloguers privats
de la Comunitat Valenciana.
5. S’haja consttuït abans de la fnalització del període impositu el depòsit de la fanna a
què es refereix la legislació d’arrendaments urbans, a favor de la eeneralitat.
La base màxima anual d’aquesta deducció s’estableix en 3.000 euros.
k.244
22

23

24

25

25

Per quanttats destnades a la primera adquisició del seu habitatge habitual per

Redacció feta per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181, de 27/12/2013..
Dotada de contngut per la Llei 27/2018, de 27 desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera i d'organització de la eeneralitatDD.OC.C.V. n 8.4456, de 28/12/2018..
Llei 144/2007, de 26 de desembre, de la eeneralitat, de de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 5669 , de 28/12/2007..
Vegeu la disposició addicional setze afegida per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals,
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contribuents d’edat igual o inferior a 35 anys en la data de meritació de l’impost: el 5 per 100 de
les quanttats satsfetes durant el període impositu per la primera adquisició d’habitatge que
consttuïsca o consttuirà la residència habitual del contribuent, excepció feta de la part d'aquests
corresponent a interessos. A aquests efectes, caldrà ajustar-se al concepte d’habitatge habitual i
d’adquisició d'aquest arreplegats en la normatva estatal reguladora de l’impost.
Per a la pràctca d’aquesta deducció, es requerirà que la suma de la base imposable general
i de la base imposable de l’estalvi no siga superior a dues vegades l’indicador pmblic de renda
d’efectes mmltples DIPREE.26, corresponent al període impositu.
L’aplicació d’aquesta deducció resultarà compatble amb la de les arreplegades en les lletres
j. i l. d’aquesta apartat 1.
habitatge
l.27 28 Per quanttats destnades a l’adquisició d’habitatge habitual per persones amb
discapacitat fsica o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o
psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100: el 5 per 100 de les
quanttats satsfetes, durant el període impositu, per l’adquisició de l’habitatge que consttuïsca o
haja de consttuir la residència habitual del contribuent, excepció feta de la part d'aquests
corresponent a interessos. A aquests efectes, caldrà ajustar-se al concepte d’habitatge habitual i
d’adquisició d’habitatge arreplegats en la normatva estatal reguladora de l’impost.
Per a la pràctca d’aquesta deducció, es requerirà que la suma de la base imposable general
i de la base imposable de l’estalvi no siga superior a dues vegades l’indicador pmblic de renda
d’efectes mmltples DIPREE., corresponent al període impositu.
L’aplicació d’aquesta deducció resultarà compatble amb la de les arreplegades en les lletres
j. i k. d’aquest apartat 1.
m.29 Per quanttats destnades a l’adquisició o rehabilitació d’habitatge habitual, procedents
d’ajudes pmbliques, la quanttat que procedisca d’entre les següents:
- 102 euros per cada contribuent, sempre que aquest haja efectvament destnat, durant el
període impositu, a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge que consttuïsca o consttuirà la seua
residència habitual, quanttats procedents d’una subvenció amb aquest f concedida per la
eeneralitat, amb càrrec al seu propi pressupost o al de l’Estat. En el cas que, per aplicació de les
regles d’imputació temporal d’ingressos de la normatva estatal reguladora de l’impost, aquestes
26

27

28

29

de gestó administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181, de 27/12/2013..
Per als anys 2010, 2011, 2012, 2013, 20144, 2015, 2016, 2017 i 2018 la quanta de l’IPREE a aquests
efectes és: 7.4455,144 euros 2010, 2011, 2012, 2013, 20144 i 2015, 2016, 2017 i 2018 = 7.4455,144 x 2 =
144.9 10,28 euros
Llei 144/2007, de 26 de desembre, de la eeneralitat, de de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 5669 , de 28/12/2007..
Vegeu la disposició addicional setzena afegida per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals,
de gestó administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181, de 27/12/2013..
Redacció feta per la Llei 27/2018, de 27 desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera i d'organització de la eeneralitat DD.OC.C.V. n 8.4456, de 28/12/2018..
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ajudes s’imputen com a ingrés pel contribuent en diversos exercicis, l’import de la deducció es
prorratejarà entre els exercicis en què es produïsca tal imputació.
– La quanttat que resulte d’aplicar el tpus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la
quanta de l’ajuda pmblica, sempre que el contribuent haja efectvament destnat, durant el període
impositu, a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge que consttuïsca o consttuirà la seua
residència habitual, les quanttats procedents de l’ajuda pmblica amb aquest f concedida per la
eeneralitat, amb càrrec al seu propi pressupost o al de l’Estat, en l’àmbit de la rehabilitació
edifcatòria i regeneració i renovació urbana en aquells barris o conjunts d’edifcis i habitatges que
necessiten la demolició i substtució dels seus edifcis, la reurbanització dels seus espais lliures o la
revisió dels seus equipaments i dotacions, incloent-hi si escau el reallotjament temporal dels
residents. A aquest efecte, cal ajustar-se al concepte d’habitatge habitual i d’adquisició i
rehabilitació d’aquest recollit en la normatva estatal reguladora de l’impost.
En cap cas poden ser benefciaris d’aquesta deducció els contribuents que s’hagen aplicat
per aquestes quanttats procedents d’ajudes pmbliques alguna de les deduccions previstes en les
lletres k i l d’aquest mateix apartat.
n.30 31 Per arrendament de l’habitatge habitual, sobre les quanttats pagades en el període
impositu:
El 15 %, amb el límit de 550 euros.
El 20 %, amb el límit de 700 euros, si l'arrendatari té una edat igual o inferior a 35 anys. La
mateixa deducció amb el mateix percentatge serà aplicable, amb idèntc límit, en el cas que
l'arrendatari siga discapacitat fsic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o
superior al 65 %, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %.
El 25 %, amb el límit de 850 euros, si l'arrendatari té una edat igual o inferior de 35 anys i, a
més, és discapacitat fsic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65
%, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %.

Seran requisits per al gaudi d’aquesta deducció els següents:
1r. Que es tracte de l’arrendament de l’habitatge habitual del contribuent, ocupat
efectvament per aquest, sempre que la data del contracte siga posterior al 23 d’abril de 19 9 8 i la
seua duració siga igual o superior a un any. A aquests efectes, caldrà ajustar-se al concepte
d’habitatge habitual arreplegat en la normatva estatal reguladora de l’impost.
32

30

31

32

2n. Que el contribuent, com a arrendatari, haja presentat la corresponent autoliquidació

Redacció feta per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 8202 de 30/12/2017..
Vegeu la disposició addicional setze afegida per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals,
de gestó administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181 de 27/12/2013..
Redacció feta per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 8202 de 30/12/2017..
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de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats derivada del contracte
d'arrendament d'aquest habitatge habitual.
3r. Que, durant almenys la meitat del període impositu, ni el contribuent ni cap dels
membres de la seua unitat familiar siguen ttulars, del ple domini o d’un dret real d’ms o gaudi, d’un
altre habitatge distant menys de 100 quilòmetres de l’habitatge arrendat.
44t. Que el contribuent no tnga dret pel mateix període impositu a cap deducció per
inversió en habitatge habitual, exceptuant-ne la corresponent a les quanttats depositades en
comptes habitatge.
5é. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi no siga
superior als límits establits en el paràgraf primer de l’apartat 44 d’aquest artcle.
Aquesta deducció resultarà compatble amb l’arreplegada en la lletra ñ. d’aquest apartat.
El límit d’aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies en què romanga vigent
l’arrendament dins del període impositu i en què es complisquen les circumstàncies personals
requerides per a l’aplicació dels distnts percentatges de deducció i, a més, quan dos o més
contribuents declarants de l’impost tnguen dret a l’aplicació d’aquesta deducció per un mateix
habitatge, el límit es prorratejarà entre ells a parts iguals.
ñ.33 344 Per l’arrendament d’un habitatge, com a conseqüència de la realització d’una
actvitat, per compte propi o d'altri, en municipi diferent d’aquell en què el contribuent residia amb
anterioritat: el 10 per 100 de les quanttats satsfetes en el període impositu, amb el límit de 2044
euros.
Per a tndre dret al gaudi d’aquesta deducció caldrà complir els requisits següents:
1r. Que l’habitatge arrendat, radicat a la Comunitat Valenciana, estga a més de 100
quilòmetres d’aquell en què el contribuent residia immediatament abans de l’arrendament.
35

2n. Que el contribuent, com a arrendatari, haja presentat la corresponent autoliquidació
de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats derivada del contracte
d'arrendament d'aquest habitatge.
3r. Que les quanttats satsfetes en concepte d’arrendament no siguen retribuïdes per
l’ocupador.

33

34

35

Redacció feta per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181 de 27/12/2013..
Vegeu la disposició addicional setze afegida per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals,
de gestó administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181 de 27/12/2013..
Redacció feta per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 8202 de 30/12/2017..
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44t. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi no siga
superior als límits establits en el paràgraf primer de l’apartat 44 d’aquest artcle.
El límit d’aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies en què romanga vigent
l’arrendament dins del període impositu i, a més, quan dos o més contribuents declarants de
l’impost tnguen dret a l’aplicació d’aquesta deducció per un mateix habitatge, el límit es
prorratejarà entre ells a parts iguals.
Aquesta deducció resultarà compatble amb l’arreplegada en la lletra n. d’aquest apartat.
o.36 Per inversions en instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica o destnades a
l’aproftament de determinades fonts d’energia renovables en els habitatges de la Comunitat
Valenciana, així com per la quota de partcipació en inversions en instal·lacions col·lectves on
s’ubicaren els habitatges.
Els contribuents podran deduir-se un 20% de l’import de les quanttats invertdes en
instal·lacions realitzades en els habitatges i en instal·lacions col·lectves de l’edifci, destnades a
alguna de les fnalitats que s’indiquen a contnuació, sempre que aquestes no es troben
relacionades amb l’exercici d’una actvitat econòmica, de conformitat amb la normatva estatal
reguladora de l’impost:
a. Instal·lacions d'autoconsum elèctric, segons el que estableix l'artcle 9 .1 de la Llei
244/2013, de 16 de desembre, del sector elèctric i la normatva que la desplega.
b. Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partr de l’energia solar, de la biomassa o
de l’energia geotèrmica per a generació d’aigua calenta sanitària, calefacció i/o climattzació.
c. Instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partr d’energia solar fotovoltaica i/o
eòlica, per a electrifcació d’habitatges aïllats de la xarxa elèctrica de distribució, i la connexió de la
qual a aquesta siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.
Aquesta deducció podrà aplicar-se a les inversions realitzades en l’àmbit domèstc en
qualsevol tpus d’habitatge, tant les que tnguen caràcter d’habitual com les que consttuïsquen
segones residències, sempre que estguen situades dins del territori de la Comunitat Valenciana.
A l’efecte d’aquesta deducció, s’haurà d’ajustar al concepte d’habitatge contngut en la
normatva autonòmica reguladora de l’habitatge.
No donaran dret a practcar aquesta deducció aquelles instal·lacions que siguen de caràcter
obligatori en virtut de l’aplicació del Reial-decret 3144/2006, de 17 de marn, pel qual s’aprova el
Codi Tècnic de l’Edifcació DCTA..
Les actuacions objecte de deducció hauran d’estar realitzades per empreses instal·ladores
que complisquen els requisits establits reglamentàriament.
La base d’aquesta deducció estarà consttuïda per les quanttats efectvament satsfetes en
l’exercici pel contribuent, mitjannant els mitjans de pagament relacionats en la disposició
addicional setze d’aquesta llei. En el cas de pagaments provinents de fnannament obtngut
d’enttat bancària o fnancera, es considerarà que forma part de la base de deducció l’amorttzació
de capital de cada exercici, amb excepció dels interessos.
La base màxima anual d’aquesta deducció s’estableix en 8.000 euros. La indicada base
36

Redacció feta per la Llei 27/2018, de 27 desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera i d'organització de la eeneralitat DD.OC.C.V. n 8.4456, de 28/12/2018..
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tndrà igualment la consideració de límit màxim d’inversió deduïble per a cada habitatge i exercici.
La part de la inversió suportada, si escau, amb subvencions pmbliques no donarà dret a deducció.
Les quanttats corresponents al període impositu no deduïdes podran aplicar-se en les
liquidacions dels períodes impositus que concloguen en els 44 anys immediats i successius.
En el cas de conjunts d’habitatges en règim de propietat horitzontal en les quals es duguen
a terme aquestes instal·lacions de forma compartda, sempre que tnguen cobertura legal, aquesta
deducció podrà aplicar-la cadascun dels propietaris individualment segons el coefcient de
partcipació que li corresponga, sempre que complisquen amb la resta de requisits establits.
Per a aplicar la deducció s’hauran de conservar els justfcants de despesa i de pagament,
que hauran de complir el que disposa la seua normatva d’aplicació.
La deducció establida en aquest apartat requerirà el reconeixement previ de l’Administració
autonòmica. A tals efectes, l’Insttut Valencià de Compettvitat Empresarial DIVACE. expedirà la
certfcació acreditatva corresponent.
L’IVACE determinarà la tpologia, requisits tècnics, costos de referència màxims i altres
característques dels equips i instal·lacions a les quals els resulta aplicable la deducció establida en
aquest apartat. L’IVACE podrà dur a terme les actuacions de control i comprovació tècnica sobre els
equips instal·lats que considere oportunes.
p.37 38 Per donacions amb fnalitat ecològica: el 20 per 100 de les donacions efectuades
durant el període impositu a favor de qualsevol de les enttats següents:

37

38

Redacció feta per la Llei 144/2007, de 26 de desembre, de la eeneralitat, de mesures fscals, de gestó
administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 5669 , de 28/12/2007..
Vegeu la disposició addicional setze afegida per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals,
de gestó administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181, de 27/12/2013..
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1. La eeneralitat i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana. A aquests efectes,
quan la donació consistsca en diners, les quanttats rebudes quedaran afectes en el pressupost del
donatari al fnannament de programes de despesa que tnguen com a objecte la defensa i
conservació del medi ambient. De conformitat amb això, en l’estat de despeses del pressupost de
cada exercici es consignarà crèdit en els dits programes per un import com a mínim igual al de les
donacions percebudes durant l’exercici immediatament anterior.
2. Les enttats pmbliques dependents de qualsevol de les administracions territorials
esmentades en el nmmero 1 anterior, l’objecte social de les quals siga la defensa i conservació del
medi ambient. Les quanttats rebudes per aquestes enttats quedaran sotmeses a les mateixes
regles d’afectació arreplegades en el dit nmmero 1.
3. Les enttats sense fns lucratus regulades en els apartats a. i b. de l’artcle 2 de la Llei
449 /2002, de 23 de desembre, de règim fscal de les enttats sense fns lucratus i dels incentus
fscals al mecenatge, sempre que el seu f exclusiu siga la defensa del medi ambient i es troben
inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.
q.39  Per donacions relatves al patrimoni cultural valencià.
1. El 25 % de les donacions pures i simples efectuades durant el període impositu, de béns que,
formant part del patrimoni cultural valencià, es troben inscrits en l'inventari general de l'esmentat
patrimoni, d'acord amb la normatva legal autonòmica vigent, sempre que es realitzen a favor de
qualsevol de les enttats previstes en l'apartat a, sempre que aquestes enttats perseguisquen fns
d'interès cultural, b, c, d, e i f de l'apartat primer de l'artcle 3 d'aquesta llei i de les objectvament
comparables de l'apartat 2 de l'esmentat artcle.
2. El 25 % de les quanttats dineràries donades a qualsevol de les enttats a què es refereix el
nmmero 1 anterior per a la conservació, la reparació i la restauració dels béns que, formant part del
patrimoni cultural valencià, es troben inscrits en el seu inventari general, sempre que es tracte de
donacions per al fnannament de programes de despesa o actuacions que tnguen per objecte la
conservació, la reparació i la restauració dels esmentats béns. A aquests efectes, quan la persona
donatària siga la eeneralitat o una de les seues enttats pmbliques de caràcter cultural, l'import
rebut en cada exercici quedarà afecte, com a crèdit mínim, al programa de despeses dels
pressupostos de l'exercici immediatament posterior que tnguen per objecte la conservació, la
reparació i l restauració d'obres d'art i, en general, de béns amb valor històric, artstc i cultural.
3. El 25 % de les quanttats dineràries destnades per les persones ttulars de béns pertanyents al
patrimoni cultural valencià, inscrits en l'inventari general d'aquest, a la conservació, la reparació i la
restauració dels citats béns.

