
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen   569/2021 
Expedient    542/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 29 de setembre de 2021, sota la Presidència 

de l’Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 
 
 

 
 

De conformitat amb la comunicació de V. H., de data 8 de setembre de 
2021 (Registre d'Entrada de 9 de setembre el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat l'expedient instruït per la Conselleria 
d'Hisenda i Model Econòmic, sobre el Projecte d'ordre d'aquesta Conselleria 
per la qual s'aproven els models d'autoliquidació i pagament fraccionats de 
l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient en la modalitat de 
transport d'energia elèctrica efectuada pels elements fixos del 
subministrament d'energia elèctrica. 

 
 

 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 
De l'examen de l'expedient administratiu es desprén el següent: 
 
 
Primer. Sol·licitud de dictamen. 
 
Amb data 9 de setembre de 2021, remés pel conseller d'Hisenda i Model 

Econòmic va tindre entrada en aquest Consell Jurídic Consultiu el Projecte 
d'ordre d'aquesta Conselleria per la qual s'aproven els models d'autoliquidació i 
pagament fraccionats de l'Impost sobre activitats que incideixen en el medi 
ambient en la modalitat de transport d'energia elèctrica efectuada pels elements 
fixos del subministrament d'energia elèctrica, de conformitat amb el que 
disposen els articles 10.4 i 14 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació 
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

 
 
Segon. Documentació remesa. 
 
L'expedient està integrat, entre altres, pels documents següents: 
 
1. Documentació relativa al tràmit de consulta prèvia i Informe relatiu al 

tràmit de consulta pública de 19 de maig de 2021. 
 
2. Resolució de 15 de febrer de 2021, del conseller d'Hisenda i Model 

Econòmic, per la qual es va iniciar el procediment d'elaboració del Projecte 
d'ordre. 
 

2. Primer esborrany del Projecte d'ordre . 
 
3. Memòria econòmica emesa per la secretària general de l'Agència 

Tributària Valenciana, de 26 de març de 2021. 
 
Vist l'informe emés pel Departament d'Informàtica de l'ATV, el passat 17 

de març, l'impacte TIC de l'aplicació de la present norma, pot ser assumit pels 
recursos propis del Departament d'Informàtica Tributària de l'Agència Tributària 
Valenciana, per la qual cosa no es requereixen crèdits addicionals en el 
pressupost actualment aprovat de l'ATV. 

 
4. Informe sobre la necessitat i oportunitat i memòria econòmica, emesos 

pel director general de Tributs i Joc, el dia 19 de maig de 2021. 
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5. Informe del Departament d'informàtica tributària de l'Agència 
Tributària Valenciana i de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i 
les Comunicacions, sobre l'article 94 del Decret 220/2014, d'Administració 
Electrònica de la Comunitat Valenciana i de Coordinació Informàtica de projectes 
normatius i actes administratius, de data 17 de març de 2021. 

 
6. Informe sobre l'impacte de gènere i sobre l'impacte en la infància, en 

l'adolescència i en la família, tots dos emesos pel director general de Tributs i 
Joc, el dia 19 de maig de 2021. 

 
7. Anunci del tràmit d'informació pública en el DOGV núm. 9071 de 28 

d'abril de 2021 . 
 
8. Informe del sotssecretari de la Conselleria consultant sobre no 

formulació d'al·legacions, de 3 de juny de 2021. 
 
9. Informe del director general de Tributs i Joc de 18 de juny de 2021, 

sobre les al·legacions formulades per l'Associació Professional d'Assessors 
Fiscals de la Comunitat Valenciana. 

 
10. Segon esborrany del Projecte d'ordre. 
 
11. Informe de l'Advocacia de la Generalitat, de data 12 de juliol de 2021  
 
12. Text definitiu del Projecte d'ordre . 
 
 
I en aquest estat del procediment es va remetre l'expedient a aquest 

Consell per al seu dictamen. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Naturalesa del dictamen. 
 
L'article 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat 

Valenciana, estableix que el Consell Jurídic Consultiu haurà de ser consultat 
preceptivament en els supòsits de «Projectes de reglaments o disposicions de 
caràcter general que es dicten en execució de lleis i les seues modificacions». 

 
El projecte normatiu sotmés a consulta té per objecte aprovar els models 

637 «Impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient. Modalitat de 
transport d'energia elèctrica. Pagaments fraccionats», per a efectuar els 
pagaments fraccionats de l'impost sobre activitats que incideixen en el medi 
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ambient en la modalitat del fet imposable de «Transport d'energia elèctrica 
efectuada pels elements fixos del subministrament d'energia elèctrica», i 638 
«Impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient. Modalitat de 
transport d'energia elèctrica. Autoliquidació» als quals es refereix la lletra b de 
l'apartat dos 1 de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures 
fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. 

 
 
Segona. Procediment d'elaboració del Projecte d'ordre. 
 
