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només als transports entre els territoris de les parts con-
tractants de l’ADR que l’hagin signat i no l’hagin revocat.

Madrid, 27 de gener de 2006.–L’autoritat competent 
per a l’ADR a Espanya, Juan Miguel Sánchez García, direc-
tor general de Transports per Carretera.

El present Acord l’han signat les autoritats compe-
tents de l’ADR de:

Alemanya.
Àustria.
Espanya.
França.
Noruega.
República Txeca.
Suècia.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 28 de març de 2006.–El secretari general tèc-

nic, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 6243 REIAL DECRET 353/2006, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Junta Arbi-
tral prevista en el Conveni econòmic entre 
l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra. («BOE» 83, 
de 7-4-2006.)

La Comunitat Foral de Navarra té potestat per mantenir, 
establir i regular el seu propi règim tributari d’acord amb el 
sistema tradicional de conveni econòmic, de conformitat 
amb la disposició addicional primera de la Constitució, que 
empara i respecta els drets històrics dels territoris forals, que 
en el cas de Navarra d’acord amb la disposició derogatòria 
de la Constitució es remunten a la Llei de 25 d’octubre de 
1839, i a l’article 45 de la Llei orgànica 13/1982, de 10 d’agost, 
de reintegració i millorament del Règim Foral de Navarra.

El Conveni econòmic vigent entre l’Estat i la Comuni-
tat Foral de Navarra, que va ser aprovat per la Llei 28/1990, 
de 26 de desembre, i modificat per la Llei 25/2003, de 15 
de juliol, utilitza el concepte del «punt de connexió» per 
determinar quan correspon a la Comunitat Foral de 
Navarra l’exacció d’un tribut i quan a l’Estat.

En general, l’aplicació dels punts de connexió no plan-
teja dubtes, però en supòsits excepcionals poden sorgir 
discrepàncies interpretatives que provoquin conflictes, no 
només entre l’Administració General de l’Estat i la de la 
Comunitat Foral de Navarra, sinó també entre aquesta 
última i una comunitat autònoma. Per resoldre aquests 
conflictes i discrepàncies, l’article 51 del Conveni econò-
mic constitueix una Junta Arbitral les funcions de la qual 
són les següents:

a) Conèixer dels conflictes que sorgeixin entre les 
administracions interessades com a conseqüència de la 
interpretació i aplicació del Conveni en casos concrets 
concernents a relacions tributàries individuals.

b) Resoldre els conflictes que es plantegin entre l’Ad-
ministració General de l’Estat i la de la Comunitat Foral o 
entre aquesta i l’Administració d’una comunitat autò-
noma, en relació amb l’aplicació dels punts de connexió 
dels tributs l’exacció dels quals correspon a la Comunitat 
Foral de Navarra i la determinació de la proporció corres-
ponent a cada Administració en els supòsits de tributació 
conjunta per l’impost sobre societats o per l’impost sobre 
el valor afegit.

c) Resoldre les discrepàncies que es puguin produir 
respecte a la domiciliació dels contribuents.

L’apartat 4 de l’article 51 del Conveni econòmic dis-
posa que: «Els conflictes s’han de resoldre pel procedi-
ment que s’estableixi per reglament, en el qual s’ha de 
donar audiència als interessats». Aquesta remissió consti-
tueix el motiu d’aquest Reial decret, elaborat per acord 
entre les dues administracions i que consta d’un article 
únic, una disposició final i el Reglament de la Junta Arbi-
tral prevista en el Conveni econòmic entre l’Estat i la 
Comunitat Foral de Navarra. Les modificacions del Regla-
ment que puguin ser necessàries en el futur també s’han 
de dur a terme per acord entre les dues administracions 
implicades.

L’article únic del Reial decret aprova el Reglament de 
la Junta Arbitral prevista en el Conveni econòmic entre 
l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra. El Reglament de la 
Junta Arbitral figura incorporat al Reial decret i s’estruc-
tura en un capítol preliminar i quatre capítols.

El capítol preliminar, integrat només per l’article 1, es 
limita a fixar l’objecte del Reglament, que és establir les 
normes de funcionament, organització i procediment de 
la Junta Arbitral del Conveni econòmic.

El capítol I, integrat pels articles 2 i 3, aborda la natu-
ralesa i competències de la Junta Arbitral d’acord amb 
l’article 51 del Conveni econòmic.

Els aspectes relatius a l’organització de la Junta Arbi-
tral els regula el Reglament en el capítol II, que engloba 
els articles 4, 5, 6 i 7. Així, la Junta queda integrada per tres 
àrbitres, un dels quals exerceix les funcions de president i 
els altres dos, les de vocal.