39

Redacció feta per la disposició fnal primera de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la eeneralitat, del
mecenatge cultural, cientfc i esportu no professional a la Comunitat Valenciana DDOCCV nmm. 83448, de
27/07/2018..
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r.440 Per donacions destnades al foment de la llengua valenciana: 25 % de les donacions
d'imports dineraris efectuades durant el període impositu en favor de les enttats següents:
1. La eeneralitat, els organismes pmblics i el sector pmblic instrumental de la eeneralitat.
2. Les enttats locals de la Comunitat Valenciana, els seus organismes pmblics, fundacions i
consorcis que en depenguen.
3. Les universitats pmbliques i privades establides a la Comunitat Valenciana.
44. Els insttuts i els centres d'investgació de la Comunitat Valenciana o que hi tnguen seu.
5. Els centres superiors d'ensenyaments artstcs de la Comunitat Valenciana.
6. Les enttats sense fns lucratus enumerades en la lletra a de l'apartat 1 de l'artcle 3
d'aquesta llei i el f exclusiu de les quals siga el foment de la llengua valenciana.
7. Les objectvament comparables de l'apartat 2 de l'esmentat artcle 3 i el f exclusiu de les
quals siga el foment de la llengua valenciana.
A aquests efectes, quan la persona donatària siga la eeneralitat o una de les seues enttats
pmbliques, l'import rebut en cada exercici quedarà afecte, com a crèdit mínim, a programes de
despesa dels pressupostos de l'exercici immediatament posterior que tnguen per objecte el
foment de la llengua valenciana.
s.441 Per donacions o cessions d'ms o comodats per a altres fns de caràcter cultural, cientfc
o esportu no professional:
1. S'estableix una deducció del 25 % de les quantes en què es valoren les donacions o els
préstecs d'ms o comodat efectuades a projectes o actvitats culturals, cientfques o esportves no
professionals declarats o considerats d'interès social, diferents de les descrites en les lletres q i r,
realitzades a favor de les persones i enttats benefciàries de l'artcle 3 de la Llei, de la eeneralitat,
del mecenatge cultural, cientfc i esportu no professional a la Comunitat Valenciana.
2. La base de les deduccions per donacions realitzades serà:
a. En les donacions dineràries, el seu import
b. En les donacions de béns o drets, el valor comptable que tngueren en el moment de la
transmissió i, a falta d'això, el valor determinat d'acord amb les normes de l'impost sobre el
patrimoni.
c. En la consttució d'un dret real d'usdefruit sobre béns immobles, l'import anual que
resulte d'aplicar, en cadascun dels períodes impositus de duració de l'usdefruit, el 44 per cent del
valor cadastral, determinant-se proporcionalment al nombre de dies que corresponga en cada
període impositu.
d. En la consttució d'un dret real d'usdefruit sobre valors, l'import anual dels dividends o
interessos percebuts per la persona usufructuària en cadascun dels períodes impositus de duració
de l'usdefruit.
e. En la consttució d'un dret real d'usdefruit sobre béns i drets, l'import anual resultant
d'aplicar l'interès legal dels diners de cada exercici al valor de l'usdefruit determinat en el moment
40
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Redacció feta per la disposició fnal primera de la Llei 20/2018, de 25 de juliol,
mecenatge cultural, cientfc i esportu no professional a la Comunitat Valenciana
27/07/2018..
Redacció feta per la disposició fnal primera de la Llei 20/2018, de 25 de juliol,
mecenatge cultural, cientfc i esportu no professional a la Comunitat Valenciana
27/07/2018..
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de la seua consttució d'acord amb les normes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats.
f. En les donacions de béns d'interès cultural, béns inventariats no declarats d'interès
cultural, béns de rellevància local o d'obres d'art de qualitat garantda, la valoració efectuada per la
Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural Valencià. En el cas dels béns culturals que no
formen part del patrimoni cultural valencià, la junta valorarà, així mateix, la sufciència de la
qualitat de l'obra.
3. El valor determinat d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, tndrà com a límit
màxim el valor normal en el mercat del bé o dret transmès en el moment de la seua transmissió.
44. La base de les deduccions per préstecs d'ms o comodat serà l'import anual que resulte
d'aplicar, en cadascun dels períodes impositus de duració del préstec, el 44 % a la valoració del bé
efectuada per la Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural Valencià, determinant-se
proporcionalment al nombre de dies que corresponga en cada període impositu.
En el cas que es tracte de préstecs d'ms o de comodat de locals per a la realització de
projectes o actvitats, s'aplicarà el 44 % per cent del valor cadastral, proporcionalment al nombre de
dies que corresponga de cada període impositu.
t.442 Per contribuents amb dos o més descendents: el 10 per 100 de l’import de la quota
íntegra autonòmica, en tributació individual o conjunta, una vegada deduïdes d'aquesta les
minoracions per a determinar la quota líquida autonòmica, exclosa la present deducció, a les
quals es refereix la normatva estatal reguladora de l’impost.
Seran requisits per a l’aplicació d’aquesta deducció els següents:
1. Que els descendents generen a favor del contribuent el dret a l’aplicació del corresponent
mínim per descendents establit per la normatva estatal reguladora de l’impost.

2. Que la suma de les bases imposables següents no siga superior a 244.000 euros:
a. Les dels contribuents que tnguen dret, pels mateixos descendents, a l’aplicació del

mínim per descendents.
b. Les dels mateixos descendents que donen dret al mínim esmentat.
c. Les de tots els membres de la unitat familiar que tributen conjuntament amb el
contribuent i que no estguen inclosos en les dues lletres anteriors.
u.443 Per quanttats procedents d’ajudes pmbliques concedides per la eeneralitat en el marc
del que disposa la Llei 6/2009 , de 30 de juny, de la eeneralitat, de protecció a la maternitat: 270
euros, per cada contribuent.
v. 4444 Per quanttats destnades a l’adquisició de material escolar:
42
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Lletra afegida per la Llei 12/2009 , de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 6175, de 30/12/2009 ..
Lletra afegida per la Llei 12/2009 , de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 6175, de 30/12/2009 ..
Redacció feta per la Llei 7/20144, de 22 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 74432, de 29 /12/20144.
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100 euros per cada fll o menor acollit en la modalitat d’acolliment permanent, que en la
data de la meritació de l’impost estga escolaritzat en Educació Primària, Educació Secundària
OCbligatòria o en unitats d’Educació Especial en un centre pmblic o privat concertat.
Seran requisits per al gaudi d’aquesta deducció els següents:
1. Que els flls o acollits als quals es refereix el paràgraf primer donen dret a l’aplicació del
corresponent mínim per descendents establit per la normatva estatal reguladora de l’impost.
2. Que el contribuent estga en situació de desocupació i inscrit com a demandant
d’ocupació en un servei pmblic d’ocupació.
Quan els pares o acollidors visquen junts aquesta circumstància podrà complir-la l’altre
progenitor o adoptant.
3. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi no siga
superior als límits establits en el paràgraf primer de l’apartat 44 d’aquest artcle.
Quan dos contribuents declarants tnguen dret a l’aplicació d’aquesta deducció, el seu
import es prorratejarà entre ells a parts iguals.
L’import d’aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies del període impositu en
què es complisca el requisit de l’anterior apartat 2. A aquests efectes, quan els pares o acollidors
que visquen junts complisquen el dit requisit, es tndrà en compte la suma dels dies d’ambdós,
amb el límit del període impositu.
w.445 Deducció per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en
l’habitatge habitual, efectuades en el període.
Els contribuents la suma dels quals la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no
siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre de l'artcle quart
d'aquesta llei, podran deduir-se per les obres realitzades en el període en l’habitatge habitual de
què siguen propietaris o ttulars d'un dret real d'ms i gaudi, o en l'edifci en què aquest es trobe,
sempre que tnguen per objecte la seua conservació, o la millora de la qualitat, sostenibilitat i
accessibilitat, en els termes previstos pel Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la
rehabilitació edifcatòria, i la regeneració i renovació urbanes, o en la normatva autonòmica en
matèria de rehabilitació, disseny i qualitat en l’habitatge, que estguen vigents en data la meritació.
L'import de la deducció ascendirà al 20 per cent de les quanttats satsfetes en el període impositu
per les obres realitzades.
No donaran dret a aplicar aquesta deducció:
a. Les obres que es realitzen en places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportves
i altres elements anàlegs.

45

Redacció donada per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448, de 29  desembre de 2016.
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b. Les inversions per a l'aproftament de fonts d'energia renovables en l’habitatge habitual a què
siga aplicable la deducció prevista en la lletra o de l'apartat u de l'artcle quart d'aquesta llei.
c. La part de la inversió fnannada amb subvencions pmbliques.
Serà requisit per a l'aplicació d'aquesta deducció la identfcació, per mitjà del seu nmmero
d'identfcació fscal, de les persones o enttats que realitzen materialment les obres.
La base d'aquesta deducció estarà consttuïda per les quanttats satsfetes, per mitjà de targeta de
crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatu o ingrés en comptes en enttats de crèdit, a
les persones o enttats que realitzen tals obres. En cap cas donaran dret a practcar aquestes
deduccions les quanttats satsfetes per mitjà d'entregues de diners de curs legal.
La base màxima anual d'aquesta deducció serà de 5.000 euros.
Quan concórreguen diversos contribuents declarants amb dret a aplicar la deducció respecte d'un
mateix habitatge, la base màxima anual de deducció es ponderarà per a cada un d'ells en funció
del seu percentatge de ttularitat en l'immoble.
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x.446 Deducció per quanttats destnades a abonaments culturals.
Els contribuents amb rendes inferiors a 50.000 € podran deduir-se el 21% de les quanttats
satsfetes per l'adquisició d'abonaments culturals d'empreses o insttucions adherides al conveni
específc subscrit amb Culturarts eeneralitat sobre l'Abonament Cultural Valencià. A aquests
efectes, s'entendrà per renda del contribuent qui adquirisca els abonaments culturals la suma de la
seua base liquidable general i de la seua base liquidable de l'estalvi. La base màxima de la deducció
a aquests efectes serà de 150 € per període impositu.
Dos.47 L'aplicació de les deduccions que fguren en les lletres j, k, l, m i o de l'apartat u precedent
requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent al fnalitzar el període impositu excedisca
del valor que tnguera la seua comprovació al comennament d'aquest en, almenys, la quanta de les
inversions realitzades. A aquests efectes, no es computaran els increments o les disminucions de valor
experimentats durant l'esmentat període impositu pels béns que al fnal d'aquest contnuen formant part
del patrimoni del contribuent. Així mateix, la base de les deduccions a què es refereixen els nmmeros 2 i 3
de la lletra q, la lletra r i la lletra s de l'esmentat apartat u no podrà superar el 30 per cent de la base
liquidable del contribuent.
Tres.448
a. Per a tenir dret a les deduccions previstes en la lletra p, en els nmmeros 1 i 2 de la lletra q, en la
lletra r i en la lletra s, totes de l'apartat u anterior, s'haurà d'acreditar l'efectvitat de la donació efectuada,
així com el valor d'aquesta, per mitjà d'una certfcació expedida per la persona o enttat donatària, que
haurà de contenir almenys, els punts següents:
1. Nom i cognoms o denominació social i nmmero d'identfcació fscal tant del donant com de la
persona o l'enttat donatària.
2. Eenció expressa que la persona o l'enttat donatària es troba inclosa entre els benefciaris del
mecenatge cultural de l'artcle 3 d'aquesta llei.
3. Data i import de la donació quan aquesta siga dinerària.
44. Data i import de la valoració de la donació en el supòsit de donacions no dineràries.
5. Data, import de la valoració i durada en cas de la consttució d'un dret real d'usdefruit o d'un
préstec d'ms o comodat.
6. Destnació que la persona o l'enttat benefciària donarà a la donació rebuda o a l'objecte del dret
real d'usdefruit o rebut en préstec d'ms o comodat.
7. En el cas de donacions no dineràries, consttució d'un dret real d'usdefruit o préstec d'ms o
comodat, document pmblic o un altre document que acredite el lliurament del bé donat, la consttució del
dret d'usdefruit o del préstec d'ms o comodat.
8. Amb relació a les donacions a què es refereix el nmmero 1 de la lletra q, s'haurà d'indicar el
nmmero d'identfcació que en l'Inventari eeneral del Patrimoni Cultural Valencià corresponga al bé donat.
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Redacció donada per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448, de 29  desembre de 2016.
Redacció feta per la disposició fnal primera de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la eeneralitat, del
mecenatge cultural, cientfc i esportu no professional a la Comunitat Valenciana DDOCCV nmm. 83448, de
27/07/2018..
Redacció feta per la disposició fnal primera de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la eeneralitat, del
mecenatge cultural, cientfc i esportu no professional a la Comunitat Valenciana DDOCCV nmm. 83448, de
27/07/2018..
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Quan es tracte de donacions la benefciària de les quals siga la eeneralitat, els seus organismes
pmblics, les fundacions del sector pmblic i els consorcis adscrits a aquesta, als quals es refereix el paràgraf
segon del nmmero 2 de la lletra q, s'admetrà, en substtució del certfcat de l'enttat donatària, certfcació
de la conselleria amb competència en matèria tributària.
En tot cas, la revocació de la donació determinarà l'obligació d'ingressar les quotes corresponents
als benefcis gaudits en el període impositu en què la dita revocació es produïsca, més els interessos de
demora que siguen procedents, en la manera establida per la normatva estatal reguladora de l'impost
sobre la renda de les persones fsiques.
b. Per a tenir dret a les deduccions sobre el préstec d'ms o comodat de béns d'interès cultural, de
béns inventariats no declarats d'interès cultural, de béns de rellevància local o d'obres d'art de qualitat
garantda, així com de locals per a la realització de projectes o actvitats culturals, cientfques o esportves
no professionals declarades o considerades d'interès social, s'haurà d'acreditar per mitjà de la certfcació
expedida per la persona o enttat comodatària, que haurà de contenir, almenys, els punts següents:
1. Nom i cognoms o denominació social i nmmero d'identfcació fscal tant del comodant com de la persona
comodatària.
2. Eenció expressa que la persona o enttat comodatària es troba inclosa entre les persones benefciàries
del mecenatge cultural previstos en l'artcle 3 d'aquesta.
3. Data en què es va produir el lliurament del bé i termini de duració del préstec d'ms o comodat.
44. Import de la valoració del préstec d'ms o comodat.
5. Document pmblic o un altre document autèntc que acredite la consttució del préstec o comodat.
6. Destnació que la persona o l'enttat comodatària donarà al bé objecte del préstec d'ms.
Quatre.449  A l’efecte del que disposen els subapartats 1 i 2 del paràgraf primer de la lletra a, en el
paràgraf primer de la lletra b, en el paràgraf primer de la lletra c, en el paràgraf primer de la lletra d, quan el
contribuent pertanga a una família nombrosa o monoparental de categoria general; en el punt 2 del
paràgraf segon de la lletra e, en el punt 3 del paràgraf segon de la lletra f, en el paràgraf primer de la lletra g,
en el paràgraf primer de la lletra h, en el nmmero 3 del paràgraf segon de la lletra i, en el paràgraf primer de
la lletra w de l’apartat u de l’artcle quart d’aquesta llei, la suma de la base liquidable general i de la base
liquidable de l’estalvi no pot ser superior a 25.000 euros, en tributació individual, o a 440.000 euros, en
tributació conjunta.
A l’efecte del que disposa el punt 5 del paràgraf segon de la lletra n, i en el punt 44 del paràgraf
segon de la lletra ñ de l’apartat u de l’artcle quart d’aquesta llei, la suma de la base liquidable general i de la
base liquidable de l’estalvi no pot ser superior a 30.000 euros, en tributació individual, o a 50.000 euros, en
tributació conjunta. Els mateixos límits de base liquidable són aplicables a l’efecfe del que disposa el
paràgraf primer de la lletra d de l’apartat u de l’artcle quart d’aquesta llei, quan el contribuent pertanga a
una família nombrosa o monoparental de categoria especial.
A l’efecte del que disposa el punt 1 del paràgraf tercer de la lletra i de l’apartat u de l’artcle quart
d’aquesta llei, la suma de les bases liquidables de la unitat familiar no pot ser superior a 25.000 euros.
Cinc.50 1. En els supòsits a què fa referència el paràgraf primer de l’apartat 44 d’aquest artcle, els
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Redacció feta per la Llei 27/2018, de 27 desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera i d'organització de la eeneralitat DD.OC.C.V. n 8.4456, de 28/12/2018..
Apartat afegit per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181 de 27/12/2013..
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imports i límits de deducció s’aplicaran als contribuents la suma de la base liquidable general i de la base
liquidable de l’estalvi dels quals siga inferior a 23.000 euros, en tributació individual, o inferior a 37.000
euros, en tributació conjunta.
Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi del contribuent estga
compresa entre 23.000 i 25.000 euros, en tributació individual, o entre 37.000 i 440.000 euros, en tributació
conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents.
a. En tributació individual, el resultat de multplicar l’import o límit de deducció per un percentatge
obtngut de l’aplicació de la fórmula següent: 100 x D 1 – el coefcient resultant de dividir per 2.000 la
diferència entre la suma de la base liquidable general i de l’estalvi del contribuent i 23.000 ..
b. En tributació conjunta, el resultat de multplicar l’import o límit de deducció per un percentatge
obtngut de l’aplicació de la fórmula següent: 100 x D 1 – el coefcient resultant de dividir per 3.000 la
diferència entre la suma de la base liquidable general i de l’estalvi del contribuent i 37.000 ..
2. En el supòsit a què es referix el paràgraf segon de l’apartat 44 d’aquest artcle, l’import de
deducció s’aplicarà als contribuents la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi
dels quals siga inferior a 26.000 euros, en tributació individual, o inferior a 446.000 euros, en tributació
conjunta.
Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi del contribuent estga
compresa entre 26.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 446.000 i 50.000 euros, en tributació
conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents.
a. En tributació individual, el resultat de multplicar l’import o límit de deducció per un percentatge
obtngut de l’aplicació de la fórmula següent: 100 x D 1 – el coefcient resultant de dividir per 44.000 la
diferència entre la suma de la base liquidable general i de l’estalvi del contribuent i 26.000 ..
b. En tributació conjunta, el resultat de multplicar l’import o límit de deducció per un percentatge
obtngut de l’aplicació de la fórmula següent: 100 x D 1 – el coefcient resultant de dividir per 44.000 la
diferència entre la suma de la base liquidable general i de l’estalvi del contribuent i 446.000 ..
3. En el supòsit a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 44 d’aquest artcle, l’import de
deducció s’aplicarà en els supòsits en què la suma de les bases liquidables de la unitat familiar siga inferior a
23.000 euros.
Quan la suma de les bases liquidables de la unitat familiar estga compresa entre 23.000 i 25.000
euros, l’import de deducció serà el resultat de multplicar l’import o límit de deducció per un percentatge
obtngut de l’aplicació de la fórmula següent: 100 x D1 - el coefcient resultant de dividir per 2.000 la
diferència entre la suma de les bases liquidables de la unitat familiar i 23.000..