Assenyala l'article 32 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, 

que les ordres de les conselleries són normes que es dicten en l'exercici de la 
potestat reglamentària que el nostre Estatut d'Autonomia atribueix al Consell en 
el seu article 29. 

 
D'aquesta manera, en el supòsit que ara s'analitza s'han seguit les 

principals regles de procediment per a l'elaboració dels reglaments autonòmics 
contingudes en l'article 43 de la Llei 5/1983, citada, i en el títol III del Decret 
24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment 
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 

 
Així, previ Informe sobre el tràmit de consulta prèvia subscrit pel director 

general de Tributs, per Resolució del conseller consultant de 18 de febrer de 
2021 es va iniciar el procediment d'elaboració del projecte normatiu. 

 
En l'elaboració de la norma s'han justificat els principis, que de 

conformitat amb l'article 129.1 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques han de regir en l'exercici 
de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, i s'ha seguit el procediment 
establit en l'article 43.1.c) de la Llei del Consell. 

 
El director general de Tributs i Joc va emetre informe sobre la necessitat i 

oportunitat d'aprovar el projecte normatiu –el contingut del qual es transcriu en 
la consideració següent del Dictamen–. 

 
Va emetre també memòria econòmica en la qual s'indica expressament 

que «L'entrada en vigor i aplicació d'ordre de la Conselleria d'Hisenda i Model 
Econòmic per la qual s'aproven els models d'autoliquidació i pagaments 
fraccionats de l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient en la 
modalitat de transport d'energia elèctrica efectuada pels elements fixos del 
subministrament d'energia elèctrica no generarà cost addicional específic al 
pressupost de la Generalitat. 

 
L'únic cost d'aplicació de la disposició projectada és el derivat per a la 

Generalitat dels necessaris desenvolupaments d'adaptació en els aplicacions 
informàtiques de gestió tributària, que ja s'estan duent a terme en el marc de la 
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planificació de desenvolupament del sistema TIRANT de tractament informatitzat 
dels recursos autonòmics de naturalesa tributària». 

 
I en la memòria econòmica emesa per la secretària general de l'Agència 

Tributària Valenciana, es va indicar que: 
 
«Vist l'informe emés pel Departament d'Informàtica de l'ATV, el passat 17 de 

març, l'impacte TIC de l'aplicació de la present norma, pot ser assumit pels 
recursos propis del Departament d'Informàtica Tributària de l'Agència Tributària 
Valenciana, per la qual cosa no es requereixen crèdits addicionals en el pressupost 
actualment aprovat de l'ATV». 
 

Va subscriure també el director general de Tributs i Joc un Informe relatiu 
a l'impacte de gènere del Projecte d'ordre, complint així amb el que disposa 
l'article 19 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
d'homes i dones, en el qual s'indica que «D'acord amb la normativa exposada 
s'informa que el contingut del Projecte d'ordre de la Conselleria d'Hisenda i Model 
Econòmic, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació i pagaments 
fraccionats de l'Impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient en la 
modalitat de transport d'energia elèctrica efectuada pels elements fixos del 
subministrament d'energia elèctrica, no modifica el tractament previ del gènere en 
cap aspecte. D'un altre comunicat, la redacció del projecte d'ordre que es proposa 
empra un llenguatge no sexista, de conformitat amb la disposició addicional 
quarta de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 9/2003, 
de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes». 

 
Figura també un informe sobre l'impacte de la citada norma en la infància 

i en l'adolescència (article 22 quinquies de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de 
gener, de protecció jurídica del menor, introduïda per mitjà de la Llei 26/2015, 
de 28 de juliol), i sobre la família (disposició addicional desena de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses). 

 
S'han incorporat a més a l'expedient un Informe del Departament 

d'informàtica tributària de l'Agència Tributària Valenciana i de la Direcció 
General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, sobre l'article 94 
del Decret 220/2014, d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. 

 
El Projecte d'ordre va ser sotmés al tràmit d'informació pública mitjançant 

anunci publicat en el DOGV núm. 9071 de 28 d'abril de 2021.  
 
L'Advocacia General de la Generalitat va informar el projecte normatiu i 

finalment figura en l'expedient el text definitiu del Projecte d'ordre. 
 
 
Tercera. Finalitat del Projecte d'ordre. 
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Com sintetitza l'informe sobre la necessitat i oportunitat d'aprovar Projecte 

d'ordre que es tramita i al qual fa referència el preàmbul: 
 
«L'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, 

de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, va establir 
l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient, com un mecanisme de 
compensació a la societat pel cost mediambiental generat per determinades 
activitats i com a instrument destinat a frenar el deteriorament de l'entorn natural. 
El fet imposable de l'impost estava constituït pels danys, impactes, afeccions i els 
riscos per al medi ambient derivats de la realització, en el territori de la Comunitat 
Valenciana, de les activitats de producció d'energia elèctrica; producció, tinença, 
depòsit, i emmagatzematge de determinades substàncies considerades perilloses 
i les que suposen l'emissió de determinats gasos contaminants a l'atmosfera. 

