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Procedimiento: RECURSO DE APELACION 0015022 /2013

Sobre: ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA

De D./ña. CEFRICO, S.L.

Representación D./Dª. JOSE MARTIN GUIMARAENS MARTINEZ

Contra D./Dª. CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA (PONTEVEDRA)

Representación D./Dª. JOSE MANUEL LADO FERNANDEZ

RELATOR: D. FERNANDO FERNÁNDEZ LEICEAGA

NO NOME DE EL-REI

A Sección 004 da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
pronunciou a

SENTENZA

Ilmos./as. Sres./as. D./Dª

JOSE MARIA GOMEZ E DIAZ CASTROVERDE-PTE

JUAN SELLES FERREIRO

FERNANDO FERNÁNDEZ LEICEAGA

DOLORES RIVERA FRADE

A CORUÑA, doce de xuño de dous mil trece.

No recurso de APELACION que, co número 15022/2013, pende de resolución ante esta Sala,
presentado por CEFRICO SL, representado polo procurador Dº Guimaraens Martínez dirixido polo letrado
Dª Jimenez Valcárcel, contra a sentenza 38/2013 do Xulgado do Contencioso núm.2 de Pontevedra. É parte
apelada o CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA, representado polo procurador Sr. Lado Fernández e
asistido do letrado Sr. García Gimenez .

É relator o Ilmo. Sr. D. FERNANDO FERNÁNDEZ LEICEAGA.

ANTECEDENTES DE FEITO
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PRIMEIRO. - O Xulgado do contencioso núm.2 de Pontevedra ditou a sentenza 38/2013 rexeitando
o recurso contencioso contra a liquidación do ICIO (acta de inspección 9353/T ).Presentouse un recurso de
apelación por CEFRICO SL.

SEGUNDO. - Conferido traslado á parte demandada, solicitouse a desestimación do recurso de
apelación.

TERCEIRO. -Na sustanciación do recurso observáronse as prescricións legais, sendo a súa contía
133.880,24 EUROS.

FUNDAMENTOS XURIDICOS

PRIMEIRO. - Acéptanse os da sentenza recorrida.

Critica o recorrente que o xulgador de instancia prescinde da doutrina do TS, limitando a cita legal ás
resolucións da DXT ( consultas vinculantes V0203-08), e que realiza unha interpretación errónea do que é a
base impoñible do ICIO, a cal, segundo a súa apreciación non abrangue á maquinaria fabricada por terceiros
e que forma parte do proceso produtivo.

Non son correctas estas apreciacións, dado que o xulgador de instancia realiza unha correcta
interpretación do artigo 102.1 RDL 2/2004 , concorde coa doutrina que resulta da STS 15.02.2013 que resolve
a controversia relativa á obra de ampliación dunha subestación eléctrica.

Neste procedemento: sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 25 dos de Madrid de
data 27 de setembro de 2010 di que para resolver a cuestión de fondo que se formula, suxeición a tributación
por ICIO e inclusión na base impoñible das partidas que integran o presuposto de execución material da obra
para a ampliación dunha Subestación Eléctrica de transformación de enerxía eléctrica na avenida de Xeneral
Perón número 25 de Madrid, é preciso facer referencia ao que é obxecto de discusión en concreto: a inclusión
ou exclusión da base impoñible fixada na liquidación complementaria do custo da obra civil, montaxe e dos
elementos auxiliares da maquinaria, celas e cableado instalado polo que a base impoñible da liquidación
complementaria ascende a 2.407.000 euros, sendo o importe diferencial entre o Imposto xa satisfeito e a
cantidade que resta por aboar 132.720 euros, diferenza do autoliquidado tomando como base impoñible a
cantidade de 2.407.000 euros e a cantidade que resta se se toma como base impoñible o total do presuposto
da obra que ascende a 5.758.150 euros.