CAPÍTOCL III
Trisietucisó consjenstu
Article cisnsqeéi51. Opcisó per lu trisietucisó consjenstu
51

Redacció feta a l’artcle per la Llei 9 /2001, de 27 de desembre, de mesures fscals, de gestó
administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat Valenciana DDOCeV nmm. 44158 de
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Les normes arreplegades en aquest capítol resultaran aplicables a aquells contribuents que
estguen integrats en una unitat familiar i hagen optat per la tributació conjunta, d’acord amb la
normatva estatal reguladora de l’impost.
Article is éi. s culu uetonsòmiscu ee lgismpo t52
L’escala autonòmica de tpus de gravamen aplicable a la base liquidable general,
corresponent a la unitat familiar els membres de la qual hagen optat per la tributació conjunta,
serà l’establida en l’artcle segon de la present llei.
Article etéi. eeeeccisons uetonsòmisqee

53

Sense perjuí del que disposa el paràgraf segon de la lletra a., en el punt 2 de la lletra e., en
el paràgraf primer de la lletra h., en el punt 1 de la lletra i., en el paràgraf tercer de la lletra j., en el
paràgraf segon de la lletra k., en el paràgraf segon de la lletra l., en el punt 5 de la lletra n., en el
punt 44 de la lletra ñ., en el paràgraf segon de la lletra o., en els nmmeros 2.2 i 3 de la lletra s. i en el
paràgraf primer i en el nmmero 2 del paràgraf segon de la lletra t. de l’apartat 1 de l’artcle quart
d’aquesta llei, els imports i límits quanttatus de les deduccions en la quota autonòmica establits
als efectes de la tributació individual s’aplicaran en idèntca quanta en la tributació conjunta, sense
que siga procedent la seua elevació o multplicació segons el nombre de membres de la unitat
familiar.
TÍTOL II
Altres tributs cedits
CAPÍTOCL I
Impo t oire el Putrismonsis
Article heistéi. Mícnsism exempt54
La base imposable dels subjectes passius per obligació personal de l’impost que residisquen
habitualment a la Comunitat Valenciana es reduirà, en concepte de mínim exempt, en 600.000
euros.
No obstant això, per a contribuents amb discapacitat psíquica, amb un grau de
52

53

54

31/12/2001..
Redacció feta per la Llei 144/2007, de 26 de desembre, de la eeneralitat, de mesures fscals, de gestó
administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 5669  de 28/12/2007..
Redacció feta per la Llei 7/20144, de 22 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 74432 de 29 /12/20144..
Redacció feta per Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i
d’organització de la Generalitat (DOCV núm. 7689, de 31/12/2015).
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minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, i per a contribuents amb discapacitat fsica o
sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, l’import del mínim exempt
s’eleva a 1.000.000 d'euros

Article nsovéi. s culu ee lgismpo t55
La base liquidable resultant de l’aplicació del que disposa l’artcle anterior serà gravada als
tpus de l’escala següent:
Base liquidable fns a
euros

Quota liquidable euros

Resta base liquidable –
fna a euros

Tipus aplicable percentatge

0,00

0,00

167.129 ,445

0,25

167.129 ,445

4417,82

167.123,443

0,37

3344.252,88

1.036,18

3344.2446,87

0,62

668.449 9 ,75

3.108,51

668.449 9 ,76

1,12

1.336.9 9 9 ,51

10.59 5,71

1.336.9 9 9 ,50

1,62

2.673.9 9 9 ,01

32.255,10

2.673.9 9 9 ,02

2,12

5.3447.9 9 8,03

88.9 443,88

5.3447.9 9 8,03

2,62

10.69 5.9 9 6,06

229 .061,443

D’ara en avant

3,12

CAPÍTOCL II
Impo t oire Secce isons is eonsucisons
Article eee. Reeeccisons ens truns mis isons morts causa
56

Per al càlcul de la base liquidable de l’Impost sobre Successions i Donacions, en les
transmissions morti cue u resultaran aplicables les reduccions següents:
U. Amb el caràcter de reduccions anàlogues a les aprovades per l’Estat amb la mateixa
fnalitat:
a.57 La que corresponga de les incloses en els grups següents:
55

56

57

Redacció feta per Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i
d’organització de la Generalitat (DOCV núm. 7689, de 31/12/2015).
Redacció feta per la Llei 9 /2001 de 27 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat Valenciana DDOCeV nmm. 44158 de 31/12/2001..
Redacció feta a la lletra a. de l’apartat 1 de l’artcle 10 pel Decret Llei 44/2013, de 2 d’agost, del Consell,
pel qual s’estableixen mesures urgents per a la reducció del dèfcit pmblic i la lluita contra el frau fscal a
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-erup I: adquisicions per descendents i adoptats menors de 21 anys, 100.000 euros, més
8.000 euros per cada any menys de 21 que tnga el drethavent, sense que la reducció puga excedir
156.000 euros.
erup II: adquisicions per descendents i adoptats de 21 o més anys, cònjuges, ascendents i
adoptants, 100.000 euros
b. En les adquisicions per persones amb discapacitat fsica o sensorial, amb un grau de
minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, s’aplicarà una reducció de 120.000 euros, a més de la
que poguera correspondre d'acord amb el grau de parentu amb el causant. En les adquisicions per
persones amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, i
per persones amb discapacitat fsica o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al
65 per 100, la reducció abans esmentada serà de 2440.000 euros. 58
c.59  En les adquisicions d’habitatge habitual del causant, s’aplicarà, amb el límit de 150.000
euros per a cada subjecte passiu, una reducció del 9 5 per 100 del valor d’aquest habitatge, sempre
que els drethavents siguen el cònjuge, ascendents o descendents d’aquell, o bé parent col·lateral
major de 65 anys que haguera conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció,
i que l’adquisició es mantnga durant els cinc anys següents a la defunció del causant, llevat que
l’adquirent morira dins d’aquest termini.
Dos60 61. Per circumstàncies pròpies de la Comunitat Valenciana, i sense perjuí de l’aplicació
de les reduccions previstes en l’artcle 20.2 de la Llei 29 /19 87, de 18 de desembre, de l’Impost
sobre Successions i Donacions, i de les altres reduccions regulades en les lleis especials:
1r.62 En el supòsit de transmissió d’una empresa individual agrícola a favor del cònjuge,
descendents, adoptats, ascendents, adoptants i parents col·laterals, fns al tercer grau, del causant,
la base imposable de l’impost es reduirà en el 9 5 per 100 del valor net dels elements patrimonials
afectes a l’empresa transmesa, sempre que es complisquen, simultàniament, els requisits
següents: 1. que l’actvitat no consttuïsca la principal font de renda del causant; 2. que el causant

58

59

60

61

62

la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d’ordenació del joc DDOCCV nmm. 7083 de
06/08/2013..
Redacció feta per la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCeV nmm. 54416 de 28/12/2006..
Lletra c. de l’apartat 1 de l’artcle 10 afegida pel Decret Llei 44/2013, de 2 d’agost, del Consell, pel qual
s’estableixen mesures urgents per a la reducció del dèfcit pmblic i la lluita contra el frau fscal a la
Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d’ordenació del joc DDOCCV nmm. 7083 de
06/08/2013..
S’afg l’expressió “per circumstàncies pròpies de la Comunitat Valencianae per la Llei 10/2001, de 27 de
desembre, de pressupostos de la eeneralitat Valenciana per a l’exercici 2002 DDOCeV nmm. 44158 de
31/12/2001..
Redacció donada per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448 de 29  desembre de 2016.
Redacció donada per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448 de 29  desembre de 2016.
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haja exercit la dita actvitat de manera habitual, personal i directa; 3. Que l'import net de la xifra
de negocis de l'empresa possibilit l'aplicació dels incentus fscals per a enttats de reduïda
dimensió 44. Que l'empresa, per aquesta via adquirida, es mantnga en el patrimoni de l'adquirent
durant els cinc anys següents a la defunció del causant, llevat que aquell morira, al seu torn, dins
del dit termini.
També s'aplicarà la mencionada reducció respecte del valor net dels béns del causant afectes
l'exercici de l'actvitat empresarial agrícola del cònjuge sobrevivent, per la part en què resulte
adjudicatari d'aquells amb subjecció al que disposa l'artcle 27 de la Llei 29 /19 87, de 18 de
desembre, de l'impost sobre Successions i Donacions. En aquest cas, els requisits a què fan
referència els nmmeros 1 al 44 anteriors s'hauran de complir pel cònjuge adjudicatari.
Quan no hi haja descendents o adoptats, la reducció a què es refereix el paràgraf anterior
resultarà aplicable, sempre que es donen els requisits indicats en aquest, a les adquisicions
efectuades pels ascendents, adoptants i parents col·laterals fns al tercer grau, del causant. En tot
cas, el cònjuge supervivent tndrà dret, igualment, a la reducció esmentada.
També s’aplicarà la reducció mencionada respecte del valor net dels béns del causant
afectes al desenvolupament de l’actvitat empresarial agrícola del cònjuge sobrevivent, per la part
en què resulte adjudicatari d’aquells amb subjecció al que disposa l’artcle 27 de la Llei 29 /19 87, de
18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions. En aquest cas, els requisits a què fan
referència els nmmeros 1., 2. i 3. anteriors els haurà de complir el cònjuge adjudicatari.
En el cas que el causant estga jubilat de l'actvitat empresarial agrícola en el moment de la
mort, la dita actvitat haurà d'haver-se exercit de forma habitual, personal i directa pel seu cònjuge
o per algun dels seus descendents o adoptats. En aquest cas, la reducció s'aplicarà mnicament al
cònjuge, descendents o adoptats que exercisquen l'actvitat i que complisquen els altres requisits
establits amb caràcter general, i per la part en què siguen adjudicataris en l'herència amb subjecció
al que disposa l'artcle 27 de la Llei 29 /19 87, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i
Donacions. Si, en el moment de la jubilació, el causant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable
serà la general del 9 5 per 100, i serà del 9 0 per 100 si, en aquell moment, el causant té entre 60 i
644 anys complits.
En cas de no complir-se el requisit a què es refereix l'apartat 44. del primer paràgraf anterior
haurà de pagar-se la part de l’impost que s’haguera deixat d’ingressar com a conseqüència de la
reducció efectuada, així com els seus interessos de demora.
2n.63 644 En els casos de transmissions de béns del patrimoni cultural valencià s'aplicarà una
reducció per a aquells inscrits en el Registre eeneral de Béns d'Interés Cultural, en l'Inventari
eeneral del Patrimoni Cultural Valencià o que abans de fnalitzar el termini per a presentar la
63

64

Introduït per la Llei 9 /19 9 9 , de 28 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i fnancera,
i d’organització de la eeneralitat Valenciana per a 2000 DDOCCV nmm. 3657, de 31/12/19 9 9 ..
Redacció feta per la Llei 9 /20144, de 29  de desembre, de la eeneralitat, d'impuls de l'actvitat i del
mecenatge cultural a la Comunitat Valenciana DDOCCV nmm. 744344, de 31/12/20144..
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declaració per aquest impost s'inscriguen en qualsevol d'aquests registres, sempre que siguen
cedits per a exposar-los en les condicions següents: 1. Que la cessió s'efectue a favor de la
eeneralitat i les enttats locals de la Comunitat Valenciana; els ens del sector pmblic de la
eeneralitat i de les enttats locals; les universitats publiques, els centres superiors d'ensenyances
artstques pmblics i els centres d'investgació de la Comunitat Valenciana, i les enttats sense fns
lucratus, regulades en els apartats a i b de l'artcle 2 de la Llei 449 /2002, de 23 de desembre, de
règim fscal de les enttats sense fns lucratus i dels incentus fscals al mecenatge, sempre que
perseguisquen fns de naturalesa exclusivament cultural i es troben inscrites en els corresponents
registres de la Comunitat Valenciana. 2. Que la cessió s'efectue gratuïtament. 3. Que el bé es
destne als fns culturals propis de l'enttat donatària.
La reducció serà, en funció del període de cessió del bé, del següent percentatge del valor del bé:
- Del 9 5 per 100, per a cessions de més de 20 anys.
- Del 75 per 100, per a cessions de més de 10 anys.
- Del 50 per 100, per a cessions de més de 5 anys.
3r.65 66 En els casos de transmissions d’una empresa individual o d’un negoci professional a
favor del cònjuge, descendents, adoptats, ascendents, adoptants i parents col·laterals, fns al tercer
grau, del causant, s’aplicarà a la base imposable una reducció del 9 5 per 100 del valor net dels
elements patrimonials afectes a l’empresa o al negoci, sempre que l’adquirent mantnga el negoci
en actvitat durant un període de cinc anys a partr de la defunció del causant, llevat que aquell
morira, al seu torn, dins del dit període.
En el cas de no complir-se el termini de permanència en actvitat a què es refereix el
paràgraf anterior, haurà d’abonar-se la part de l’impost que s’haguera deixat d’ingressar com a
conseqüència de la reducció efectuada, així com els interessos de demora.
Aquesta reducció serà aplicable sempre que concórreguen els requisits següents:
a. Que l’actvitat l’exercisca el causant de manera habitual, personal i directa.
b. Que l'import net de la xifra de negocis de l'empresa possibilite l'aplicació dels incentus fscals
per a enttats de reduïda dimensió.
c. Quan un mateix causant exercisca dos o més actvitats de manera habitual, personal i directa, la
reducció arribarà a tots els béns i drets afectes a aquestes, i es considerarà que la seua major font
de renda a aquests efectes està determinada pel conjunt dels rendiments de totes.
També s’aplicarà la reducció mencionada respecte del valor net dels béns del causant
65
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Redacció feta per la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat Valenciana DDOCCV de 31/12/2002..
Redacció donada per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448, de 29  desembre de 2016..
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afectes a l’exercici de l’actvitat empresarial o professional del cònjuge sobrevivent, per la part en
què resulte adjudicatari d’aquells, amb subjecció al que disposa l’artcle 27 de la Llei 29 /19 87, de
18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions. En aquest cas, els requisits a què fan
referència les lletres anteriors els haurà de complir el cònjuge adjudicatari, el qual quedarà
igualment obligat al manteniment en actvitat de l’empresa individual o del negoci professional
durant el termini de cinc anys a partr de la defunció del causant, llevat que aquell morira, al seu
torn, dins del dit període. En el cas de no complir-se el termini de permanència en actvitat
esmentat, haurà d’abonar-se la part de l’impost que s’haguera deixat d’ingressar com a
conseqüència de la reducció practcada i els interessos de demora.
En el cas que el causant estguera jubilat de l’actvitat de l’empresa o negoci en el moment
de la defunció, les lletres anteriors les haurà de complir algun dels parents adquirents de
l'empresa. En aquest cas, la reducció s'aplicarà mnicament al parent que exercisca l'actvitat i que
complisca els requisits, amb subjecció al que disposa l’artcle 27 de la Llei 29 /19 87, de 18 de
desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions. Si en el moment de la jubilació el causant
haguera complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 9 5 per 100, i serà del 9 0 per
100, si en aquell moment el causant tnguera entre 60 i 644 anys complits.
44t.67 68En els casos de transmissions de partcipacions en enttats a favor del cònjuge,
descendents, adoptats, ascendents, adoptants, o de parents col·laterals, fns al tercer grau del
causant, s’aplicarà a la base imposable una reducció del 9 5 per 100 del valor de les partcipacions,
en la part que corresponga a la proporció que hi haja entre els actus necessaris per a l’exercici de
l’actvitat empresarial o professional, minorats amb l’import dels deutes que en deriven, i el valor
del patrimoni net de l’enttat, sempre que aquestes les mantnga l’adquirent durant un període de
cinc anys a partr de la defunció del causant, llevat que aquell morira, al seu torn, dins del dit
període. En el cas de no complir-se el requisit de permanència patrimonial de les partcipacions,
haurà d’abonar-se la part de l’impost que s’haguera deixat d’ingressar com a conseqüència de la
reducció efectuada, així com els interessos de demora.
Aquesta reducció serà aplicable sempre que concórreguen els requisits següents:

a. Que l’enttat no tnga com a actvitat principal la gestó d’un patrimoni immobiliari o mobiliari. A
aquests efectes, s’entendrà que una enttat té aquesta fnalitat quan més de la meitat del seu actu
siguen béns immobles que no estguen afectes a l’exercici d’actvitats econòmiques de caràcter
empresarial o siguen valors.
b. Que l'import net de la xifra de negocis de l'enttat possibilite l'aplicació dels incentus fscals per
a enttats de reduïda dimensió.
c. Que la partcipació del causant en el capital de l’enttat siga, almenys, del 5 per 100 de forma
67

68

Redacció feta per la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat Valenciana DDOCCV nmm. 444409 , de 31/12/2002..
Redacció donada per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de de mesures fscals, de gestó administratva
i fnancera, i d’organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448, de 29  desembre de 2016.
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individual, o del 20 per 100 de forma conjunta amb els seus ascendents, descendents, cònjuge o
col·laterals fns al segon grau, ja tnga el parentu el seu origen en la consanguinitat, en l’afnitat o
en l’adopció.
d. Que el causant o, en el cas de partcipació conjunta, alguna de les persones del grup familiar a
què es refereix el punt anterior, exercisquen efectvament funcions de direcció en l’enttat i que la
retribució que perceba per això supose la major font de renda, entenent per aquesta la que
proporcione un import superior dels rendiments del treball o de les actvitats econòmiques.
En el cas de partcipació individual del causant, si aquest estguera jubilat en el moment de
la seua defunció, el requisit previst en aquesta lletra l’haurà de complir el seu cònjuge, o algun dels
seus descendents o adoptats. En aquest cas, la reducció s’aplicarà mnicament als hereus que
complisquen aquest requisit i per la part en què resulten adjudicataris, amb subjecció al que
disposa l’artcle 27 de la Llei 29 /19 87, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i
Donacions. Si en el moment de la jubilació el causant haguera complit els 65 anys, la reducció
aplicable serà la general del 9 5 per 100, i serà del 9 0 per 100, si en aquell moment el causant
tnguera entre 60 i 644 anys complits.
A aquests efectes, no es tndran en compte els rendiments de les actvitats econòmiques,
els béns i drets afectes dels quals gaudisquen de reducció en l’impost, i, quan un mateix causant
siga directament ttular de partcipacions en diverses enttats, i en aquestes concórreguen les
restants condicions exigides per les lletres anteriors, el càlcul de la major font de renda d'aquest
s’efectuarà de manera separada per a cada una de les dites enttats, i no s'hi inclouran els
rendiments derivats de les funcions de direcció en les altres enttats.
Article eee iis . Reeeccisons ens truns mis isons inter vivos
69 

