
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen   771/2022 
Expedient   738/2022 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 7 de desembre de 2022, amb caràcter 

urgent, 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 27 d'octubre de 2022, 

(Registre d'entrada del 28 del mateix mes i any), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït 
per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic relatiu al Projecte d'ordre  per 
la qual  s'aprova el model 593 “Impost sobre el dipòsit de residus en 
abocadors, la incineració i coincineració de residus. Autoliquidació”, en què 
s’estableix la forma i procediment per a la seua presentació. 

 
 
 

 
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 que: 
 
Primer. Mitjançant un escrit, de 27 d'octubre de 2022, la Conselleria 

d'Hisenda i Model Econòmic va remetre a aquest Òrgan consultiu el Projecte 
d'ordre per la qual s’aprova el model 593 “Impost sobre el dipòsit de residus 
en abocadors, la incineració i coincineració de residus. Autoliquidació”, en 
què s’estableix la forma i procediment per a la seua presentació, de 
conformitat amb el que disposa l'article 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de 
desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu, a fi que aquest Òrgan 
consultiu emeta el dictamen preceptiu. 

 
Segon. L'expedient està integrat, entre altres, pels documents següents: 
 
1. Resolució de 16 de març de 2022, del conseller d'Hisenda i Model 

Econòmic, per la qual es va iniciar el procediment d'elaboració del projecte 
normatiu. 

 
2. Informe sobre la consulta pública prèvia del director general de 

Tributs i Joc, de data 17 de maig de 2022, de conformitat amb el que disposa 
l'article 133.1 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre. 

 
3. Tràmit d'informació pública mitjançant un edicte en el DOGV número 

9383 de data 14 de juliol de 2022. 
 
4. Memòria justificativa del director general de Tributs i Joc de data 27 

de juny de 2022. 
 
5. Memòria económica del director general de Tributs i Joc, de data 27 

de juny de 2022. 
 
6. Informe d'impacte de gènere del director general de Tributs i Joc, de 

data 27 de juny de 2022. 
 
7. Informe sobre l'impacte en la infància, l'adolescència i la família, del 

director general de Tributs i Joc, de data 27 de juny de 2022. 
 
8. Informe del cap del Departament d'Informàtica Tributària de data 10 

de juny de 2022 de conformitat amb el que disposa l'article 94 del Decret 
220/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Adminsitració 
Electrònica de la Comunitat Valenciana. 

 
9. Informe del director general de Tributs i Joc, de data 29 de setembre 

de 2022. 
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10. Informe de l'Advocacia de la Generalitat, de 7 d'octubre de 2022. 
 
11. Informe del director general de Tributs i Joc, de data 18 d'octubre 

de 2022 d'adaptació a les observacions de l'Advocacia. 
 
12. Projecte d'ordre definitiu. 

 
I trobant-se en l'estat descrit la tramitació del procediment, el 

sotssecretari de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per ofici de 27 
d'octubre  de 2022, que es va registrar d'entrada per aquest Òrgan consultiu 
el dia 28 del mateix mes i any, va remetre l'expedient amb les actuacions per 
a Dictamen per aquesta Institució consultiva, d'acord amb el que disposen els 
articles 9 i 10.4 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de 
creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
Primera. Sobre el caràcter de la consulta i abast del dictamen. 
 
La Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana estableix en l’article 10.4 que resulta 
preceptiva la consulta a aquesta Institució dels “projectes de reglaments o 
disposicions de caràcter general que es dicten en execució de lleis i les seues 
modificacions”. 

 
Segona. Procediment d'elaboració del Projecte d'ordre. 
 
En la tramitació del procediment s'han complit els tràmits essencials 

exigits per l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, per 
a l'elaboració dels reglaments. 

 
El procediment es va iniciar per Resolució d'inici, de data 16 de març 

de 2022 del conseller d'Hisenda i Model Econòmic. 
 
Existeix una Memòria justificativa del Projecte d'ordre, de data 27 de 

juny de 2022 en la qual es justifca l'elaboració de la present Ordre: “(…) 
L'impost es configura com un instrument econòmic per a protegir el medi 
ambient, incentivant la reutilització i reciclatge de residus i desincentivant 
opcions menys favorables conforme al principi de jerarquia de residus, i 
s'articula com un tribut de caràcter indirecte que recau sobre els residus en la 
mesura en què són objecte d'operacions de gestió, mitjançant el lliurament a 
abocadors per a l’eliminació o mitjançant el lliurament a instal·lacions 
d'incineració o de coincineració, per a l’eliminació o valorització energètica. 
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Aquest projecte d'ordre és necessari per a poder gestionar el pagament 
de l'esmentat impost, mitjançant la posada a la disposició del model que 
s'aprova a les persones obligades, facilitant el compliment de les obligacions 
derivades de l'impost a través de l'aprovació del corresponent model”. 