A STSX Madrid revogara esta sentenza e coma alegou ou Concello de Madrid: Sinala para o efecto
que todo o eixe central da discusión xira en torno ó ámbito que deba abranguer a base impoñible do ICIO
entendendo a Corporación actora, a diferenza do sostido pola sentenza impugnada, que debe incluír non só a
obra civil de instalación da maquinaria necesaria para que a subestación poida funcionar, senón tamén aquela
maquinaria inseparable da mesma que sirva para ser utilizada conforme ao seu destino e nas condicións
técnicas, ambientais, de seguridade ou outras legalmente esixibles para que sexa concedida a licenza de
obras ou urbanística necesaria.

O erro, pois, da sentenza impugnada radicaría na consideración sostida por esta de que debe ser
excluída do cómputo da base impoñible aquela maquinaria ou instalacións que poidan ser desmontadas ou
desmantelada para a súa posterior utilización noutra construción, o que, a xuízo do Concello recorrente,
contravén o mandato legal ao reducir excesivamente o ámbito da base impoñible do ICIO e limitalo ao custo
da obra civil realizada.

SEGUNDO.- Coma indica a STS 15.02.2013 (Compre indicar que non se sentou doutrina legal ó
considerar que esta xa resultaba da sentenza de 14.05.2010 e que non se demostraba un grave daño ó
interese xeral): a Sala entende que a tese sostida pola sentenza impugnada é errónea se temos en conta a
doutrina legal establecida por esta Sala nas resolucións citadas no Fundamento de Dereito anterior.

Asiste, pois, a razón á Corporación recorrente cando afirma que a base impoñible do ICIO non pode
quedar limitada de modo exclusivo ao importe do presuposto de execución da obra civil de instalación,
que é ó que se circunscribe a sentenza impugnada, senón que, de conformidade coa doutrina legal fixada
por esta Sala, deberá estenderse tamén a todas aquelas cantidades presupostadas que leve consigo a
incorporación de elementos estables e configuradores dunha instalación permanente, non unha montaxe
substituíble, que dea lugar a unha estrutura determinada, de tal maneira que constitúan un todo unitario e
inseparable coa construción realizada, ata o punto de que non poidan concederse as licenzas oportunas
se tales instalacións, maquinaria ou equipos non foron incluídos no proxecto de execución. Aínda que os
equipos ou maquinaria fosen desmontados ou desmantelado para quedar incorporados a outra construción,
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non por iso haberán de quedar excluídos do ámbito da base impoñible do ICIO porque a idea de que se
trata de elementos que son necesarios para que a instalación poida funcionar, unido á circunstancia de que
carecen de singularidade propia por permanecer indisolublemente unidos a aquela mentres funcione, é o
factor determinante da inclusión do seu importe na base impoñible deste imposto.

Polo tanto, a tese que sostén a sentenza impugnada é errónea porque restrinxe o ámbito da base
impoñible do ICIO ata extremos que non se corresponden co alcance e contido do precepto legal aplicable,
segundo a doutrina legal fixada por esta Sala.

Esta doutrina, que completa a da sentenza de 14.05.2010 , resolve a presente cuestión.

A licenza concedeuse para as obras de ampliación e mellora de industria de manipulación e envasado
de productos do mar e o recorrente excluíu da base impoñible do ICIO o que considerou INVERSIÒNS
NO  N FIXAS; entre estas incluíu os PANELES FRIGORÍFICOS E PORTAS, indicando que son paneles tipo
sándwich ( de PIR ou de lana de rocha ) fácilmente desmontables e instalables noutra industria e o mesmo
acontece coas portas ( correderas frigoríficas, seccionales, rápidas, de vaivén de servizo) plataformas de
muelles e abrigos dos muelles; tamen toda a INSTALACION DE REFRIXERACION ( formada por elementos
desmontables - condensadores, comprensores,..., a MAQUINARIA E EQUIPO DE PROCESO ( tamén o ser
desmontable, móvil t trasladable )..... é dicir, excluíu todo elemento imprescindible para a propia existenza
da industria ( liña de conxelado, envasado, estuchadora,... ), en base o feito de que a súa unión coa obra
civil non era definitiva.