Per al càlcul de la base liquidable de l’Impost sobre Successions i Donacions, en les
transmissions isnster visvo resultaran aplicables a la base imposable les reduccions següents per
circumstàncies pròpies de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de l’aplicació de les reduccions
previstes en els apartats 6 i 7 de l’artcle 20 de la Llei 29 /19 87, de 18 de desembre, de l’Impost
sobre Successions i Donacions, i de les altres reduccions regulades en les lleis especials:
1r.70 71 72 La que corresponga de les següents:
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Redacció feta per la Llei 144/2005, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat Valenciana DDOCCV nmm. 5166, de 30/12/2005..
Redacció feta a l’apartat 1 de l’artcle 10.bis pel Decret Llei 44/2013, de 2 d’agost, del Consell, pel qual
s’estableixen mesures urgents per a la reducció del dèfcit pmblic i la lluita contra el frau fscal a la
Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d’ordenació del joc DDOCCV nmm. 7083, de
06/08/2013..
Vegeu la disposició addicional setze afegida per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals,
de gestó administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181, de 27/12/2013..
Redacció donada per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448, de 29  desembre de 2016.
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- Adquisicions per flls o adoptats menors de 21 anys, que tnguen un patrimoni
preexistent de fns a 600.000 d'euros: 100.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21
que tnga el donatari, sense que la reducció puga excedir 156.000 euros.
- Adquisicions per flls o adoptats de 21 o més anys i per pares o adoptants, que tnguen
un patrimoni preexistent, en tots els casos, de fns a 600.000 d’euros: 100.000 euros.
- Adquisicions per néts, que tnguen un patrimoni preexistent de fns a 600.000 d’euros,
sempre que el seu progenitor, que era fll del donant, haguera mort amb anterioritat al moment de
la meritació: 100.000 euros, si el nét té 21 o més anys, i 100.000 euros, més 8.000 euros per cada
any menys de 21 que tnga el nét, sense que en aquest mltm cas la reducció puga excedir 156.000
euros.
- Adquisicions per iaios, que tnguen un patrimoni preexistent de fns a 600.000 d’euros,
sempre que el seu fll, que era progenitor del donant, haguera mort amb anterioritat al moment de
la meritació: 100.000 euros.
Als efectes dels límits de reducció esmentats, es tndrà en compte la totalitat de les
adquisicions lucratves isnster visvo provinents del mateix donant, efectuades en els cinc anys
immediatament anteriors al moment de la meritació.
No resultarà aplicable aquesta reducció en els supòsits següents:
a. Quan qui transmeta haguera tngut dret a la reducció en l’adquisició dels mateixos béns o
d’altres fns a un valor equivalent, efectuada en els deu anys immediatament anteriors al moment
de la meritació.
b. Quan el subjecte passiu haguera efectuat, en els deu anys immediatament anteriors al
moment de la meritació, una transmissió a un donatari diferent de l’ara donant, d’altres béns fns
a un valor equivalent, a la qual igualment resultara aplicable la reducció.
c. Quan qui transmeta haguera adquirit morti cue u els mateixos béns, o altres fns a un
valor equivalent, en els deu anys immediatament anteriors al moment de la meritació, com a
conseqüència de la renmncia pura i simple del subjecte passiu, i haguera tngut dret a l’aplicació
de la reducció establida en la lletra a. de l’apartat 1 de l’artcle deu de la present llei.
No obstant això, en els supòsits del paràgraf anterior, quan es tracte de béns diferents,
sobre l’excés del valor equivalent, si n'hi haguera, serà procedent una reducció l’import de la qual
serà igual al resultat de multplicar l’import màxim de la reducció que corresponga dels establits
en el primer paràgraf d’aquest apartat, amb el límit de la base imposable, pel quocient resultant
de dividir l’excés del valor equivalent pel valor total de la donació.
Als efectes del càlcul del dit valor equivalent en les donacions de béns diferents i del valor
d’allò que s’ha donat en cada una d’aquestes, es tndrà en compte la totalitat de les transmissions
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lucratves isnster visvo fetes a favor d’un mateix donatari dins del termini previst en els supòsits del
paràgraf tercer d'aquest apartat.
Als efectes del que disposa el paràgraf tercer d’aquest apartat, en els supòsits de
transmissions efectuades en unitat d’acte, s’entendrà efectuada en primer lloc:
a. Quan hi haguera transmissions en la línia ascendent i descendent, l’efectuada en la línia
descendent.
b. Quan les transmissions foren totes en la línia descendent, aquella en què l’adquirent
pertanga a la generació més antga.
c. Quan les transmissions foren totes en la línia ascendent, aquella en què l’adquirent
pertanga a la generació més recent.
A aquests efectes, s’entén que els pares o adoptants, amb independència de la seua edat,
pertanyen a una generació més antga que els seus flls o adoptats i aquests a una més recent que
la d’aquells, i així successivament en les línies ascendent i descendent.
Quan es produïsca l’exclusió total o parcial de la reducció corresponent en una determinada
donació, per aplicació del que disposa el paràgraf tercer del present apartat, en la següent
donació realitzada a distnt donatari també es considerarà com a excés, als efectes del que
estableix el paràgraf quart d’aquest apartat, la part de la donació actual de valor equivalent amb
què haguera patt la dita exclusió en la donació anterior.
73

Per a l’aplicació de la reducció a què es refereix aquest apartat, s’exigirà, a més, que
l’adquisició s’efectue en document pmblic, o que es formalitze d’aquesta manera dins del termini de
declaració de l’impost. A més, quan els béns donats consistsquen en metàl·lic o en qualsevol dels
previstos en l’artcle 12 de la Llei 19 /19 9 1, de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, haurà de
justfcar-se en el document pmblic la procedència dels béns que el donant transmet i els mitjans
efectus en virtut dels quals es produïsca l’entrega del que dóna.
2n.744 75 En les adquisicions per persones amb discapacitat fsica o sensorial, amb un grau de
minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, i amb discapacitat psíquica, amb un grau de
minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, s’aplicarà una reducció a la base imposable de
2440.000 euros.
Quan l’adquisició l’efectuen persones amb discapacitat fsica o sensorial, amb un grau de
minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, que siguen pares, adoptants, flls o adoptats del
73
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Redacció feta per la Llei 7/20144, de 22 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 74432, de 29 /12/20144..
Redacció feta per la Llei 144/2007, de 26 de desembre, de la eeneralitat, de mesures fscals, de gestó
administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 5669 , de 28/12/2007..
Vegeu la disposició addicional setze afegida per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals,
de gestó administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181, de 27/12/2013..
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donant, s’aplicarà una reducció de 120.000 euros. La mateixa reducció, amb els mateixos requisits
de discapacitat, resultarà aplicable als néts, sempre que el seu progenitor, que era fll del donant,
haguera mort amb anterioritat al moment de la meritació, i als iaios, sempre que el seu fll, que era
progenitor del donant, haguera mort amb anterioritat al moment de la meritació.
Als efectes dels límits de reducció esmentats, es tndrà en compte la totalitat de les
transmissions lucratves isnster visvo realitzades a favor del mateix donatari en els mltms cinc anys
immediatament anteriors a la data de la meritació.
En ambdós casos, l’aplicació d’aquestes reduccions resultarà compatble amb la de les
reduccions que pogueren correspondre en virtut del que disposa l’apartat 1 d’aquest artcle.
3r.76 77 En el supòsit de transmissió d’una empresa individual agrícola a favor dels flls o
adoptats o, quan no hi haja flls o adoptats, dels pares o adoptants del donant, la base imposable
de l’impost es reduirà en el 9 5 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes a l’empresa
transmesa, sempre que es complisquen, simultàniament, els requisits següents: 1. que l’actvitat
no consttuïsca la principal font de renda del donant; 2. que el donant haja exercit la dita actvitat
de manera habitual, personal i directa; 3. Que l'import net de la xifra de negocis de l'actvitat
possibilite l'aplicació dels incentus fscals per a enttats de reduïda dimensió; 44. que l’empresa, per
aquesta via adquirida, es mantnga en el patrimoni de l’adquirent durant els cinc anys següents a la
donació, llevat que aquell muira dins del dit termini.
Aquesta mateixa reducció s’aplicarà als néts, amb els mateixos requisits, sempre que el seu
progenitor, que era fll del donant, haguera mort amb anterioritat al moment de la meritació.
En el cas que el donant estguera jubilat de l’actvitat empresarial agrícola en el moment de
la donació, la dita actvitat haurà d’haver-la exercida de manera habitual, personal i directa el
donatari. En aquest cas, la reducció s’aplicarà mnicament al donatari que exercisca l’actvitat i que
complisca els altres requisits establits amb caràcter general. Si en el moment de la jubilació el
donant haguera complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 9 5 per 100, i serà del
9 0 per 100, si en aquell moment el donant tnguera entre 60 i 644 anys complits.
En cas de no complir-se el requisit a què es refereix l’epígraf 3 del primer paràgraf d’aquest
apartat haurà de pagar-se la part de l’impost que s’haguera deixat d’ingressar com a conseqüència
de la reducció efectuada, així com els seus interessos de demora.
44t.78 79  En els casos de transmissions d’una empresa individual o d’un negoci professional a
favor del cònjuge, descendents o adoptats, o, quan no hi haja descendents o adoptats, a favor del
cònjuge, dels pares o adoptants, s’aplicarà a la base imposable una reducció del 9 5 per 100 del
valor net dels elements patrimonials afectes a l’empresa o al negoci, sempre que l’adquirent
76
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Redacció feta per la Llei 144/2007, de 26 de desembre, de la eeneralitat, de mesures fscals, de gestó
administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 5669 , de 28/12/2007..
Redacció feta per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448, de 29  desembre de 2016..
Redacció feta per la Llei 144/2005, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat Valenciana DDOCCV nmm. 5166, de 30/12/2005..
Redacció donada per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448, de 29  desembre de 2016.
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mantnga el negoci en actvitat durant un període de cinc anys a partr de la donació, llevat que el
donatari morira dins del dit període.
En el cas de no complir-se el termini de permanència en actvitat a què es refereix el
paràgraf anterior, haurà d’abonar-se la part de l’impost que s’haguera deixat d’ingressar com a
conseqüència de la reducció efectuada, així com els interessos de demora.
Aquesta reducció serà aplicable sempre que concórreguen els requisits següents:

a. Que l’actvitat siga exercida pel donant de forma habitual, personal i directa.
b. Que la dita actvitat consttuïsca la major font de renda del donant, entenent per tal la que
proporcione un import superior dels rendiments del treball o de les actvitats econòmiques. A
aquest efecte, no es tndran en compte, sempre que es complisquen les condicions en cada cas
establides, totes aquelles remuneracions que deriven de les partcipacions del donant que
gaudisquen de reducció d’acord amb el que estableix l’apartat 5 d’aquest artcle.
c. Que l'import net de la xifra de negocis de l'actvitat possibilite l'aplicació dels incentus fscals per
a enttats de reduïda dimensió
En el cas que el donant estguera jubilat de l’actvitat de l’empresa o negoci en el moment
de la donació, els requisits a què fan referència les lletres anteriors els haurà de complir el
donatari, i s'aplicarà la reducció mnicament a qui en complisca els requisits. Si en el moment de la
jubilació el donant haguera complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 9 5 per 100,
i serà del 9 0 per 100, si en aquell moment el donant tnguera entre 60 i 644 anys complits.
5t.80 81En els casos de transmissions de partcipacions en enttats a favor del cònjuge,
descendents o adoptats, o, quan no hi haja descendents o adoptats, a favor del cònjuge, dels pares
o adoptants, s’aplicarà a la base imposable una reducció del 9 5 per 100 del valor de les
partcipacions, en la part que corresponga a la proporció existent entre els actus necessaris per a
l’exercici de l’actvitat empresarial o professional, minorats amb l’import dels deutes que en
deriven, i el valor del patrimoni net de l’enttat, sempre que aquestes les mantnga l’adquirent
durant un període de cinc anys a partr de la donació, llevat que el donatari morira, al seu torn,
dins del dit període. Si no es compleix el requisit de permanència patrimonial de les partcipacions,
haurà d’abonar-se la part de l’impost que s’haguera deixat d’ingressar com a conseqüència de la
reducció practcada, així com els interessos de demora.
Aquesta reducció serà aplicable sempre que concórreguen els requisits següents:
a. Que l’actvitat principal de l'enttat no siga la gestó d’un patrimoni immobiliari o mobiliari. A
aquests efectes s’entendrà que una enttat té aquesta fnalitat quan més de la meitat del seu actu
80
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Redacció feta per la Llei 144/2005, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat Valenciana DDOCCV nmm. 5166, de 30/12/2005..
Redacció feta per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d'organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448, de 29  desembre de 2016.
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siguen béns immobles que no estguen afectes a l’exercici d’actvitats econòmiques de caràcter
empresarial o siguen valors.
b. Que el importe neto de la cifra de negocios de la actvidad posibilite la aplicación de los
incentvos fscales para entdades de reducida dimensión
c. Que la partcipació del donant en el capital de l’enttat siga, almenys, del 5 per 100 de forma
individual, o del 20 per 100 de forma conjunta amb els seus ascendents, descendents, cònjuge o
col·laterals fns al segon grau, ja tnga el parentu el seu origen en la consanguinitat, en l’afnitat o
en l’adopció.
d. Que el donant o, en el cas de partcipació conjunta, alguna de les persones del grup familiar a
què es refereix el punt anterior, exercisquen efectvament funcions de direcció en l’enttat i que la
retribució que perceba per això supose la major font de renda, entenent per tal la que proporcione
un import superior dels rendiments del treball o de les actvitats econòmiques.
En el cas de partcipació individual del donant, si aquest estguera jubilat en el moment de
la donació, el requisit previst en aquesta lletra l'haurà de complir el donatari. En aquest cas, la
reducció s’aplicarà mnicament als donataris que complisquen aquest requisit. Si en el moment de la
jubilació el donant haguera complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 9 5 per 100,
i serà del 9 0 per 100, si en aquell moment el donant tnguera entre 60 i 644 anys complits.
A aquests efectes, no es tndran en compte els rendiments de les actvitats econòmiques els
béns i drets afectes a les quals gaudisquen de reducció en l’impost, i, quan un mateix donant siga
directament ttular de partcipacions en diverses enttats, i hi concórreguen les restants condicions
exigides per les lletres anteriors, el càlcul de la major font de renda d'aquest s’efectuarà de manera
separada per a cada una de les dites enttats, i no s'hi inclouran els rendiments derivats de les
funcions de direcció en les altres enttats.
6.82 En les transmissions d'imports dineraris destnades al desenvolupament d'una actvitat
empresarial o professional, amb fons propis inferiors a 300.000 euros, en àmbit de la
cinematografa, les arts escèniques, la mmsica, la pintura i altres arts visuals o audiovisuals, l'edició,
la investgació o en l'àmbit social, la base imposable de l'impost tndrà una reducció fns a 1.000
euros. Als efectes de l'esmentat límit de reducció, es tndrà en compte la totalitat de les
adquisicions dineràries lucratves provinents del mateix donant efectuades en els tres anys
immediatament anteriors al moment de la meritació.
artcle

82

L'aplicació d'aquesta reducció és compatble amb les previstes en els apartats 1 i 2 d'aquest

Redacció feta per la Llei 9 /20144, de 29  de desembre, de la eeneralitat, d'impuls de l'actvitat i del
mecenatge cultural a la Comunitat Valenciana DDOCCV nmm. 744344, de 31/12/20144.
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Article onsze. Turisau83
La quota íntegra s’obtndrà aplicant a la base liquidable l’escala següent:
Base liquidable
fns a euros

0
7.9 9 3,446
15.662,38
23.449 3,56
31.3244,75
39 .155,9 44
446.9 87,13
544.818,31
62.6449 ,50
70.4480,69 
78.311,88
117.4407,71
156.503,55
2344.69 5,23
39 0.9 58,37
781.9 16,75

Quota liquidable
euros

0
611,50
1.263,36
1.9 9 5,58
2.79 44,36
3.659 ,70
44.59 1,61
5.59 0,09 
6.655,13
7.786,744
8.9 844,9 1
15.29 8,89 
22.609 ,81
39 .225,544
79 .072,644
19 5.382,76

Resta base
liquidable euros
7.9 9 3,446
7.668,9 1
7.831,19 
7.831,19 
7.831,19 
7.831,19 
7.831,19 
7.831,19 
7.831,19 
7.831,19 
39 .09 5,844
39 .09 5,844
78.19 1,67
156.263,15
39 0.9 58,37
D’ara en avant

Tipus aplicable
percentatge
7,65
8,50
9 ’35
10,20
11,05
11,9 0
12,75
13,60
144,445
15,30
16,15
18,70
21,25
25,50
29 ,75
344,00

Article eotze. Queotu trisietàrisu84
La quota tributària s’obtndrà aplicant a la quota íntegra el coefcient multplicador que
corresponga entre els que s’indiquen a contnuació, establits d'acord amb el patrimoni preexistent
del contribuent i del grup, segons el grau de parentu, assenyalat en l’artcle 20 de la Llei 29 /19 87,
de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions.
Patrimoni preexistent
euros
De 0 a 39 0.657,87
De 39 0.657,87 a 1.9 65.309 ,58
De 1.9 65.309 ,58 a 3.9 36.629 ,28
De més de 3.9 36.629 ,28

I i II
1,0000
1,0500
1,1000
1,2000

erups de l’artcle 20
III
1,5882
1,6676
1,74471
1,9 059 

IV
2,0000
2,1000
2,2000
2,44000

Article eotze iis .85 Bonsisfcucisons ens lu qeotu
83

84

85

Redacció feta per la Llei 9 /19 9 9 , de 30 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera i d’organització de la eeneralitat Valenciana per a 2000 DDOCCV nmm. 3657, de 31/12/19 9 9 ..
Redacció feta per la Llei 9 /19 9 9 , de 30 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat Valenciana per a 2000 DDOCCV nmm. 3657, de 31/12/19 9 9 ..
Redacció feta a l’artcle 12.bis pel Decret Llei 44/2013, de 2 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen
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1.86 eaudiran de les següents bonifcacions sobre la part de la quota tributària de l'impost
sobre Successions i Donacions que proporcionalment corresponga als béns i drets declarats pel
subjecte passiu:
a. Una bonifcació del 75 per 100 les adquisicions morti cue u per parents del causant pertanyents
al grup I de l'artcle 20.2.a de la Llei 29 /19 87, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i
Donacions.
b. Una bonifcació del 50 per 100 les adquisicions morti cue u per parents del causant
pertanyents al grup II de l'artcle 20.2.a de la Llei 29 /19 87, de 18 de desembre, de l'impost sobre
Successions i Donacions.
c. Una bonifcació del 75 per 100 les adquisicions morti cue u per discapacitats fsics o sensorials
amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100 o per discapacitats psíquics amb un
grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
L'aplicació d'aquesta bonifcació exclourà la dels apartats a. o b..
2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, s’entendrà com a béns i drets declarats pel subjecte
passiu els que estguen inclosos de forma completa en una autoliquidació presentada dins del
termini voluntari o fora d’aquest sense que s’haja efectuat un requeriment previ de l’administració
tributària en els termes a què fa referència l’apartat 1 de l’artcle 27 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.

