TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa

Núm. de Protocol: 1000025/2018
Núm. de Rotlle: TSJA-0000055/2019

AUTE 26-2019
PARTS:
Demandant incidental: Sr. GPC
Representant: Sra. AHD
Advocada: Sra. LCM
Demandat incidental: GOVERN D’ANDORRA
Representant: Sra. IOM
Advocada: Sra. AGB

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:
President: Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
Magistrats: Sr. Bernard PLAGNET
Sra. Elsa PUIG MUÑOZ

Andorra la Vella, dotze de novembre de dos mil dinou.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist l’incident de
nul·litat plantejat a les actuacions número TSJA-0000055/2019, havent estat
observades les prescripcions legals. És ponent la magistrada Sra. Elsa PUIG
MUÑOZ, la qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET
1.- La sentència d’aquesta Sala núm. 77-2019, de 23 de juliol, va
desestimar el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència 40-2019 del
Tribunal de Batlles, que, al seu torn, havia confirmat la resolució de GOVERN
del 22 d’agost de 2018, que desestimà el recurs d’oposició que l’agent havia
formulat contra una petició d’intercanvi d’informació en matèria fiscal emanant
de l’autoritat competent del Regne d’Espanya.
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2.- La representació de la part agent ha interposat incident de nul·litat
d’actuacions contra l’esmentada sentència, en considerar que s’ha vulnerat el
principi de cosa jutjada i que s’incompleix la Sentencia del Tribunal
Constitucional dictada a la causa 2018-68 i 69 RE, que va ordenar la retroacció
de les actuacions juntament amb l’expedient administratiu; que es vulnera el
seu dret de defensa, compte tingut que no s’han admès les proves proposades,
i que si el Conveni permet a l’interessat fer al·legacions per qüestionar que la
informació requerida sigui rellevant, s’ha d’entendre que també li ha de
permetre proposar proves; que s’ha vulnerat el dret a la jurisdicció que
garanteix l’article 10 de la Constitució i el de la doble instància; que la sentència
d’aqueix Tribunal únicament conté una motivació aparent i no ha resolt totes
les qüestions plantejades; i que la petició d’informació de les autoritats
espanyoles es basa en informació d’origen dubtós.
3.- En data 12 de setembre de 2019 la Sala Administrativa d’aquest
Tribunal ha dictat aute pel que acorda suspendre l’execució de la sentència
núm. 77-2019 de 23 de juliol fins que es resolgui el present incident de nul·litat.
4.- La representació del GOVERN s’ha oposat a les pretensions de
l’agent i ha sol·licitat que es desestimi íntegrament l’incident, ja que no s’ha
produït cap infracció del dret a la jurisdicció, sinó que la contrapart pretén que
es revisi de nou la qüestió de fons que era objecte del procés.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- Com ha dit aquesta Sala de forma reiterada, l’incident de
nul·litat d’actuacions que regula l’article 18 bis de la Llei transitòria de
procediments judicials no constitueix una nova instància processal, on es
puguin revisar els pronunciaments de la resolució impugnada, sinó un remei
extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la
jurisdicció que s’hagin produït en un procediment conclòs mitjançant sentència
o altra resolució ferma.