 
L'article 34 de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de 

mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la 
Generalitat 2021, ha introduït una nova modalitat de l'impost destinada a gravar 
l'activitat de transport d'energia elèctrica efectuada pels elements fixos del 
subministrament d'energia elèctrica, que ha inclòs en la lletra b de l’apartat Dos.1 
de l’article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre. 

 
Els números 1 i 4 de l'apartat dotze de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 

21 de desembre, disposen l'obligació dels contribuents d'efectuar pagaments 
fraccionats i d'autoliquidar l'impost en el lloc i forma que s'establisquen per orde 
de la conselleria competent en matèria d'hisenda i d'ingressar l'import del deute 
tributari...». 

 
Aquesta Ordre té com a objecte incorporar al repertori de models 

d'autoliquidació i pagament fraccionari dels impostos altres models que fan 
possible la declaració i ingressos de la nova modalitat d'impost sobre l'activitat 
de transports d'energia elèctrica, establint-se com a obligatori la presentació de 
les declaracions per mitjans telemàtics. 

 
També es justifica en el preàmbul l'adequació de la norma als principis de 

necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i 
eficiència de conformitat al que disposa l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 
No s'ha considerat pertinent, modificar, el contingut de l'Ordre 7/2014, de 

24 de març, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, en la qual es 
van aprovar els models d'autoliquidació i pagament fraccionat de les restants 
modalitats d'impostos, optant-se per l'aprovació d'una ordre autònoma per a 
aquest nou impost, per considerar-ho més convenient amb els principis de 
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seguretat jurídica i coherència amb la resta de la normativa, ja que es facilita el 
coneixement i comprensió als destinataris de la norma. 

 
 
Quarta. Estructura i contingut del projecte. 
 
El text del projecte consta d'una part expositiva, una dispositiva integrada 

per quatre articles i una final amb una disposició addicional, una transitòria, 
una derogatòria i una final. Incorpora, a més, dos annexos. 

 
El contingut de la norma és el següent: 
 
Article 1. Aprovació del model 637. 
Article 2. Aprovació del model 638. 
Article 3. Presentació de declaracions. 
Article 4. Lloc i procediment de presentació. 

 
Disposició addicional única. Clàusula de no despesa. 
 
Disposició transitòria única. Exigibilitat dels pagaments fraccionats en el 

període impositiu d'aprovació de l'Ordre. 
 
Disposició derogatòria única.  
 
Disposició final única. Entrada en vigor. 
 
Annex I. Model 637. Impost sobre activitats que incideixen en el medi 

ambient. Transport d'energia elèctrica. Pagaments fraccionats. 
 
Annex II. Model 638. Impost sobre activitats que incideixen en el medi 

ambient. Transport d'energia elèctrica. Autoliquidació. 
 
 
Cinquena. Observacions al Projecte d'ordre. 
 
 
Observacions de caràcter general. 

 
Convindria fer ús de fórmules abreujades en la remissió a normes que ja 

han sigut citades, de conformitat amb el que disposa l'article 3.7 del referit 
Decret 24/2009 com ocorre amb les referències a la Llei 10/2021, de 21 de 
desembre, de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, 
i d'organització de la Generalitat. 

 
 
Observacions a la part final. 
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A la disposició derogatòria única.  
 
 
Seguint el que preveu l'article 28.2 del Decret 24/2009 citat, les 

disposicions de la part final aniran titulades i el títol expressarà breument el 
contingut de la disposició. 

Per això, la disposició derogatòria única haurà de titular-se. A aquest 
efecte s'aconsella la titulació següent «Derogació normativa». 

 
 
Als annexos 
 
Seguint el que disposa l'article 35 del Decret 24 / 2009, citat, «la indicació 

d'annex <<>> amb la seua respectiva numeració se situaran centrats. Davall 
d'aquesta indicació se situarà el títol, també centrat». 
 

Per tant, per a acomplir aquesta previsió haurà de corregir-se la indicació 
dels annexos projectats. 

 
 
Observacions gramaticals. 
 
Totes les referències contingudes en el text en les quals es faça ús del 

terme «Ordre», hauran d'indicar-se amb la primera lletra en majúscula. 
 
En l'article 4 in fine ha d'eliminar-se l'article determinat «la» abans de 

«aquesta expressió». 
 
En la disposició transitòria única, ha d'afegir-se la lletra «L» a l'inici de la 

frase. 
 
 
En el títol de les disposicions finals ha d'incloure's un punt al final. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana és del parer: 
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Que el Projecte d'ordre de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per 

la qual s'aproven els models d'autoliquidació i pagament fraccionats de l'impost 
sobre activitats que incideixen en el medi ambient en la modalitat de transport 
d'energia elèctrica efectuada pels elements fixos del subministrament d'energia 
elèctrica, és conforme amb l'ordenament jurídic. 

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

 
 
 València, 29 de setembre de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