Per a determinar la proporció de la quota tributària que correspon als béns declarats pel
subjecte passiu, es tndrà en compte la relació entre aquella base liquidable que correspondria als
béns i drets declarats pel subjecte passiu i la base liquidable que corresponga a la totalitat dels
adquirits.
Article eotze ter87. Termisnsis ee pre enstucisó
U. Els documents o declaracions es presentaran en els terminis següents:
a. Quan es tracte d’adquisicions per causa de mort, incloses les dels benefciaris de
contractes d’asseguranna de vida, en el de sis mesos, comptats des del dia de la defunció del
causant o des d’aquell en què adquirisca fermesa la declaració de la seua defunció.
El mateix termini, a comptar des del dia de mort de l’usufructuari o des d’aquell en què

86

87

mesures urgents per a la reducció del dèfcit pmblic i la lluita contra el frau fscal a la Comunitat
Valenciana, així com altres mesures en matèria d’ordenació del joc DDOCCV nmm. 7083, de 06/08/2013..
Redacció donada per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d'organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448, de 29  desembre de 2016.
Artcle 12.ter, afegit pel Decret Llei 44/2013, de 2 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen mesures
urgents per a la reducció del dèfcit pmblic i la lluita contra el frau fscal a la Comunitat Valenciana, així
com altres mesures en matèria d’ordenació del joc DDOCCV nmm. 7083, de 06/08/2013..
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adquirisca fermesa la declaració de mort, serà aplicable a les consolidacions del domini en el nu
propietari per defunció de l’usufructuari, encara que el desmembrament del domini s’haguera
realitzat per acte isnster visvo .
b. En els altres supòsits, en el d’un mes, comptat des del dia en què tnga lloc l’acte o
contracte.
Dos.88 Llevat que específcament s’establisca una altra cosa, quan després de l’aplicació d’un
benefci fscal es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits a
què estguera condicionat, s’haurà de presentar l’autoliquidació corresponent en el termini d’un
mes comptat des del dia en què s’haguera produït l’incompliment. La regularització que es
practque inclourà la part de l’impost que s’haguera deixat d’ingressar com a conseqüència de
l’aplicació del benefci fscal, així com els interessos de demora.
Article eotze qeurter A ismislucisó u cònsjege ee le purelle ee aet ens lgImpo t oire Secce isons is
eonsucisons 89
S'assimilen a cònjuges els membres de parelles de fet la unió dels quals complisca els requisits
establits en la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la eeneralitat, d'unions de fet formalitzades de la
Comunitat Valenciana i es troben inscrites en el Registre d'Unions de Fet Formalitzades de la
Comunitat Valenciana.

CAPÍTOCL III
Impo t oire Truns mis isons Putrismonsisul
is Acte Jerceisc eocemenstut
Article tretze. Truns mis isons putrismonsisul onsero e

90

De conformitat amb allò que disposa l’artcle 449 .1.a. de la Llei 22/2009 , de 18 de desembre,
per la qual es regula el sistema de fnannament de les comunitats autònomes de règim comm i
ciutats amb estatut d’autonomia i es modifquen determinades normes tributàries, els tpus de
gravamen de la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de l’Impost sobre Transmissions
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Vegeu la disposició transitòria mnica del Decret Llei 44/2013, de 2 d’agost, del Consell, pel qual
s’estableixen mesures urgents per a la reducció del dèfcit pmblic i la lluita contra el frau fscal a la
Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d’ordenació del joc DDOCCV nmm. 7083, de
06/08/2013..
Redacció feta per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d'organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448, de 29  desembre de 2016.
Redacció feta a l’artcle 13 pel Decret Llei 44/2013, de 2 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen
mesures urgents per a la reducció del dèfcit pmblic i la lluita contra el frau fscal a la Comunitat
Valenciana, així com altres mesures en matèria d’ordenació del joc DDOCCV nmm. 7083, de 06/08/2013..
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Patrimonials i Actes Jurídics Documentats seran els següents:
U. El 10 per 100 en les adquisicions d’immobles, així com en la consttució o cessió de drets
reals que recaiguen sobre aquests, excepte els drets reals de garanta, excepte que siga aplicable
algun dels tpus previstos en els apartats següents.
Dos. El 8 per 100 en els casos següents:
1. En l’adquisició d’habitatges de protecció pmblica de règim general, així com en la
consttució o cessió de drets reals que recaiguen sobre els habitatges indicats, excepte els drets
reals de garanta, sempre que aquests habitatges consttuïsquen o hagen de consttuir el primer
habitatge habitual de l’adquirent o cessionari.
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2. En l’adquisició d’habitatges que hagen de consttuir el primer habitatge habitual de joves menors
de 35 anys, per la part que aquests adquirisquen, sempre que la suma de la base liquidable general i de la
base liquidable de l’estalvi de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del subjecte passiu
corresponent al període impositu immediatament anterior, amb termini de presentació vennut en la data
de la meritació no excedisca els límits a què es refereix el paràgraf primer de l’apartat 44 de l’artcle quart de
la present llei.
3. En l’adquisició de béns immobles inclosos en la transmissió de la totalitat d’un patrimoni
empresarial o professional o d’un conjunt d’elements corporals i, si és el cas, incorporals que formen part
del patrimoni empresarial o professional del transmetent i consttuïsquen una unitat econòmica autònoma
capan de desenvolupar una actvitat empresarial o professional pels seus propis mitjans, en els termes a
què es refereix l’artcle 7, apartat 1, de la Llei 37/19 9 2, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit
i l’artcle 7, apartat 5, del text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats, aprovat per Reial decret Legislatu 1/19 9 3, de 244 de setembre, sempre que concórreguen les
circumstàncies següents:
a. Que el transmetent exercira l’actvitat empresarial o professional a la Comunitat Valenciana.
b. Que els immobles s’afecten l’actvitat empresarial o professional de l’adquirent, com a seu del domicili
fscal o centre de treball de l’empresa o negoci.
c. Que l’adquirent mantnga la plantlla mitjana de treballadors respecte de l’any anterior a la transmissió,
en els termes de persones per any que regula la normatva laboral, durant un període de, com a mínim, tres
anys. A aquests efectes, es computaran en la plantlla mitjana les persones ocupades, en els termes que
dispose la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.
d. Que l’adquirent mantnga l’exercici de l’actvitat empresarial o professional i el seu domicili fscal a la
Comunitat Valenciana durant un període de, com a mínim, tres anys, llevat que, en el cas d’adquirent
persona fsica, aquest muira dins del dit termini.
e. Que durant el mateix període de tres anys l’adquirent no realitze qualsevol de les operacions següents:
e.1. Efectuar actes de disposició o operacions societàries que, directament o indirectament, puguen
donar lloc a una minoració substancial del valor d’adquisició.
e.2. Transmetre els immobles.
e.3. Desafectar els immobles de l’actvitat empresarial o professional o destnar-los a fns diferents de
seu del domicili fscal o centre de treball.
f. Que l’import net de la xifra de negocis de l’actvitat de l’adquirent, en els termes de la Llei de l’Impost
sobre Societats, no supere els 10 milions d’euros durant els tres anys a què es refereix la lletra c. anterior.
g. Que en el document pmblic a què es refereix l’apartat 5 d’aquest artcle es determine expressament la
destnació de l’immoble a què es refereix la lletra b..
44. En l’adquisició de béns immobles per joves menors de 35 anys que siguen empresaris o
professionals o per societats mercantls partcipades directament en la seua integritat per joves menors de
35 anys, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:
a. Que els immobles s’afecten a l’actvitat empresarial o professional de l’adquirent, com a seu del domicili
fscal o centre de treball de l’empresa o negoci.
b. Que l’adquirent, o la societat partcipada, mantnga l’exercici de l’actvitat empresarial o professional i el
seu domicili fscal a la Comunitat Valenciana durant un període de, com a mínim, tres anys, llevat que, en el
cas d’adquirent persona fsica, aquest muira dins del dit termini, i que, en el cas d’adquisició per societats
mercantls, a més, es mantnga durant el dit termini una partcipació majoritària en el capital social dels
socis existents en el moment de l’adquisició.
c. Que durant el mateix període de tres anys l’adquirent no realitze qualsevol de les operacions següents:
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c.1. Efectuar actes de disposició o operacions societàries que, directament o indirectament, puguen
donar lloc a una minoració substancial del valor d’adquisició.
c.2. Transmetre els immobles.
c.3. Desafectar els immobles de l’actvitat empresarial o professional o destnar-los a fns diferents de
seu del domicili fscal o centre de treball.
d. Que l’import net de la xifra de negocis de l’actvitat de l’adquirent, en els termes de la Llei de l’Impost
sobre Societats, no supere els 10 milions d’euros durant els tres anys a què es refereix la lletra b. anterior.
e. Que en el document pmblic a què es refereix l’apartat 5 d’aquest artcle es determine expressament la
destnació de l’immoble a què es refereix la lletra a., així com la identtat dels socis, la seua edat i la seua
partcipació en el capital.
Tres. 91 El 6 per 100 en l’adquisició de béns mobles i semovents, en la consttució i cessió de drets
reals sobre aquells, excepte els drets reals de garanta, i en la consttució de concessions administratves,
amb les excepcions següents:
1. L’adquisició d’automòbils tpus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny,
motocicletes i ciclomotors, el valor dels quals siga inferior a 20.000 euros i que tnguen una antguitat
superior a 12 anys, exclosos els que hagen sigut qualifcats com a vehicles històrics. En aquests casos,
resultaran aplicables les quotes fxes següents:
a. Eotocicletes i ciclomotors amb cilindrada inferior o igual a 250 centmetres cmbics: 10 euros.
b. Eotocicletes amb cilindrada superior a 250 centmetres cmbics i inferior o igual a 550 centmetres
cmbics: 20 euros.
c. Eotocicletes amb cilindrada superior a 550 centmetres cmbics i inferior o igual a 750 centmetres
cmbics: 35 euros.
d. Eotocicletes amb cilindrada superior a 750 centmetres cmbics: 55 euros.
e. Automòbils tpus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny amb cilindrada inferior
o igual a 1.500 centmetres cmbics: 440 euros.
f. Automòbils tpus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada
superior a 1.500 centmetres cmbics i inferior o igual a 2.000 centmetres cmbics: 60 euros.
g. Automòbils tpus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada
superior a 2.000 centmetres cmbics: 1440 euros.
2. L’adquisició d’automòbils tpus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny,
motocicletes i ciclomotors, el valor dels quals siga inferior a 20.000 euros i que tnguen una antguitat
superior a 5 anys i inferior o igual a 12 anys, exclosos els que hagen sigut qualifcats de vehicles històrics. En
aquests casos, resultaran aplicables les quotes fxes següents:
a. Eotocicletes i ciclomotors amb cilindrada inferior o igual a 250 centmetres cmbics: 30 euros.
b. Eotocicletes amb cilindrada superior a 250 centmetres cmbics i inferior o igual a 550 centmetres
cmbics: 60 euros.
c. Eotocicletes amb cilindrada superior a 550 centmetres cmbics i inferior o igual a 750 centmetres
cmbics: 9 0 euros.
d. Eotocicletes amb cilindrada superior a 750 centmetres cmbics: 1440 euros.
e. Automòbils tpus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny amb cilindrada inferior
o igual a 1.500 centmetres cmbics: 120 euros.
f. Automòbils tpus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada
superior a 1.500 centmetres cmbics i inferior o igual a 2.000 centmetres cmbics: 180 euros.
g. Automòbils tpus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada
superior a 2.000 centmetres cmbics: 280 euros.
3. Els automòbils tpus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i
91

Redacció feta per la Llei 27/2018, de 27 desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i fnancera i
d'organització de la eeneralitat DD.OC.C.V. n 8.4456, de 28/12/2018..
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ciclomotors amb antguitat inferior o igual a 5 anys i cilindrada superior a 2.000 centmetres cmbics, o amb
valor igual o superior a 20.000 euros, les embarcacions d’esbarjo amb més de 8 metres d’eslora o amb valor
igual o superior a 20.000 euros, i els objectes d’art i les antguitats segons la defnició que se’n realitza en la
Llei 19 /19 9 1, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni, que tributaran al tpus de gravamen del 8%.
44. Els vehicles i embarcacions de qualsevol classe adquirits al fnal de la seua vida mtl per a la seua
valorització i eliminació, en aplicació de la normatva en matèria de residus, que tributaran al tpus de
gravamen del 2%.
5. L’adquisició de valors, que tributarà, en tot cas, conforme al que es disposa en l’apartat 3 de
l’artcle 12 del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
aprovat pel Reial decret legislatu 1/19 9 3, de 244 de setembre.
Quatre. El 44 per 100 en els casos següents:
1. En les adquisicions d’habitatges de protecció ofcial de règim especial, així com en la consttució o
cessió de drets reals que recaiguen sobre aquests habitatges, excepte els drets reals de garanta, sempre
que aquests consttuïsquen o hagen de consttuir l’habitatge habitual de l’adquirent o cessionari.
2. En les adquisicions d’habitatges que hagen de consttuir l’habitatge habitual d’una família
nombrosa, sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents
dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que habitaran l’habitatge,
corresponent al període impositu immediatament anterior, amb termini de presentació vennut en la data
de la meritació, no excedisca, en conjunt, 445.000 euros.
3. En les adquisicions d’habitatges que hagen de consttuir l’habitatge habitual d’una persona amb
discapacitat fsica o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquica, amb
un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, per la part del bé que aquell adquirisca.
44.9 2 En les adquisicions de béns immobles situats en una zona declarada com a àrea industrial
avannada, sempre que concórreguen les circumstàncies concurrents següents:
a. Que els immobles s'afecten a l'actvitat empresarial o professional de l'adquirent, com a seu del domicili
fscal o centre de treball de l'empresa o negoci.
b. Que l'adquirent mantnga l'exercici de l'actvitat empresarial o professional i el seu domicili fscal a la
Comunitat Valenciana durant un període de, com a mínim, tres anys, llevat que, en el cas d'adquirent
persona fsica, aquesta muira dins del termini esmentat.
c. Que durant el mateix període de tres anys l'adquirent no realitze qualsevol de les operacions següents:
1. Efectuar actes de disposició o operacions societàries que, directament o indirectament, puguen
donar lloc a una minoració substancial del valor d'adquisició.
2. Transmetre els immobles.
3. Desafectar els immobles de l'actvitat empresarial o professional o destnar-los a fns diferents de seu
del domicili fscal o centre de treball.
d. Que l'import net de la xifra de negocis de l'actvitat de l'adquirent, en els termes de la Llei de l'impost
sobre societats, no supere els 10 milions d'euros durant els tres anys a què es refereix la lletra c anterior.
e. Que en el document pmblic pel qual es formalitze l'adquisició, es determine expressament la destnació
de l'immoble a què es refereix la lletra a.
Cinc. Als efectes de l’aplicació dels tpus de gravamen a què es refereixen els nmmeros 1. i 2. de
l’apartat 2 i l’apartat 44 d’aquest artcle caldrà ajustar-se al concepte d’habitatge habitual de la normatva
reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Sis. Als efectes de l’aplicació dels tpus de gravamen a què es refereixen els apartats 2 i 44 d’aquest
artcle, serà requisit imprescindible que l’adquisició s’efectue en document pmblic o que es formalitze
d’aquesta manera dins del termini de declaració de l’impost.
92

Punt afegit per la Disposició addicional quarta de la Llei 144/2018, de 5 de juny, de la eeneralitat, de gestó,
modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat ValencianaDDOCCV n. 8312 de 7 de juny de 2018.
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Article cutorze. Acte jerceisc eocemenstut

93

De conformitat amb allò que disposa l’artcle 449 .1.u. de la Llei 22/2009 , de 18 de desembre,
per la qual es regula el sistema de fnannament de les comunitats autònomes de règim comm i
ciutats amb estatut d’autonomia i es modifquen determinades normes tributàries, els tpus de
gravamen de la modalitat d’actes jurídics documentats de l’Impost sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats seran els següents:
U9 44. El 0,1 per 100 en els casos següents:
a. Les primeres còpies de les escriptures pmbliques que documenten adquisicions de
vivenda habitual.
b. Els documents que formalitzen la consttució i la modifcació de drets reals de garanta a
favor d’una societat de garanta recíproca amb domicili social en el territori de la Comunitat
Valenciana, de l’Insttut Valencià de Finances i dels fons sense personalitat jurídica als quals fa
referència l’artcle 2.44 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la eeneralitat, d’hisenda pmblica, del
sector pmblic instrumental i de subvencions.
A aquests efectes, cal ajustar-se al concepte de vivenda habitual contemplat en la
normatva estatal reguladora de l’impost sobre la renda de les persones fsiques.
Dos. El 2 per 100 en les primeres còpies d’escriptures i actes notarials que documenten
transmissions de béns immobles respecte de les quals s’haja renunciat a l’exempció en l’Impost
sobre el Valor Afegit, de conformitat amb allò que disposa l’artcle 20.2, de la Llei 37/19 9 2, de 28
de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
Tres. En els altres casos, l'1,5 per 100.