 
S'han emés els informes sobre impacte en la infància i l'adolescència, 

impacte en la família i impacte de gènere, de data 27 de juny de 2022, del 
director general de Tributs i Joc, utilitzant una fórmula retòrica i habitual de 
no incidència. Hem de posar de manifest, com ja hem dit en diversos 
dictàmens, entre altres el dictamen 504/2022 que “Perquè els informes 
d'impacte de gènere resulten efectius han de contindre una sèrie de dades que 
permeten l'anàlisi pel que fa a la situació dels homes i les dones en l'àmbit on 
la norma desplegarà els seus efectes. 

 
La Llei d'igualtat de la Comunitat Valenciana, 9/2003, de 2 d'abril, es va 

modificar per la Llei 13/2016, de 29 de desembre, que en l'article 45 afig 
l'article 4bis, en el qual es regulen els informes d'impacte de gènere: “Informe 
d'impacte de gènere. 

 
Els projectes normatius incorporaran un informe d'impacte per raó de 

gènere que s'elaborarà pel departament o centre directiu que proposa 
l'avantprojecte de llei o projecte de norma, pla o programa d'acord amb les 
instruccions i directrius que dicte l'òrgan competent en la matèria, i haurà 
d'acompanyar la proposta des de l'inici del procés de tramitació”. 

 
En la Memòria econòmica emesa en data 27 de juny de 2022, s'inclou 

una relació amb les despeses que en matèria de teleadministració suposa la 
posada en marxa del model 593 així com del Registre dels gestors, despeses 
que seran imputades al pressupost corrent de l'Agència Tributària 
Valenciana. 

 
Consta un edicte publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 

(DOGV) núm. 9383 de data 14 de juliol de 2022, i es compleix així el tràmit 
d'informació pública. 

 
Existeix un ofici de remissió a les diferents conselleries en les quals 

puga incidir el projecte de norma perquè emeten informe, no obstant això i de 
conformitat amb els informes del director general de Tributs i Joc no hi ha 
hagut cap al·legació ni per part de la resta de les conselleries i Presidència, ni 
després del període d'informació i consulta públiques. 

 
L'Advocacia General de la Generalitat va emetre un Informe favorable, 

en data 7 d'octubre de 2022. 
 
Tercera. Marc normatiu del Projecte d'ordre. 
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La Generalitat ostenta competència per a aprovar la disposició 
reglamentària objecte d'informe a l'empara de l'article 49.1.3a de la Llei 
orgànica 5/1982, d'1 de juliol, per la qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de 
la Comunitat Valenciana, que atribueix a la Comunitat Valenciana 
competència exclusiva en matèria de normes de procediment administratiu 
derivades de les especialitats de l'organització de la Generalitat. 

 
El Projecte d'ordre es dicta en l'exercici de la competència exclusiva de 

la Generalitat per a dictar normes de procediment derivades de les 
especialitats de la seua organització, així com de la competència que ostenta 
per al desenvolupament legislatiu i l'execució del règim miner i energètic en 
el marc de la legislació bàsica de l'Estat i en els termes que aquesta establisca. 

 
La Llei estatal bàsica sobre la matèria de residus és la Llei 7/2022, de 

8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, dictada 
a l'empara de la competència exclusiva de l'Estat en matèria d'hisenda general 
prevista en l'article 149.1.14ª de la Constitució Espanyola. L'esmentada Llei 
va crear l'Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la 
coincineració de residus. Malgrat el seu caràcter estatal, l'esmentat Impost 
s'ha configurat amb la finalitat que siga un tribut cedit. 

 
A aquest efecte, la Llei orgànica 9/2022, de 28 de juliol, per la qual 

s'estableixen normes que faciliten l'ús d'informació financera i d'un altre tipus 
per a la prevenció, detecció, investigació o enjudiciament d'infraccions penals, 
va modificar la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de 
les comunitats autònomes, i la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual 
es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim 
comú i ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades 
normes tributàries, a fi d'articular la cessió del rendiment i de la gestió de 
l'Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la 
coincineració de residus a les comunitats autònomes de règim comú. 

 
La disposició transitòria huitena de la Llei 7/2022, 8 d'abril, de residus 

i sòls contaminats preveu que les comunitats autònomes, a més de percebre 
el seu rendiment, puguen gestionar-ne l’aplicació, comunicant la Comunitat 
Valenciana la seua voluntat d'assumir la gestió completa de l'impost respecte 
dels fets imposables produïts en el seu territori. 

 
Aquest fet comporta que corresponga als òrgans competents de la 

Generalitat l'aprovació de l'ordre reguladora de la creació i el procediment 
d'inscripció del cens de persones subjectes a aquest impost, que haurà de ser 
substancialment igual a l'establida per la persona titular del Ministeri 
d'Hisenda. 