Esta liña de razoamento non é a admitida pola xurisprudenza citada, que determina a inclusión ou non na
base impoñible do ICIO no feito de que se trate de elementos que son necesarios para que a instalación poida
funcionar, unido á circunstancia de que carecen de singularidade propia por permanecer indisolublemente
unidos a aquela mentres funcione.

Estes requisitos concorren en tódalas partidas que toma en consideración ó Concello, tal e coma resulta
do propio informe da visita de inspección de 29.11.2011, onde se reflicte que todas forman parte das diversas
liñas de producción coma un todo único.

Esta doutrina obriga a rexeita-lo recurso neste punto.

TERCEIRO.- Verbo das outras partidas que se inclúen na base impoñible por importe de 274.222,60
e 63.128,81 euros, o recorrente sostén que non son partidas relacionados co proxecto de referencia e que
non forman parte da base impoñible do ICIO.

O que acontece é que o determinante non é se as partidas aludidas forman parte ou non do proxecto
de ampliación e mellora de industria de manipulación e envasado de productos do mar senón se falarmos
de obras/actuacións que precisan da solicitude de licenza e se as realizaron dentro do prazo de prescrición
da acción para liquidar.

Esta segunda cuestión non se pon en dúbida: falarmos de conceptos que resultan da contabilidade da
empresa recorrente e realizadas nos anos 2008/2010.

O que resulta mais discutible é determinar se falarmos ou non de actuacións materiais que precisan de
licenza urbanística ( aínda que non se solicitara ) . As partidas que se recollen falan de PANEIS, de maquinaria,
traballos de instalación e de obras de mantemento ( renovación de lámparas ).

Consonte co artigo 194 da LS Galega e art. 10 do Decreto 28/1999 é precisa a licenza urbanística para
obras que modifiquen a disposición interior dos edificios ( 10.5 ) - na que se incluirían á instalación dos paneis
( segundo a contabilidade tiñan coma destiño a remodelación das salas existentes )- e a utilización do solo
para o desenvolvemento de actividades industriais ( art. 10.9 ) - no que se incluirían a instalación das máquinas
e obras de instalación eléctrica, traballos de instalación de vapor .... .

A única partida que non ten encaixe dentro deste conceptos é a relativa á renovación das lámparas,
actuación material de puro mantemento que debemos excluir, o que obriga a acolle-lo recurso neste punto.

CUARTO.- Non facemos declaración das custas ó acolle-lo recurso de xeito parcial, de conformidade
co disposto no artigo 139 da Lei Xurisdicional .

VISTOS os artigos citados e demais de pertinente aplicación,

FALLAMOS:



4

Que ACOLLEMOS PARCIALMENTE o recurso de APELACION presentado por CEFRICO SL contra a
sentenza 38/2013 do xulgado do contencioso núm. 2 de Pontevedra, anulándoa parcialmente o ter que excluí-
lo Concello de Vilagarcía de Arousa da base impoñible do ICIO as partidas de renovación de lámparas por
importe de 9.877,81 euros. Sin efectuar pronunciamento en orde á imposición das costas procesuais.

Notifíquese ás partes e, no seu momento, devólvase o expediente administrativo á súa procedencia,
con certificación desta resolución. Contra esta resoluciónno teñen recurso ordinario ningún.

Así o pronunciamos, mandamos e asinamos.

PUBLICACION. - A sentenza anterior foi lida e publicada o mesmo día da súa data, polo Ilmo. Sr.
Maxistrado Relator D. FERNANDO FERNÁNDEZ LEICEAGA ao estar a celebrar audiencia pública a Sección
004 da Sala do Contencioso- Administrativo doTribunal Superior de Xustiza de Galicia. Dou fe. A CORUÑA,
doce de xuño dous mil trece.