93
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Redacció feta a l’artcle 144 pel Decret Llei 44/2013, de 2 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen
mesures urgents per a la reducció del dèfcit pmblic i la lluita contra el frau fscal a la Comunitat
Valenciana, així com altres mesures en matèria d’ordenació del joc DDOCCV nmm. 7083, de 06/08/2013..
Redacció feta per la Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, de pressupostos de la eeneralitat per
l’exercici 2019 .
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Article cutorze iis .95 96 97Bonsisfcucisons
U. S’aplicarà una bonifcació del 100 per 100 de la quota tributària de la modalitat gradual d’actes
jurídics documentats de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en
les escriptures pmbliques de novació modifcatva de crèdits amb garanta hipotecària pactats de
comm acord entre creditor i deutor, sempre que el creditor siga una de les enttats a què es refereix
l’artcle 1 de la Llei 2/19 9 44, de 30 de marn, sobre subrogació i modifcació de préstecs hipotecaris, i
la modifcació es referisca a les condicions del tpus d’interés inicialment pactat o vigent, a
l’alteració del termini o a ambdós.
Dos. S'aplicarà una bonifcació del 100 per 100 de la quota tributària de la modalitat gradual
d'Actes Jurídics Documentats respecte a aquelles escriptures pmbliques de novació modifcatva,
pactades de comm acord entre creditor i deutor, que canvien el mètode d'amorttzació i qualssevol
altres condicions fnanceres d'aquells préstecs i crèdits amb garanta hipotecària que complisquen
els requisits següents:
- Que el préstec s'haja concertat amb la fnalitat de l'adquisició d'un habitatge.
- Que aquest habitatge consttuïsca l’habitatge habitual del deutor i/o hipotecant en el moment de
la novació.
- Que el creditor siga una de les enttats previstes en l'artcle 1 de la Llei 2/19 9 44, de 30 de marn,
sobre subrogació i modifcació de préstecs hipotecaris.
Dins del concepte de modifcació del mètode o sistema d'amorttzació i de qualssevol altres
condicions fnanceres del préstec no s'entendran compreses l'ampliació o reducció de capital;
l'alteració del termini o de les condicions del tpus d'interés inicialment pactat o vigent, ni la
prestació o modifcació de les garantes personals.
Tres9 8. 1. La transmissió de la totalitat o part d'un o més habitatges i els seus annexos a una
persona fsica o jurídica a l'actvitat de la qual se li apliquen les normes d'adaptació del Pla general
de comptabilitat del sector immobiliari gaudirà d'una bonifcació de la quota de l'impost en la
modalitat de transmissions patrimonials oneroses, sempre que complisca els requisits següents:
a. Que l'adquisició es realitze com a pagament total o parcial per l'entrega d'un habitatge al
transmetent.
b. Que l’habitatge entregat al transmetent consttuïsca l’habitatge habitual.
95
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Redacció feta per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181, de 27/12/2013..
Vegeu disposició addicional quinzena per als exercicis 20144 i 2015, en la redacció feta per la Llei 5/2013,
de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i fnancera, i d’organització de la
eeneralitat DDOCCV nmm. 7181, de 27/12/2013..
Redacció donada per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d'organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448, de 29  desembre de 2016.
Redacció feta per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 8202 de 30/12/2017..
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c. Que l'entrega de l’habitatge al transmetent estga subjecta i no exempta de l'Impost sobre el
Valor Afegit.
d. Que l'actvitat principal de l'adquirent siga la construcció d'edifcis, la promoció immobiliària o la
compravenda o arrendament de béns immobles pel seu compte.
e. Que els béns adquirits s'incorporen a l'actu circulant de l'adquirent amb la fnalitat de vendre'ls
o llogar-los.
f. Que en el termini de tres anys, els béns adquirits es transmeten a una persona fsica per al seu
ms com a habitatge o es destnen a l'arrendament d’habitatge, d'acord amb el que disposa la Llei
29 /19 9 44, de 244 de novembre, d'arrendaments urbans.
Tant la transmissió com la formalització de l'arrendament haurà de formalitzar-se en document
pmblic.
g. Que l'empresa adquirent estga al corrent amb les obligacions tributàries amb la eeneralitat.
2. La bonifcació sobre la quota de l'impost tndrà les modalitats següents:
Concepte

Percentatge
de bonifcació

Si a l’habitatge adquirit es realitzen obres tendents a conservar o millorar el
rendiment energètc, la salubritat o l’accessibilitat en l’habitatge, així com a
suprimir barreres arquitectòniques.

50 %

Si l’habitatge adquirit es destna a l’arrendament de habitatge, de conformitat
amb el que disposa la Llei 29 /19 9 44, de 244 de novembre, d’arrendaments urbans,
sempre que reunisca condicions d’habitabilitat.

50 %

Si l’habitatge adquirit es destna a l’arrendament de habitatge, de conformitat
amb el que disposa la Llei 29 /19 9 44, de 244 de novembre, d’arrendaments urbans,
després de la realització d’obres tendents a conservar o millorar el rendiment
energètc, la salubritat o l’accessibilitat en l’habitatge, així com a suprimir barreres
arquitectòniques.

70 %

3. L'aplicació d'aquesta bonifcació és provisional, per la qual cosa només cal fer constar en
l'escriptura pmblica que l'adquisició de l’habitatge i, si escau, annexos s'efectua a f de vendre'ls o
arrendar-los a un partcular per al seu ms com a habitatge. Per a l'elevació a defnitva, el subjecte
passiu ha d'acreditar la transmissió o arrendament posterior de la totalitat dels béns adquirits.
44. Davant de l'incompliment de qualsevol dels requisits, condicionants o terminis per a l'aplicació
de la bonifcació prevista en aquest artcle, el subjecte passiu haurà de presentar, dins del termini
reglamentari de presentació, comptador des de l’endemà de l'incompliment, una autoliquidació
complementària sense bonifcació i amb deducció de la quota ingressada, amb aplicació dels
corresponents interessos de demora.
5. Als efectes de l'aplicació de la bonifcació, és necessari tndre en compte les regles especials
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següents:
a. Quan es transmeten habitatges que formen part d'una edifcació sencera en règim de propietat
vertcal, la bonifcació només serà aplicable en relació amb la superfcie que s'assigne com a
habitatge en la divisió en propietat horitzontal posterior, i queda exclosa la superfcie dedicada a
locals comercials.
b. La bonifcació serà aplicable a l’habitatge i el terreny en què es troba enclavat sempre que
formen una mateixa fnca registral i la venda posterior del termini dels tres anys comprenga la
totalitat d’aquesta.
c. En el cas d'adquisició de parts indivises, el dia inicial del termini de tres anys a què es refereix la
lletra a de l'apartat 1 serà la data d'adquisició de la primera part indivisa.
d. Queden expressament excloses de l'aplicació d'aquesta bonifcació:
Les adjudicacions d'immobles en subhasta pmblica.
Les transmissions de valors que incórreguen en els casos a què ha referència l'artcle 17.2 del text
refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat
pel Reial decret legislatu 1/19 9 3, de 244 de setembre.
6. Eitjannant una ordre de la persona ttular de la conselleria competent en matèria d'hisenda,
s'establiran els casos, les condicions i els mitjans de justfcació de les obres que tendisquen a
conservar o millorar el rendiment energètc de l’habitatge que donen lloc a l'aplicació de la
bonifcació regulada en aquest artcle.
Quatre.9 9  S'aplicarà una bonifcació del 30 % de la quota gradual de documents notarials de
la modalitat actes jurídics documentats de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en les escriptures pmbliques per les quals es formalitzen les adquisicions de béns
immobles situats en una zona declarada àrea industrial avannada.
Article cutorze ter. 100 Termisnsis ee pre enstucisó
1. El termini per a la presentació de l’autoliquidació, junt amb el document o la declaració
escrita substtutva del document, serà d’un mes, comptat des del dia en què es cause l’acte o
contracte.
99

100

Apartat afegit per la Disposició addicional quarta de la Llei 144/2018, de 5 de juny, de la eeneralitat, de
gestó, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana. DDOCCV n. 8312
de 7 de juny de 2018.
Artcle afegit per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181, de 27/12/2013..
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No obstant això, quan es tracte de consolidacions del domini en el nu propietari per
defunció de l’usufructuari, el termini serà de sis mesos, comptats des del dia de la defunció de
l’usufructuari o des d’aquell en què adquirisca fermesa la declaració de defunció.
2. Llevat que específcament s’establisca una altra cosa, quan després de l’aplicació d’un
benefci fscal es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits a
què estguera condicionat, s’haurà de presentar l’autoliquidació corresponent en el termini d’un
mes comptat des del dia en què s’haguera produït l’incompliment. La regularització que es
practque inclourà la part de l’impost que s’haguera deixat d’ingressar com a conseqüència de
l’aplicació del benefci fscal, així com els interessos de demora.
3. Les transmissions patrimonials oneroses en les quals el contribuent siga un empresari o
professional i que tnguen com a objecte béns mobles adquirits a partculars per a la seua revenda,
excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destnats al la conversió en ferralla, hauran
de ser objecte d’autoliquidació en la forma i el termini següents:
a. L’autoliquidació comprendrà de forma agregada totes les adquisicions realitzades dins
del període de liquidació, que coincidirà amb el trimestre natural, i haurà d’ajustar-se al model que
determine el conseller competent en matèria d’hisenda.
b. El conseller competent en matèria d’hisenda podrà determinar, mitjannant una ordre,
que l’autoliquidació s’haja d’acompanyar d’una
declaració en què es contnga una relació dels
béns adquirits, incloent-hi, per cada bé, la seua descripció, la data d’adquisició, la identfcació del
transmetent i la contraprestació satsfeta per l’adquisició. La dita ordre podrà determinar,
igualment, que la declaració esmentada s’haja de substtuir o complementar per mitjà de la còpia
dels fulls corresponents dels llibres o registres ofcials en què s’incloguen les operacions.
c. La presentació de la dita autoliquidació es farà en els vint primers dies naturals del mes
següent al període de liquidació que corresponga. No obstant això, l’autoliquidació corresponent a
l’mltm període de l’any es presentarà durant els trenta primers dies naturals del mes de gener de
l’any següent.
CAPÍTOCL IV
Trisiet oire el joc
Article qeisnsze. Tispe is qeote
U.101
101

102

102

El tribut que grava els jocs de sort, envit o atzar s'exigeix, en cas d'explotació de

Redacció feta per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 8202 de 30/12/2017..
Vegeu disposició addicional onze, en la redacció feta per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures
fscals, de gestó administratva i fnancera, i d’or ganització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181, de
27/12/2013..
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màquines i aparells automàtcs, de conformitat amb les regles següents:
1. El període impositu és el trimestre natural.
2. La meritació es produeix:
a. Amb caràcter general, el primer dia del període impositu.
b. En el cas d'explotació de màquines de nova autorització, la meritació coincideix amb
l'autorització d'explotació.
c. En el cas d'alnament de la suspensió de l'autorització d'explotació de la màquina, la meritació
coincideix amb l'esmentat alnament.
3. El contribuent està obligat a practcar operacions d'autoliquidació tributària i a realitzar l'ingrés
del deute tributari durant el mes següent al venciment del trimestre natural en què s'haja produït
la meritació assenyalada en la lletra u de l'apartat 2 anterior. Si l'mltm dia del termini és inhàbil, el
termini fnalitzarà el dia hàbil immediat següent. En els casos de les lletres i i c de l'apartat 2
anterior, l'ingrés del deute tributari es realitzarà en el moment de la meritació.
44. La quota íntegra s'obté aplicant la quanttat fxa assenyalada en el quadre següent, en funció de
la classifcació de les màquines o aparells automàtcs aptes per a la realització dels jocs:
Tispe ee màqeisnsu

Queotu unseul (eero )

1. Tipus B Drecreatves amb premi.
1.1. D’un jugador només
3.200
1.2 D’un sol jugador, que tnguen limitada l’aposta màxima a 10 1.000
cèntms d’euro i que no permeten la realització de partdes
simultànies
1.3. En les que puguen intervindre dos o més jugadors, sempre que
el joc de cada un d’ells siga independent del realitzat pels altres
1.3.1. De dos jugadors
2 quotes de l’apartat 1.1
1.3.2. De tres o més jugadors
5.839 ,4444 + D10 % quota de
l’apartat 1.1 x nre. jugadors.
2. Tipus C Datzar.
2.1. D’un jugador només
44.600
2.2. En les que puguen intervindre dos o més jugadors, sempre que
el joc de cada un d’ells siga independent del realitzat pels altres
2.2.1. De dos jugadors
2 quotes d’un jugador
2.2.2. De tres o més jugadors
8.39 44,08 + D10 % quota d’un
jugador x nre. jugadors.
En cas de modifcació del preu màxim de 0,20 euros autoritzat per a la partda de màquines
tpus B, la quota tributària de 3.200 euros, corresponent a un jugador, s’incrementarà en 70 euros
per cada 0,044 euros en què el nou preu màxim autoritzat excedisca de 0,20 euros. Si la dita
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modifcació es produïra després de la meritació de la taxa, els subjectes passius que exploten
màquines amb permisos de data anterior a aquella en què s’autoritze la pujada hauran
d'autoliquidar i ingressar la diferència de quota que corresponga en la forma i els terminis que
reglamentàriament es determinen. No obstant això, la dita autoliquidació serà del 50 per 100 de la
diferència esmentada, si la modifcació es produeix després del 30 de juny.
L’ingrés de la taxa es farà en quatre pagaments fraccionats iguals, que s’efectuaran entre els
dies 1 i 20 dels mesos d’abril, juliol, octubre i desembre.
En els supòsits de màquines tpus B i tpus C que estguen en situació de suspensió
temporal de l’explotació en la data de la meritació de l’impost, quan l’alnament de la dita suspensió
produïsca efectes després del 30 de juny, s’abonarà el 50 per 100 de la taxa, que es farà efectu en
els pagaments fraccionats dels mesos d’octubre i desembre.
Dos.103 Els tpus de gravamen en el cas del tribut que grava els jocs de sort, envit o atzar, en
la modalitat de gravamen sobre establiments diferents de casinos de joc, són els següents:
1. Amb caràcter general: el 25 % de les quanttats jugades.
2. En les modalitats del joc del bingo distntes del bingo electrònic, d'acord amb la tarifa següent:
En aquests casos, el tribut es merita en el moment de l'adquisició dels cartons, i s’ingressa en
aquest moment. El contribuent està obligat a practcar operacions d'autoliquidació tributària i a
realitzar l'ingrés del deute tributari.
3. En el bingo electrònic: el 25 % de la diferència entre les quanttats jugades i els imports destnats
a premis. El contribuent està obligat a practcar operacions d'autoliquidació tributària i a realitzar
l'ingrés del deute tributari durant el mes següent al venciment del mes natural en què es produeix
la meritació. L'autoliquidació comprendrà de forma agregada tots els jocs meritats en el mes
natural. Si l'mltm dia del termini és inhàbil, el termini fnalitzarà el dia hàbil immediat següent.