D’altra banda, cal recordar que la disposició final cinquena de la Llei
24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil, va modificar la Llei
Transitòria de Procediments judicials, i va introduir un nou article, el 18 quater.
Doncs bé, l’apartat 7 d’aquest nou article estableix que la formulació prèvia de
l’incident de nul·litat no és un requisit necessari per interposar un recurs
d’empara davant el Tribunal Constitucional quan es tracti d’una resolució
judicial ferma dictada pel Tribunal Superior de Justícia.
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Segon.- En aquest cas, la part agent replanteja les mateixes
al·legacions que ja van ser examinades en la sentència que va posar terme al
procés, cosa que no s’adequa a l’objecte i finalitat d’aquest incident.
En aquest sentit, insisteix en al·legar que s’ha executat incorrectament
la sentència del Tribunal Constitucional, al·legació que va quedar extensament
tractada en el fonament tercer de la sentència que és objecte del present
incident.
Pel que fa l’al·legació relativa a que es vulnera el seu dret de defensa,
compte tingut que no s’han admès les proves proposades, i com s’argumentava
a la sentencia objecte del present incident, la sentència del Tribunal
Constitucional obligava a donar un tràmit d’al·legacions per poder valorar el
contingut de l’expedient, sense que això suposés obrir un nou període probatori
ni tampoc permetia a l’agent aportar nous documents al procés, i que en el
procediment administratiu d’intercanvi fiscal, i en el posterior procés
contenciós, únicament es pot discutir si s’han respectat els requisits i si s’ha
seguit el procediment per tal de poder facilitar la informació sol·licitada per les
autoritats espanyoles.
També l’al·legació relativa a que s’ha vulnerat el dret a la jurisdicció que
garanteix l’article 10 de la Constitució i el de la doble instància -compte tingut
que, segons al·lega l’agent, el Tribunal de Batlles no havia analitzat totes les
al·legacions formulades-, també fou tractada a la sentència que ara es pretén
anular, tot afirmant que el propi Tribunal Constitucional ha declarat que “No es
pot al·legar incongruència pel fet de no haver obtingut una resposta detallada
a cadascun dels arguments de les parts i quan el petitum ha estat resolt d'acord
amb les proves i els indicis a disposició de l'òrgan judicial, elements que
fonamenten la seva decisió” (aute de 7 de setembre del 2018, causa 2018-29RE, confirmat pel de 12 d’octubre del 2018), afegint, a més, que la Sentència
del Tribunal de Batlles sí donava resposta a l’aplicació al supòsit que ens ocupa
dels criteris de la OCDE, que no són incompatibles amb el Conveni d’intercanvi
d’informació fiscal.
A l’últim, pel que fa l’al·legació que la petició d’informació de les
autoritats espanyoles es basa en informació d’origen dubtós, es raonava a la
sentència objecte del present incident que si s’havia confirmat la legalitat de la
decisió de lliurar la informació sol·licitada per l’Agència Tributària espanyola en
el expedient XXXX-2017-ESP -l’aute de 4 de juny de 2018, el Tribunal
Constitucional no va admetre a tràmit el recurs d'empara 2018-12-RE presentat
per la representació processal del Sr. GPC contra la sentència del 20 de
desembre del 2017 i contra l'aute del 19 de febrer del 2018, dictats per aquest
Tribunal Superior-, s’havia de concloure que la informació sol·licitada a
l’expedient YYYY-2018 ESP també és conforme a la normativa esmentada.
I és que, després que les autoritats andorranes van remetre la informació
fiscal sol·licitada a l’expedient XXXX-2017-ESP –l’extracte d’un compte bancari
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de X. del qual és beneficiari l’agent-, i a la vista d’aquesta informació, l’Agència
Tributària espanyola va sol·licitar les dades del compte de destí de sis
transferències realitzades des d’aquell compte, amb la finalitat evident de
conèixer el destí dels fons, per la qual cosa, si la resolució que resolia la primera
sol·licitud d’informació es va considerar conforme a dret, a la mateixa conclusió
s’ha d’arribar en aquest cas en el qual en cap cas no es pot entendre que es
tracti d’una “fishing expedition”.
En conseqüència, s’ha de desestimar íntegrament la demanda incidental
que formula la part agent.
Tercer.- No s’aprecia una especial temeritat ni mala fe que justifiqui la
imposició de les costes causades.

DECISIÓ
En atenció a tot el que s’ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia,
Sala Administrativa, en nom del poble andorrà, acorda:
1r.- Desestimar l’incident de nul·litat d’actuacions que formula la
representació de la part agent contra la sentència núm. 77-2019, de 23 de juliol.
2n.- No efectuar un especial pronunciament en matèria de costes.

Aquest Aute és ferm i executiu.

Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramès testimoni al
Tribunal de Batlles, Secció Administrativa, per al seu coneixement i execució,
ho acordem, manem i signem.

