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«Article 92.

La sentència s’ha de dictar per majoria de vots
i quan aquesta majoria no resulta sobre qualsevol
dels pronunciaments de fet i de dret que s’hagin
de fer, s’han de tornar a discutir i a votar els punts
en què s’hagi dissentit. Si tampoc no s’obté cap
acord, s’han de sotmetre a deliberació els dos vots
que sent diferents siguin més favorables a l’acusat».

«Article 97.

Les sentències definitives i els actes s’han de
notificar a tots els que en siguin part i als seus
representants, si n’hi ha, el mateix dia de la seva
signatura o l’endemà».

«Article 252.

Les actuacions en les quals s’acordi el sobre-
seïment del procediment s’han de notificar a les
parts dins del termini dels cinc dies següents al
de la data en què s’hagin dictat».

«Article 339, paràgraf segon.

La sentència ferma també s’ha de notificar a
les altres parts».

2. Queden sense contingut els articles 327 i 433,
paràgraf primer, lletra d), de la Llei orgànica 2/1989,
de 13 d’abril, processal militar.

Disposició transitòria única. Manteniment de la cate-
goria militar en càrrecs judicials.

Els qui a l’entrada en vigor d’aquesta Llei ocupin
càrrecs judicials conferits d’acord amb la normativa ante-
rior han de continuar exercint-los conforme a la Llei,
amb la mateixa categoria militar o diferent al que aquí
s’estableix, fins que cessin en el càrrec respectiu per
alguna de les causes legals.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada la disposició addicional primera de
la Llei orgànica 16/1994, de 8 de novembre, per la
qual es reforma la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol,
del poder judicial, així com totes les normes del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquesta
Llei orgànica.

Disposició final primera. Accés als arxius i registres.

El Govern ha d’aprovar les normes que siguin neces-
sàries per garantir als interessats l’accés als llibres, els
arxius i els registres de la jurisdicció militar que no tinguin
caràcter reservat, ni estiguin classificats. A aquest efecte,
s’han de detallar les condicions i els criteris objectius
exigibles per acreditar la condició d’interessat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei orgànica i la facin complir.

Madrid, 15 de juliol de 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

CAP DE L’ESTAT

14187 LLEI ORGÀNICA 10/2003, de 15 de juliol,
que, amb el caràcter de complementària a
la Llei 25/2003, de 15 de juliol, per la qual
s’aprova la modificació del Conveni econòmic
entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra,
modifica la disposició final primera de la Llei
orgànica 5/2001, de 13 de desembre, com-
plementària de la Llei general d’estabilitat
pressupostària. («BOE» 169, de 16-7-2003.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre, com-
plementària a la Llei general d’estabilitat pressupostària,
regula l’aplicació a les comunitats autònomes dels prin-
cipis fonamentals en relació amb l’estabilitat pressupos-
tària, d’una banda, per assegurar el compliment de l’ob-
jectiu d’estabilitat en el sector de comunitats autònomes
i, d’una altra banda, per establir els mecanismes que
garanteixin la cooperació efectiva entre l’Estat i les comu-
nitats autònomes en aquesta matèria.

Per al cas concret de la Comunitat Foral de Navarra,
l’apartat 1 de la disposició final primera de l’esmentada
Llei orgànica 5/2001 va preveure que l’aplicació, de
conformitat amb el que estableix l’article 64 de la Llei
orgànica de reintegració i millorament del règim foral
de Navarra, s’ha de dur a terme mitjançant una disposició
de rang legal.

El paràgraf l) de l’apartat 2 de l’article 67 del Conveni
econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra
annex a la Llei 25/2003, per la qual s’aprova la modi-
ficació del Conveni econòmic entre l’Estat i la Comunitat
Foral de Navarra, recull com a una competència de la
Comissió Coordinadora la d’acordar els compromisos de
co�aboració i coordinació en matèria d’estabilitat pres-
supostària.

Per tant, i com que en l’esmentada Llei s’ha concretat
l’aplicació a Navarra de la normativa d’estabilitat pres-
supostària, és procedent fer una nova redacció del dit
apartat 1 de la disposició final primera de la Llei 5/2001,
tal com es va acordar amb la Comunitat Foral de Navarra
a la Comissió Negociadora del Conveni Econòmic en
la sessió duta a terme el 22 de gener de 2003.

Article únic.

Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de la disposició
final primera de la Llei orgànica 5/2001, de 13 de
desembre, complementària a la Llei general d’estabilitat
pressupostària, que queda redactat de la manera
següent:

«En virtut del seu règim foral, l’aplicació a la
Comunitat Foral de Navarra del que disposa aques-
ta Llei, segons el que estableix l’article 64 de la
Llei orgànica 13/1982, de 10 d’agost, de reinte-
gració i millorament del règim foral de Navarra,



3192 Dissabte 16 d’agost 2003 Suplement núm. 17

s’ha de dur a terme de conformitat amb el que
disposa l’article 67.2.l) del Conveni econòmic entre
l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra, aprovat per
la Llei 28/1990, de 26 de desembre.»