Tres1044. Els tpus de gravamen del tribut que grava els jocs de sort, envit o atzar s'exigirà, en
la modalitat de gravamen sobre casinos de joc, són els següents:
1. Amb caràcter general, la tarifa següent:

103

104

Redacció feta per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 8202 de 30/12/2017..
Redacció feta per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 8202 de 30/12/2017..
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Tram de la base imposable comprés entre (euros)
0 € i 2.000.000,00 €
2.000.000,01 € i 44.000.000,00 €
44.000.000,01 € i 6.000.000,00 €
Eés de 6.000.000,00 €

Tipus de gravamen (percentatge)
20 %
30 %
440 %
50 %

La tarifa anterior s'aplica tant als jocs organitzats o celebrats en els casinos de joc Dsala principal.
com en les sales apèndix d'aquests, si bé s'aplica separadament a la base imposable de cada una
de les sales.
2. En establiments ubicats fora dels casinos de joc o de sales apèndixs, a través de terminals en
línia, la quota íntegra s'obté aplicant sobre la base imposable el tpus de gravamen del 25 %.
3. En el cas de partdes de pòquer organitzades en els casinos de joc o les seues sales apèndix,
s'aplica una bonifcació del 60 % de la part proporcional de la quota íntegra que corresponga a
aquestes partdes, sempre que es complisquen els requisits següents:
1r Que la partda tnga la consideració de competció, torneig o semblant.
2n Que els partcipants en el joc paguen una entrada o iey-isns.
44. Respecte als ingressos trimestrals, el contribuent està obligat a practcar operacions
d'autoliquidació tributària i a realitzar l'ingrés del deute tributari durant el mes següent al
venciment de cada trimestre natural. Si l'mltm dia del termini és inhàbil, el termini fnalitzarà el dia
següent hàbil.
Quatre105. En el tribut que grava les rifes, tómboles, o combinacions aleatòries, s'exigeix
d'acord amb les regles següents:
1. Estan exemptes:
a. Les organitzades per l'OCrganització Nacional de Cegos Espanyols.
b. Les organitzades per la Creu Roja Espanyola.
c. Per a un mateix organitzador, sempre que la seua actvitat habitual o principal no siga
l'organització o celebració de jocs, en qualsevol de les seues modalitats, i en relació amb un mateix
any natural: les dues primeres rifes o tómboles, sempre que el valor total dels premis oferits, en
cada un dels dos jocs, no excedisca els 600 euros.
105

Redacció feta per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 8202 de 30/12/2017..
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d. Les rifes o tómboles organitzades per enttats amb fns benèfcs, religiosos, culturals, turístcs,
esportus o ambientals legalment autoritzades i inscrites en el registre corresponent, sempre que
es justfque la destnació dels fons a les fnalitats esmentades.
e. Les rifes o tómboles declarades d'utlitat pmblica o benèfques.
2. El tpus de gravamen és:
a. El 20 %, amb caràcter general.
b. El 10 %, en les combinacions aleatòries amb fns publicitaris o promocionals, defnides com
aquells sortejos que, amb fnalitat exclusivament publicitària o de promoció d'un producte o
servei, i tenint com mnica contraprestació el consum del producte o servei, sense sobrepreu ni cap
tarifació addicional, ofereixen premis en metàl·lic, espècie o serveis, i amb l’exigència, si escau, de
la condició de client de l'enttat objecte de la publicitat o promoció.
c. En les tómboles de duració inferior a quinze dies organitzades en ocasió de mercats, fres o
festes i els premis de les quals oferits diàriament no excedisquen un valor total de 5.000 euros, el
contribuent podrà optar entre pagar els tributs d'acord amb el tpus previst en la regla 1 d'aquest
apartat, o bé, a raó de 100 euros per cada dia de duració, en capitals de província o poblacions de
més de cent mil habitants; de 70 euros per cada dia, en poblacions entre vint mil i cent mil
habitants, i de 30 euros per cada dia de duració, en poblacions inferiors a vint mil habitants.
3. El contribuent està obligat a practcar operacions d'autoliquidació tributària i a realitzar l'ingrés
del deute tributari durant el mes següent al venciment del mes natural en què es produeix la
meritació. L'autoliquidació comprendrà de forma agregada tots els jocs meritats en el mes natural.
Si l'mltm dia del termini és inhàbil, el termini fnalitzarà el dia següent hàbil.
Cinc106. En el tribut que grava les apostes, el tpus de gravamen és del 20 %, i la base
imposable és l'import total de les quanttats que es dediquen a la partcipació en el joc, així com
qualsevol altre ingrés que es puga obtndre directament derivat de la seua organització o
celebració, deduïts els premis satsfets als partcipants. El contribuent està obligat a practcar
operacions d'autoliquidació tributària i a realitzar l'ingrés del deute tributari durant el mes següent
al venciment del mes natural en què es produeix la meritació. L'autoliquidació comprendrà de
forma agregada tots els jocs meritats en el mes natural. Si l'mltm dia del termini és inhàbil, el
termini fnalitzarà el dia següent hàbil.
Sis107. En el joc per mitjans electrònics, telemàtcs o de comunicació a distància l'àmbit del qual siga
el de la Comunitat Valenciana, la quota íntegra s'obté aplicant sobre la base imposable el tpus de
106
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Apartat introduït per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 8202 de 30/12/2017..
Apartat introduït per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 8202 de 30/12/2017..
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gravamen del 25 %.
CAPÍTOCL V
Impo t oire Hiserocurier

Article etze. Tispe ismpo istie uetonsòmisc ee lgImpo t oire Hiserocurier

108

Sens e constinsget
CAPÍTOCL VI109 
IMíPOST sSPsCIAL SOBRs esTsRMíINATS MíITJANS es TRANSPORT
Article eè et Tispe ismpo istie ee lIImpo t s pecisul oire eetermisnsut Míistjuns ee Truns port
Els tpus impositus aplicables, en exercici de la competència normatva reconeguda en l'artcle 51
de la Llei 22/2009  de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de fnannament de les
comunitats autònomes de règim comm i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifquen
determinades normes tributàries, seran els següents:
a. Vehicles compresos en l'Epígraf 44t de l'artcle 70.1 de la Llei 38/19 9 2, de 28 de desembre,
d'impostos especials: 16 per 100
b. Vehicles compresos en l'Epígraf 9 é de l'artcle 70.1 de la Llei 38/19 9 2, de 28 de desembre,
d'impostos especials: 16 per 100
DISPOCSICIOCNS ADDICIOCNALS
eis po iscisó ueeiscisonsul prismeru. Oilisgucisons aormul eel nsoturis

110

U. El compliment de les obligacions formals dels notaris, arreplegades en els artcles 32.3 de
la Llei 29 /19 87, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions, i en l’artcle 52 del
text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats,
aprovat pel Reial decret Legislatu 1/19 9 3, de 244 de setembre, es farà en el format que determine
108

Sense contngut per la Llei 27/2018, de 27 desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i fnancera i
d'organització de la eeneralitat DD.OC.C.V. n 8.4456, de 28/12/2018..
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Redacció donada per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d'organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448, de 29  desembre de 2016)
Redacció feta per la Llei 12/20044, de 27 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat Valenciana DDOCCV nmm. 449 13, de 29 /12/20044..
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l'ordre del conseller d’Economia, Hisenda i OCcupació.
La remissió de la informació podrà realitzar-se en suport directament llegible per ordinador
o per mitjà de transmissió per via telemàtca en les condicions i el disseny que s’aproven
mitjannant una ordre del conseller d’Economia, Hisenda i OCcupació, qui, a més, podrà establir els
supòsits i terminis en què les dites formes de remissió siguen obligatòries.
Dos. Els notaris amb destnació en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma valenciana
hauran de remetre a la conselleria competent en matèria d’hisenda una ftxa resum dels
documents autoritzats per ells referents a actes o contractes subjectes a l'Impost sobre
Successions i Donacions o a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats, així com la còpia electrònica d’aquells documents.
La determinació dels actes o contractes a què es referirà l’obligació, així com el format, el
contngut, els terminis i la resta de condicions de compliment d’aquella, s’establiran mitjannant una
ordre del conseller competent en matèria d’hisenda, i s'haurà de dur a terme en suport
directament llegible per ordinador o per mitjà de transmissió per via telemàtca.
eis po iscisó ueeiscisonsul egonsu.111 Oilisgucisons aormul ee eimisnsis trumenst egisnsaormucisó per purt eel
regis trueor ee lu propisetut is mercunstil
Els registradors de la propietat i mercantls amb destnació en l’àmbit territorial de la
comunitat autònoma valenciana hauran de remetre a la conselleria competent en matèria
d’hisenda una declaració amb la relació dels documents referents a actes o contractes subjectes a
l'Impost sobre Successions i Donacions o a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats que es presenten a inscripció, quan el pagament o la presentació de la
declaració s’haja realitzat en una altra comunitat autònoma diferent de la valenciana a la qual no
corresponga el rendiment dels impostos.
La remissió de la informació s’efectuarà en el format, els terminis i la resta de condicions i
amb el contngut que s’establisca mitjannant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda, ' s'haurà de dur a terme en suport directament llegible per ordinador o per mitjà de
transmissió per via telemàtca en els supòsits en què l’ordre esmentada així ho establisca.
eis po iscisó ueeiscisonsul terceru.112 Oilisgucisons aormul ee eimisnsis trumenst egisnsaormucisó ens relucisó
umi lgImpo t oire Truns mis isons Putrismonsisul is Acte Jerceisc eocemenstut per purt ee le
per onse f isqee is jerceisqee qee orgunsistzens eihu te ee iéins moile
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Redacció feta per la Llei 12/20044, de 27 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat Valenciana DDOCCV nmm. 449 13, de 29 /12/20044..
Redacció feta per la Llei 12/20044, de 27 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
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Les persones fsiques i jurídiques que organitzen subhastes de béns mobles hauran de
remetre a la conselleria competent en matèria d’hisenda una declaració en què s’inclouran totes
les transmissions de béns mobles en què hagen partcipat.
La remissió de la informació s’efectuarà en el format, els terminis i la resta de condicions i
amb el contngut que s’establisca mitjannant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda, i s'haurà de dur a terme en suport directament llegible per ordinador o per mitjà de
transmissió per via telemàtca en els supòsits en què l’ordre esmentada així ho establisca.
eis po iscisó ueeiscisonsul qeurtu.113 Oilisgucisó aormul egisnsaormucisó eel eijecte pu ise ens lgàmiist ee
lgImpo t oire Secce isons is eonsucisons
1. En el cas d’adquisicions morti cue u, els subjectes passius estaran obligats a presentar
junt amb l’autoliquidació a què es refereix l’artcle 31 de la Llei 29 /19 87, de 18 de desembre, de
l’Impost sobre Successions i Donacions, i la normatva que la desplega, documentació acreditatva
amb el contngut a què es refereix l’apartat 2 per cada un dels béns dels quals fóra ttular el
causant l’any natural anterior a la seua defunció que s’indiquen a contnuació:
a. Depòsits en compte corrent o d’estalvi, a la vista o a termini, comptes fnancers i altres
tpus d’imposicions en compte.
b. Deute pmblic, obligacions, bons i la resta de valors equivalents, negociats en mercats
organitzats.
c. Accions i partcipacions en el capital social o en el fons patrimonial d’insttucions
d’inversió col·lectva Dsocietats i fons d’inversió., negociades en mercats organitzats.
d. Accions i partcipacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres
enttats jurídiques, negociades en mercats organitzats.
2. En la documentació acreditatva hauran de constar els moviments efectuats fns a un any
abans de la defunció del causant.
3. S’exclouen de la present obligació els subjectes passius inclosos en els grups I i II de
parentu quan la seua base imposable siga igual o inferior a 100.000 euros.
eis po iscisó ueeiscisonsul cisnsqeensu. Aaectucisó eel renseismenst eerisvut
ismpo istie uetonsòmisc ee lgImpo t oire Hiserocurier 114

ee lgupliscucisó eel

tipe

Sens e constinsget
113

114

Disposició addicional quarta modifcada pel Decret Llei 44/2013, de 2 d’agost, del Consell, pel qual
s’estableixen mesures urgents per a la reducció del dèfcit pmblic i la lluita contra el frau fscal a la
Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d’ordenació del joc DDOCCV nmm. 7083, de
06/08/2013..
Sense contngut per la Llei 27/2018, de 27 desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i fnancera i
d'organització de la eeneralitat DD.OC.C.V. n 8.4456, de 28/12/2018..
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eis po iscisó ueeiscisonsul is ensu115. Regle relutive u le per onse umi eis cupucistut
El grau de discapacitat als efectes d’aquesta llei haurà d’acreditar-se per mitjà del
corresponent certfcat expedit pels òrgans competents de la eeneralitat o pels òrgans
corresponents de l’Estat o d’altres comunitats autònomes.
Les disposicions específques previstes en aquesta llei a favor de les persones amb
discapacitats fsiques o sensorials, amb grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o amb
discapacitats psíquiques, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, seran
aplicables a les persones amb discapacitat, la incapacitat de les quals es declare judicialment,
encara que no abaste el dit grau.
Així mateix, les disposicions específques previstes en aquesta llei a favor de les persones
amb discapacitat fsica o sensorial, amb grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, seran
aplicables als pensionistes de la Seguretat Social que tnguen reconeguda una pensió d’incapacitat
permanent total, absoluta o gran invalidesa, i en el cas dels pensionistes de classes passives que
tnguen reconeguda una pensió de jubilació o de retr per incapacitat permanent per al servei o
inutlitat.
eis po iscisó ueeiscisonsul etensu116. Míe ere f cul relucisonsuee umi lu celeirucisó ee lu Voltu ul Míóns u
Velu. Alucunst 2008
U. Bonifcació en la quota de l’Impost sobre el Patrimoni.
1. Els subjectes passius de l’Impost sobre el Patrimoni, no residents a Espanya amb
anterioritat a l’1 de gener de 2008, que hagueren adquirit la seua residència habitual a la
Comunitat Valenciana amb motu de la celebració de la Volta al Eón a Vela. Alacant 2008, i que
tnguen la condició de membres de les enttats que tnguen els drets d’explotació, organització i
direcció de l’esdeveniment esmentat o de les enttats que consttuïsquen els equips partcipants, es
podran aplicar una bonifcació del 9 9 ,9 9  per 100 de la quota, exclosa la part d'aquesta que
proporcionalment corresponga als béns i drets que estguen situats, pogueren exercitar-se o
hagueren de complir-se en territori espanyol i que formaren part del patrimoni del subjecte passiu
el 31 de desembre de 2007.

115

116

Redacció feta per la Llei 144/2007, de 26 de desembre, de la eeneralitat, de mesures fscals, de gestó
administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 5669 , de 28/12/2007..
Redacció feta per la Llei 144/2007, de 26 de desembre, de la eeneralitat, de mesures fscals, de gestó
administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 5669 , de 28/12/2007..
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La condició de membre de les enttats assenyalades en el paràgraf anterior haurà
d’acreditar-se per mitjà del certfcat que, a aquest efecte, expedisca el Consorci Alacant 2008.
2. La bonifcació serà aplicable als fets imposables produïts des de l’1 de gener de 2008 fns
al 31 de desembre de 2009 .
Dos. Bonifcació en la quota de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats.
1. En els supòsits d’adquisició de l’habitatge habitual per a no residents a Espanya amb
anterioritat a l’1 de gener de 2008, que hagueren adquirit la seua residència habitual a la
Comunitat Valenciana amb motu de la celebració de la Volta al Eón a Vela. Alacant 2008, i que
tnguen la condició de membres de les enttats que exercisquen els drets d’explotació, organització
i direcció de l’esdeveniment esmentat o de les enttats que consttuïsquen els equips partcipants,
es podrà aplicar una bonifcació del 9 9 ,9 9  per 100 de la quota derivada de l’aplicació de les
modalitats de transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats de l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
2. En els supòsits d’arrendament de l’habitatge habitual que siga concertat per no residents
a Espanya amb anterioritat a l’1 de gener del 2008, que hagueren adquirit la seua residència
habitual a la Comunitat Valenciana amb motu de la celebració de la Volta al Eón a Vela. Alacant
2008 i que tnguen la condició de membres de les enttats que tnguen els drets d’explotació,
organització i direcció de l’esdeveniment esmentat o de les enttats que consttuïsquen els equips
partcipants, es podrà aplicar una bonifcació del 9 9 ,9 9  per 100 de la part de la quota tributària de
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats corresponent a les rendes
de l’arrendament del període d’aplicació del benefci fscal, amb el límit del resultat d’aplicar a les
dites rendes el tpus mitjà efectu de gravamen corresponent a la totalitat de les rendes que
consttueixen la base imposable.
3. La condició de membre de les enttats indicades en els punts 1 i 2 d’aquest apartat haurà
d’acreditar-se per mitjà del certfcat que, a aquest efecte, expedisca el Consorci Alacant 2008.
Igualment, als efectes d’allò que s’ha disposat en els dits punts, caldrà ajustar-se concepte
d'habitatge habitual previst en la normatva estatal reguladora de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques.
44. Les bonifcacions a què es refereix aquest apartat seran aplicables en relació amb els fets
imposables produïts des de l’1 de gener de 2008 fns al 31 de desembre de 2009 .
eis po iscisó ueeiscisonsul heistensu.117Tuxucisó periscisul construeisctòrisu

1. En correcció del resultat obtngut en la comprovació de valors per qualsevol dels mitjans
117

Redacció feta per la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 59 22, de 29 /12/2008..
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previstos en l’artcle 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en l’àmbit de
l’Impost sobre Successions i Donacions, els interessats podran promoure la taxació pericial
contradictòria per mitjà de sol·licitud presentada dins del termini del primer recurs o
reclamació que corresponga contra la liquidació efectuada d’acord amb els valors comprovats
administratvament o, quan la normatva tributària així ho preveja, contra l’acte de
comprovació de valors degudament notfcat.
Quan l’interessat considere que la notfcació no conté expressió sufcient de les dades i motus
tnguts en compte per a elevar els valors declarats i en denuncie l’omissió en un recurs de reposició
o en una reclamació economicoadministratva, reservant-se el dret a promoure taxació pericial
contradictòria, el termini a què es refereix el paràgraf anterior es comptarà des de la data de
fermesa en via administratva de l’acord que resolga el recurs o la reclamació interposada.
2. La presentació de la sol·licitud de taxació pericial contradictòria, o la reserva del dret a
promoure-la a què es refereix l’apartat 1, determinarà la suspensió de l’execució de la liquidació i
del termini per a interposar recurs o reclamació contra aquesta.
eis po iscisó ueeiscisonsul nsovensu118. Reqeis ist per u lgucreeistucisó ee lu pre enstucisó is el pugumenst ee
lgImpo t oire Truns mis isons Putrismonsisul is Acte Jerceisc eocemenstut is ee lgImpo t oire
Secce isons is eonsucisons euvunst ee lu Genserulistut
1. Sense perjuí del que estableix l’apartat 3, l’acreditació de la presentació de documents i
autoliquidacions, així com del pagament de deutes tributaris, que resulten procedents pels
impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i
donacions, quan hagen de dur-se a terme davant de la eeneralitat, per a permetre l’admissió de
documents subjectes als dits impostos per autoritats, funcionaris, ofcines o dependències
administratves i la producció d’efectes d'aquests en jutjats, tribunals, ofcines o registres pmblics, o
a qualsevol altre efecte previst en les disposicions vigents, s’efectuarà per mitjà de justfcant
expedit per l’Administració tributària de la eeneralitat, on conste la presentació del document i el
pagament del tribut, o la declaració de no-subjecció o del benefci fscal aplicable.
Als efectes de l’expedició del justfcant a què es refereix el paràgraf anterior, el pagament
del tribut haurà de constar efectuat per mitjà d’ingrés a favor de la eeneralitat, en comptes de
ttularitat d'aquesta, i a través dels models de declaració i ingrés habilitats amb aquesta fnalitat
per la conselleria competent en matèria d’hisenda.
2. En el supòsit de declaracions tributàries la presentació de les quals, i, si és el cas, el
pagament, s’hagen dut a terme per mitjans telemàtcs habilitats per la eeneralitat, l’acreditació
d'aquestes circumstàncies es considerarà efectuada d’acord amb el que estableix l’apartat 1 o pels
118