 
L’objecte de l'Ordre projectada és desenvolupar la previsió anterior. 
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Quarta. Estructura i contingut de l’Ordre projectada. 
 
El Projecte d'ordre  conté l’estructura següent: 
 
Preàmbul. 
 
Article 1. Objecte. 
Article 2. Aprovació del Model 593 
Article 3. Persones obligades a presentar el model 593 
Article 4. Terminis per a la  presentación del model 593. 
Article 5. Lloc i procediment de presentació. 
 
Disposició adicional primera. Regla de no despesa. 
Disposició addicional segona. Tractament de dades personals. 
 
Disposició derogatòria única. 
 
Disposició final primera. Habilitació. 
Disposició final segona. Entrada en vigor. 
 
Annex I. Contingut del model 593 d'autoliquidació de l’“Impost sobre  el 

dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus”. 
 
Annex II. Contingut del fitxer d'operacions gravades i exempts a remetre 

per a presentar el model 593 d'autoliquidació de l’“Impost sobre el dipòsit de 
residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus”. 

 
Annex III. Relació de codis de residus. 
 
Annex IV. Relació de codis de tipus d'exempció. 
 
Cinquena. Observacions al Projecte d'ordre. 

 
De caràcter general. 
 
Des del punt de vista de la tècnica normativa, s'estan tramitant dues 

ordres de manera paral·lela per la mateixa Conselleria d'Hisenda i Model 
Econòmic que fan referència al mateix objecte d'actuació. Així, l'expedient 
739/2022 d'aquest Consell es refereix a la inscripció, modificiació i baixa en 
el cens de l'Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i 
coincineració de residus; mentre que el present expedient té per objecte 
l'Ordre que aprova el model 593 d'autoliquidació de l'esmentat Impost, que 
conté únicament quatre articles, per la qual cosa hauria sigut més d'acord 
amb els principis de bona regulació haver unificat en una mateixa norma els 
dos projectes que s'estan tramitant de manera paral·lela, incloent tots els 
articles, en nom d’una major claredat i evitar així la dispersió normativa. 
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De caràcter particular 

 
 Al preàmbul 
  

En el paràgraf tercer, la cita que es fa de l'apartat 4 de l'article 35 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, hauria de referir-se a l’“article 35”, 
suprimint la referència a l’apartat “4”. Això mateix hauria de fer-se en l'article 
3 del projecte de norma. 
 
 A l'article 3. Persones obligades a presentar el model 593. 
 
 La redacció del precepte s’hauria d'harmonitzar amb la redacció de 
l'article 3 del projecte d'Ordre de la mateixa conselleria reguladora de la 
inscripció, modificació i baixa en el Cens de l'Impost sobre el depòsit de 
residus en abocadors, la incineració i coincineració de residus, per la qual 
cosa hauria d'afegir-se, a continuació de l'expressió “els abocadors, les 
instal·lacions d'incineració o les instal·lacions de coincineració de residus” amb 
què finalitza el precepte l'expressió “autoritzats, de titularitat pública o 
privada”. 
 

A l'article 5. Lloc i procediment de presentació. 
 

Aquest article disposa que la presentació de la declaració s'efectuarà de 
manera telemàtica, sense tindre en compte la possibilitat que la presenten 
persones físiques, en contra del que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d’1 
d'octubre. 

 
En l’informe de l'Advocacia de la Generalitat també es fa referència a 

l'esmentat aspecte: “(…) A la vista que en el preàmbul es justifica l'ocupació 
exclusiva de mitjans telemàtics en el fet que les persones obligades a presentar 
l'autoliquidació i el pagament del tribut es tracta de persones jurídiques, ha de 
tindre's en compte que l'article 3 del projecte d'ordre a l'hora d'establir les 
persones obligades a presentar l'autoliquidació inclou tant a persones físiques 
com jurídiques, per la qual cosa per a fonamentar l'ús de mitjans telemàtics 
exclusivament haurà d'emprar-se una justificació adequada, per tal com el 
subjecte obligat no té perquè ser únicament una persona jurídica. Justificació 
que haurà de ser conforme amb la regulació de l'article 14 LPACAP que 
determina les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través 
de mitjans telemàtics”. 

 
No s'ha realitzat cap observació de caràcter essencial de les contingudes 

en l'article 77.3 del Reglament del Consell Jurídic Consultiu. 
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III 
CONCLUSIÓ 

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

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

per la que s’aprova el model 593 “Impost sobre el dipòsit de residus en 
abocadors, la incineració i coincineració de residus. Autoliquidació”, en què 
s’estableix la forma i procediment per a la seua presentació, és conforme amb 
l'ordenament jurídic. 

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

 
 
 València, 7 de desembre de 2022 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SR. CONSELLER DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 