Disposició final única.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», si bé té efectes
des de l’1 de gener de 2003.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin com-
plir.

Madrid, 15 de juliol de 2003.
JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

14188 LLEI 25/2003, de 15 de juliol, per la qual
s’aprova la modificació del Conveni econòmic
entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra.
(«BOE» 169, de 16-7-2003.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com a norma pactada, el vigent Conveni econòmic
entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra, aprovat
per la Llei 28/1990, de 26 de desembre, és susceptible
de ser modificat en qualsevol moment per un acord
d’ambdues parts dins el marc conformat per la disposició
addicional primera de la Constitució i l’article 45 de la
Llei orgànica 13/1982, de 10 d’agost, de reintegració
i millorament del règim foral de Navarra.

A més, la disposició addicional tercera del Conveni
econòmic preveu que, en cas de produir-se una reforma
substancial en l’ordenament jurídic tributari de l’Estat,
ambdues administracions, de comú acord, han d’adaptar
el Conveni esmentat a les modificacions que hagin expe-
rimentat els tributs convinguts.

Recentment, les circumstàncies que han determinat
modificacions substancials en l’ordenament jurídic tri-
butari de l’Estat són les dues següents: d’una banda,
l’articulació del principi de coresponsabilitat fiscal en
l’àmbit de les comunitats autònomes de règim comú,
la qual cosa ha determinat la introducció de modifica-
cions importants en el règim dels tributs de l’Estat cedits
a aquestes comunitats autònomes, modificacions dutes
a terme per la Llei orgànica 7/2001, de 27 de desembre,
i per la Llei 21/2001, de 27 de desembre; i, d’una altra,
la creació de l’impost sobre les vendes detallistes de
determinats hidrocarburs, la implantació dels qual ha
dut a terme la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Al seu torn, ambdues circumstàncies se situen en
un context de convenient generalització del procés d’a-
profundiment en l’autonomia tributària, la qual cosa
aconsella introduir les oportunes modificacions en el
Conveni econòmic.

Per tot això, ambdues administracions, de comú
acord, han reformat el Conveni econòmic, i la Comissió
negociadora del Conveni econòmic n’ha adoptat l’Acord
corresponent el 22 de gener de 2003.

Article únic.

S’aprova la reforma del vigent Conveni econòmic entre
l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra, aprovat per la
Llei 28/1990, de 26 de desembre, i això conforme al
que estableixen l’article 45 de la Llei orgànica 13/1982,
de 10 d’agost, de reintegració i millorament del règim
foral de Navarra, i la disposició addicional tercera del
Conveni econòmic esmentat. El text íntegre del Conveni
econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra
una vegada modificat figura com a annex a aquesta Llei.

Disposició addicional única.

Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de la disposició
final cinquena de la Llei 18/2001, de 13 de desembre,
general d’estabilitat pressupostària, que queda redactat
de la manera següent:

«1. En virtut del seu règim foral, l’aplicació a
la Comunitat Foral de Navarra del que disposa
aquesta Llei, segons el que estableix l’article 64
de la Llei orgànica de reintegració i millorament
del règim foral de Navarra, s’ha de dur a terme
de conformitat amb el que disposa el Conveni eco-
nòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra.»

Disposició derogatòria única.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei queden
derogades totes les disposicions del mateix rang o infe-
rior que s’oposin al contingut de la Llei.

Disposició final única.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

ANNEX

ACORDS DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL CONVENI ECONÒMIC
ACTA NÚMERO 1/2003

Acord primer

Aprovar la reforma del Conveni econòmic entre l’Estat
i la Comunitat Foral de Navarra, en els termes següents:

La nova redacció que s’ha de fer dels articles 2n,
3r, 7è, 8è, 9è, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 29, 30, 31, 32, 34, 35,
36, 38, 40, 45, 48 i 61; disposicions addicionals primera,
segona, quarta i sisena; disposicions transitòries primera,
tercera, quarta, cinquena, sisena i vuitena; disposició
final; i disposició derogatòria;

l’addició dels articles 62 (antic 56), 63 (antic 57),
64 (antic 58), 65 (antic 59), 66 (antic 60) i 67; i les
disposicions addicionals setena i vuitena;

la nova numeració dels articles 18, 20, 27, 33, 37,
39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54
i 55 que, respectivament, passen a 20, 22, 32, 39, 42,
44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60
i 61; i de la disposició transitòria quarta que passa a
transitòria segona i

la supressió de les disposicions transitòries novena
i desena.