Redacció feta a la disposició addicional novena pel Decret llei 44/2013, de 2 d’agost, del Consell, pel qual
s’estableixen mesures urgents per a la reducció del dèfcit pmblic i la lluita contra el frau fscal a la
Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d’ordenació del joc DDOCCV nmm. 7083, de
06/08/2013..
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procediments específcament previstos, a aquest efecte, mitjannant una ordre del conseller
competent en matèria d’hisenda.
3.119  En els supòsits d’adquisició dels vehicles a què es refereixen els nmmeros 1 i 2 de
l’apartat tres de l’artcle tretze, quan aquella no estga exempta de pagament de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, els contribuents, una vegada formalitzada
l’autoliquidació de l’impost, no tenen l’obligació de presentar-la davant de l’administració tributària
de la eeneralitat, i és sufcient l’acreditació del pagament en la forma establida pel paràgraf segon
de l’apartat 1 o per l’apartat 2 d’aquesta disposició, a l’efecte de la tramitació del canvi de ttularitat
del vehicle davant de l’òrgan competent en matèria de trànsit.
eis po iscisó ueeiscisonsul eee120. Bonsisfcucisó ens lu qeotu ee lgImpo t oire el Putrismonsis per u 2011
Sobre la quota de l’Impost sobre el Patrimoni resultant de l’aplicació de les deduccions i
bonifcacions regulades per la normatva de l’Estat, quan aquesta resulte positva, s’aplicarà, en
2011, una bonifcació del 100 per 100.
eis po iscisó ueeiscisonsul onsze121. Bonsisfcucisons ens lu qeotu ee lu tuxu qee gruvu el joc ee ort, ensvist o
utzur, eerunst el unsy 2012, 2013 is 2014, per u le màqeisnse recreutive tipe B is tipe C ens isteucisó
ee e pens isó temporul ee lgexplotucisó ens eutu 31 ee ee emire ee 2011, is qee hugeerens romà ens lu
eistu isteucisó, isnsisnsterrompeeumenst, ee ee lg1 ee genser ee 2011, gupliscuruns le ionsisfcucisons
egüenst ens lu qeotu ee lu tuxu qee gruvu el joc ee ort, ensvist o utzur, qeuns lgulçumenst ee lu eistu
e pens isó ghugeeru proeeït umi eaecte ee lg1 ee genser ee 2012
En els supòsits de màquines tpus B i C que estguen en situació de suspensió temporal de
l’explotació en data 31 de desembre de 2011, i que hagueren romàs en la dita situació,
ininterrompudament, des de l’1 de gener de 2011, s’aplicaran les bonifcacions següents en la
quota de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, quan l’alnament de la dita suspensió
s’haguera produït amb efectes d’1 de gener de 2012:
Durant l’any 2012, bonifcació del 75 per 100 de la quota de la taxa.
Durant els anys 2013 i 20144, bonifcació del 50 per 100 de la quota de la taxa.
Els dits benefcis quedaran condicionats al fet que les màquines no estguen en situació de
suspensió temporal de l’explotació en cap moment dels exercicis esmentats.
El nombre de màquines bonifcades per ttular no podrà superar el de la diferència positva
entre les autoritzacions d’explotació suspeses el 31 de desembre de 2011 i que hagueren romàs en
119

120
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Redacció feta per la Llei 27/2018, de 27 desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera i d'organització de la eeneralitat DD.OC.C.V. n 8.4456, de 28/12/2018..
Redacció feta per la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 69 31, de 27/12/2012..
Redacció feta per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181, de 27/12/2013..
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la dita situació de suspensió, ininterrompudament, des de l’1 de gener de 2011, i les suspeses l'1
de gener de 2012. Si en qualsevol dels exercicis en què siga aplicable la bonifcació s’incrementara
el nombre de màquines suspeses respecte de l’existent l'1 de gener de 2012, es perdrà el dret a la
bonifcació per a un nombre de màquines equivalent a l’increment esmentat.
L’incompliment dels requisits establit en els paràgrafs anteriors determinarà la pèrdua del
dret a les bonifcacions efectuades i s'haurà d’ingressar les quanttats indegudament bonifcades,
junt amb els corresponents interessos de demora.
eis po iscisó ueeiscisonsul eotze122. s culu uetonsòmiscu ee lgImpo t oire lu Renseu ee le Per onse
Fc isqee per u 2012 is 2013
En els períodes impositus 2012 i 2013, l’escala autonòmica de tpus de gravamen aplicable
a la base liquidable general de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a què es refereix
l’apartat 1 de l’artcle segon de la Llei 13/19 9 7, de 23 de desembre, de la eeneralitat, per la qual es
regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs
cedits, serà la següent:

122

Redacció feta per la Llei 7/20144, de 22 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 74432, de 29 /12/20144..
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Base liquidable
Fins a euros

Quota íntegra
Euros

Resta base liquidable
Fins a euros

Tipus aplicable
Percentatge

0

0

17.707,20

12

17.707,20

2.1244,86

15.300,00

144

33.007,20

44.266,86

20.4400,00

18,5

53.4407,20

8.0440,86

66.59 3,00

21,5

120.000,20

22.358,36

55.000,00

22,5

175.000,20

344.733,36

D’ara en avant

23,5

eis po iscisó ueeiscisonsul tretze123
Deducció per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en
l’habitatge habitual, efectuades des de l’1 de gener de 20144 fns al 31 de desembre de 2015.
Els contribuents la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi dels
quals no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre de l'artcle quart
d'aquesta llei, podran deduir-se per les obres realitzades des de l'1 de gener de 20144 fns al 31 de
desembre de 2015 en l’habitatge habitual de què siguen propietaris o ttulars d'un dret real d'ms i
gaudi, o en l'edifci en què aquest es trobe, sempre que tnguen per objecte la seua conservació, o
la millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat, en els termes previstos pel Pla Estatal de
Foment del Lloguer d’Habitatges, la rehabilitació edifcatòria, i la regeneració i renovació urbanes,
2013-2016, aprovat pel Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, o en els previstos en la normatva
autonòmica en matèria de rehabilitació, disseny i qualitat en l’habitatge:
a. El 10 per 100 de les quanttats satsfetes en el període impositu per obres realitzades en
20144.

b. El 25 per 100 de les quanttats satsfetes en el període impositu per obres realitzades en

2015.

No donaran dret a aplicar aquesta deducció:
a. Les obres que es facen en places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions
esportves i altres elements anàlegs.
b. Les inversions per a l’aproftament de fonts d’energia renovables en l’habitatge habitual
a què siga aplicable la deducció prevista en la lletra o. de l’apartat 1 de l’artcle quart d’aquesta llei.
c. La part de la inversió fnannada amb subvencions pmbliques.
Serà requisit per a l'aplicació d'aquesta deducció la identfcació, per mitjà del seu nmmero
d'identfcació fscal, de les persones o enttats que realitzen materialment les obres.
La base d’aquesta deducció estarà consttuïda per les quanttats satsfetes, per mitjà de
123

Redacció feta per la Llei 7/20144, de 22 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 74432, de 29 /12/20144..
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targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatu o ingrés en comptes en enttats de
crèdit, a les persones o enttats que realitzen aquestes obres. En cap cas, donaran dret a aplicar
aquesta deducció les quanttats satsfetes per mitjà d’entregues de diners de curs legal.
La base màxima anual d’aquesta deducció serà:
a. Quan la suma de la base liquidable general i de l’estalvi siga inferior a 23.000 euros
anuals, en tributació individual, o a 37.000 euros, en tributació conjunta: 44.500 euros anuals.
b. Quan la suma de la base liquidable general i de l’estalvi estga compresa entre 23.000 i
25.000 euros anuals, en tributació individual, o entre 37.000 euros i 440.000 euros, en tributació
conjunta: el resultat d’aplicar a 44.500 euros anuals:
U. En tributació individual: un percentatge obtngut de l’aplicació de la fórmula següent:
100 x D1 – el coefcient resultant de dividir per 2.000 la diferència entre la suma de la base
liquidable general i de l’estalvi del contribuent i 23.000..
Dos. En tributació conjunta: un percentatge obtngut de l’aplicació de la fórmula següent:
100 x D1 – el coefcient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base
liquidable general i de l’estalvi del contribuent i 37.000..
La base acumulada de la deducció corresponent als períodes impositus en què aquella
s’aplique no podrà excedir 5.000 euros per habitatge.
Quan concórreguen diversos contribuents declarants amb dret a aplicar la deducció
respecte d’un mateix habitatge, la base màxima anual de deducció es ponderarà per a cada un
d’ells d'acord amb el seu percentatge de ttularitat en l’immoble.
eis po iscisó ueeiscisonsul cutorze 124 . Tispe uetonsòmisc ee eevolecisó eel gu oisl egú proae isonsul ee
lgImpo t oire Hiserocurier
Sens e constinsget

eis po iscisó ueeiscisonsul qeisnsze125. Bonsisfcucisó ens lu qeotu ee lu moeulistut grueeul egucte jerceisc
eocemenstut ee lgImpo t oire Truns mis isons Putrismonsisul is Acte Jerceisc eocemenstut , upliscuile,
ens 2014 is 2015, ens el epò ist ee préi tec is crèeist hispotecuris per ul fnsunsçumenst ee lgueqeis iscisó
egismmoile per jove mensor ee 35 unsy qee isgeens empre uris o proae isonsul o per ocisetut
mercunstil purticispuee eisrectumenst ens lu eeu isnstegristut per jove
En 20144 i 2015, s’aplicarà una bonifcació del 100 per 100 de la quota tributària de la
modalitat gradual d’actes jurídics documentats de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats en el supòsit de consttució de préstecs i crèdits hipotecaris concedits
per al fnannament de l’adquisició d’immobles per joves menors de 35 anys que siguen empresaris
124

125

Sense contngut per la Llei 27/2018, de 27 desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera i d'organització de la eeneralitat DD.OC.C.V. n 8.4456, de 28/12/2018..
Redacció feta per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181, de 27/12/2013..
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o professionals o per societats mercantls partcipades directament en la seua integritat per joves,
sempre que concórreguen les circumstàncies següents:
a. Que els immobles s’afecten a l’actvitat empresarial o professional de l’adquirent, com a
seu del domicili fscal o centre de treball de l'empresa o negoci.
b. Que l’adquirent, o la societat partcipada, mantnga l’exercici de l’actvitat empresarial o
professional i el seu domicili fscal a la Comunitat Valenciana durant un període de, com a mínim,
tres anys, llevat que, en el cas d’adquirent persona fsica, aquest muira dins del dit termini, i que,
en el cas d’adquisició per societats mercantls, a més, es mantnga durant el dit termini una
partcipació majoritària en el capital social dels socis existents en el moment de l’adquisició.
c. Que durant el mateix període de tres anys l’adquirent no realitze qualsevol de les
operacions següents:
U. Efectuar actes de disposició o operacions societàries que, directament o indirectament,
puguen donar lloc a una minoració substancial del valor d’adquisició.
Dos. Transmetre els immobles.
Tres. Desafectar els immobles de l’actvitat empresarial o professional o destnar-los a fns
diferents de seu del domicili fscal o centre de treball.
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d. Que l’import net de la xifra de negocis de l’actvitat de l’adquirent, en els termes de la Llei de
l’Impost sobre Societats, no supere els 10 milions d’euros durant els tres anys a què es refereix la
lletra b. anterior.
e. Que en el document pmblic en què es consttuïsca el préstec o crèdit hipotecari es
determine expressament la destnació de l’immoble a què es refereix la lletra a., així com la
identtat dels socis, la seua edat i la seua partcipació en el capital.
L’import acumulat de bonifcació per a tots els subjectes passius que complisquen els
requisits a què es refereix el paràgraf anterior per un mateix préstec o crèdit hipotecari no podrà
excedir 1.000 euros.
eis po iscisó ueeiscisonsul etze 126 127. Reqeis ist ee le enstregee egismport eisnseruris per u lgupliscucisó ee
eetermisnsut iensefcis f cul
L'aplicació de les deduccions i bonifcacions en la quota i de les reduccions en la base
imposable a què es referixen les lletres e, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, v, w y x de l'apartat u de l'artcle
quart i els nmmeros 1r, 2n i 6é de l'artcle deu bis de la present llei queda condicionada al fet que
l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que done dret a l'aplicació
d'aquelles es realitze per mitjà d'una targeta de crèdit o dèbit, una transferència bancària, un xec
nominatu o un ingrés en comptes d'enttats de crèdit.
DISPOCSICIOCNS TRANSITÒRIES
eis po iscisó truns istòrisu prismeru 128. Apliscucisó eel trum uetonsòmisc ee lu eeeeccisó per isnsver isó ens
huiistutge huiisteul ul constrisieenst ul qeul au reaerènscisu lu eis po iscisó truns istòrisu echeist ee lu Lleis
35/2006, ee 28 ee nsovemire, ee lgImpo t oire lu Renseu ee le Per onse Fc isqee is ee moeisfcucisó
purcisul ee le lleis eel ismpo to oire Socisetut , oire lu Renseu ee nso Re iseenst is oire el
Putrismonsis
El tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual aplicable als
contribuents a qui es refereix la disposició transitòria díhuit de la Llei 35/2006, de 28 de novembre,
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modifcació parcial de les lleis dels
impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni serà l’establit per
l’artcle tercer bis d’aquesta llei en la seua redacció el 31 de desembre de 2012.
eis po iscisó truns istòrisu egonsu
126

127

128

129

129

. Tispe ee gruvumens ee lu tuxu qee gruvu el joc ee ort, ensvist o

Redacció feta per la Llei 9 /20144, de 29  de desembre, de la eeneralitat, d'impuls de l'actvitat i del
mecenatge cultural a la Comunitat Valenciana DDOCCV nmm. 744344, de 31/12/20144..
Redacció donada per la Llei 13/2016, de 29  de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d'organització de la eeneralitat. DDOCCV nmm. 79 448, de 29  desembre de 2016.
Disposició transitòria afegida per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó
administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181, de 27/12/2013..
Disposició transitòria afegida per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fscals, de gestó
administratva i fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 7181, de 27/12/2013..
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utzur, ens lu eeu moeulistut ee iisnsgo electrònsisc, per u 2014, 2015 is 2016
El tpus de gravamen de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, en la seua modalitat
de bingo electrònic, a què es refereix el nmmero 3 de l’apartat 2 de l’artcle 15 d’aquesta llei serà:
a. En 20144 i 2015: el 10 per 100.
b. En 2016: el 15 per 100.
130

eis po iscisó truns istòrisu terceru

Tipus de gravamen de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, pel concepte de
gravamen sobre establiments diferents de casinos de joc, modalitats del joc del bingo distntes del
bingo electrònic, en els supòsits de cartons encara no jugats l'1 de gener de 2015 i adquirits abans
de la dita data.
En els supòsits de cartons del joc del bingo no electrònic adquirits abans de l’1 de gener de
2015 i que es juguen a partr d'aquesta data, inclusivament, seran aplicables els tpus de gravamen
de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, pel concepte de gravamen sobre establiments
diferents de casinos de joc, modalitats del joc del bingo distntes del bingo electrònic, als quals es
refereix el nmmero 2 de l’apartat 2 de l’artcle 15 d’aquesta llei en la seua redacció vigent el 31 de
desembre de 20144.
DISPOCSICIOCNS FINALS
Prismeru. Huiislistucisó u lu lleis ee pre epo to
Eitjannant una llei de pressupostos de la eeneralitat Valenciana podran modifcar-se els
tpus de gravamen, escales, quantes fxes, percentatges i, en general, altres elements quanttatus
regulats en la present llei.

Segonsu. Huiislistucisó nsormutivu131

130
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Redacció feta per la Llei 7/20144, de 22 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 74432, de 29 /12/20144..
Redacció feta a la disposició fnal segona pel Decret llei 44/2013, de 2 d’agost, del Consell, pel qual
s’estableixen mesures urgents per a la reducció del dèfcit pmblic i la lluita contra el frau fscal a la
Comunitat Valenciana, i també altres mesures en matèria d’ordenació del joc DDOCCV nmm. 7083, de
06/08/2013.
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U. Correspon al conseller competent en matèria d’hisenda, mitjannant una ordre:
1. La determinació dels supòsits i les condicions en què els obligats tributaris i les enttats a
què es refereix l’artcle 9 2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, podran
presentar per mitjans telemàtcs declaracions, autoliquidacions, comunicacions, sol·licituds i
qualsevol altre document amb transcendència tributària, així com els supòsits i les condicions en
què la dita presentació haurà de realitzar-se per mitjà de mitjans telemàtcs.
2. L’aprovació i publicació, en relació amb la comprovació de valors en l’àmbit dels impostos
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, dels
coefcients multplicadors a què es refereix la lletra b. de l’apartat 1 de l’artcle 57 de la Llei general
tributària.
En la comprovació de valors de béns diferents dels immobles, correspon igualment al
conseller competent en matèria d’hisenda la determinació del registre ofcial de caràcter fscal en
què es contnguen els valors a què siguen aplicables els coefcients a què es refereix el paràgraf
anterior d’aquest apartat 2.
3. L’establiment d’honoraris estandarditzats dels perits tercers en les taxacions pericials
contradictòries dels efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i sobre successions i donacions. L’acceptació de la designació com a perit tercer
determinarà, així mateix, l’acceptació d'aquests honoraris aprovats per la eeneralitat.
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44. 132La determinació dels supòsits i les condicions en què s’ha d’aportar documentació
complementària junt amb la presentació de l’autoliquidació pels impostos sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats i sobres successions i donacions, així com l’abast de la
dita documentació.
Dos. Sense perjuí del que disposa l'apartat 1, s’habilita el Consell perquè, a proposta del
conseller competent en matèria d’hisenda i mitjannant un decret, dicte totes les normes que
resulten necessàries en desplegament d’aquesta llei.
Terceru. snstrueu ens visgor
La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 19 9 8. Per tant, ordene que tots els
ciutadans, tribunals, autoritats i poders pmblics a què corresponga, observen i facen complir
aquesta llei.

132

Redacció feta per la Llei 7/20144, de 22 de desembre, de mesures fscals, de gestó administratva i
fnancera, i d’organització de la eeneralitat DDOCCV nmm. 74432, de 29 /12/20144..
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