Respecte al funcionament de la Junta Arbitral, el capí-
tol III (article 8) conté una remissió general al que disposa 
en matèria d’òrgans col·legiats la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. No obstant 
això, s’ha de destacar almenys una important diferència 
respecte al règim dels òrgans col·legiats que preveu la 
Llei 30/1992: atès que la Junta només es compon de tres 
persones, perquè es constitueixi vàlidament es requereix 
la presència de tots els seus membres.

Finalment, el capítol IV, integrat pels articles 9 a 20, 
estableix les normes reguladores del procediment pel que 
fa a la iniciació, tramitació, resolució, notificació i execu-
ció de les resolucions, així com la seva impugnació. En 
general, aquestes normes procedimentals s’inspiren en 
les disposicions reguladores del procediment administra-
tiu comú.

En definitiva, aquest Reial decret constitueix el marc 
adequat per resoldre els conflictes i discrepàncies que 
sorgeixin com a conseqüència de la interpretació i aplica-
ció del Conveni econòmic i de l’aplicació dels punts de 
connexió que conté.

Aquest Reial decret desplega l’article 51 del Conveni 
econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra, 
aprovat per la Llei 28/1990, de 26 de desembre, en la 
redacció que en fa la Llei 25/2003, de 15 de juliol.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i 
Hisenda, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Adminis-
tracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 24 de març de 2006,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament de la Junta Arbi-
tral prevista en el Conveni econòmic entre l’Estat i la 
Comunitat Foral de Navarra.

S’aprova el Reglament de la Junta Arbitral prevista en 
l’article 51 del Conveni econòmic entre l’Estat i la Comuni-
tat Foral de Navarra, aprovat per la Llei 28/1990, de 26 de 
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desembre, en la redacció que en fa la Llei 25/2003, de 15 
de juliol, el text del qual s’inclou a continuació. Qualsevol 
modificació d’aquest Reglament s’ha d’ajustar al mateix 
procediment seguit per elaborar-lo i aprovar-lo.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i s’aplica als con-
flictes i discrepàncies suscitats a partir d’aquesta data.

Madrid, 24 de març de 2006.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern
i ministre d’Economia i Hisenda,

PEDRO SOLBES MIRA

REGLAMENT DE LA JUNTA ARBITRAL PREVISTA EN EL 
CONVENI ECONÒMIC ENTRE L’ESTAT I LA COMUNITAT 

FORAL DE NAVARRA

CAPÍTOL PRELIMINAR

Objecte del Reglament

Article 1. Objecte del Reglament.

El present Reglament té per objecte el desplegament 
de les normes de funcionament, organització i procedi-
ment de la Junta Arbitral prevista en l’article 51 del Con-
veni econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de 
Navarra, aprovat per la Llei 28/1990, de 26 de desembre, 
en la redacció que en fa la Llei 25/2003, de 15 de juliol.

CAPÍTOL I

Naturalesa i competències de la Junta Arbitral

Article 2. Naturalesa de la Junta Arbitral.

La Junta Arbitral es configura com un òrgan col·legiat 
de deliberació i resolució dels conflictes i discrepàncies a 
què es refereix l’article següent d’aquest Reglament.

Article 3. Competències de la Junta Arbitral.

És competència de la Junta Arbitral:
a) La resolució dels conflictes que sorgeixin entre les 

administracions interessades com a conseqüència de la 
interpretació i aplicació del Conveni econòmic en casos 
concrets concernents a relacions tributàries individuals.

En particular, resoldre, en últim terme i si s’escau, les 
controvèrsies que, produïdes per consultes referents a 
l’aplicació dels punts de connexió inclosos en el Conveni 
econòmic i la resolució de les quals competeixi primària-
ment la Comissió Coordinadora, no arribin a ser resoltes 
per aquesta Comissió per falta d’acord.

b) La resolució dels conflictes que es plantegin entre 
l’Administració General de l’Estat i la de la Comunitat 
Foral, o entre aquesta i l’Administració d’una comunitat 
autònoma, en relació amb l’aplicació dels punts de conne-
xió dels tributs l’exacció dels quals correspon a la Comu-
nitat Foral de Navarra i la determinació de la proporció 
corresponent a cada Administració en els supòsits de tri-
butació conjunta per l’impost sobre societats o per l’im-
post sobre el valor afegit.

c) La resolució de les discrepàncies que es puguin 
produir entre administracions respecte a la domiciliació 
dels contribuents.

CAPÍTOL II

Organització de la Junta Arbitral

Article 4. Composició de la Junta Arbitral.

La Junta Arbitral està composta per tres àrbitres, un 
dels quals exerceix les funcions de president i els altres 
dos, les de vocal.

Article 5. Nomenament, cessament i retribució dels àrbi-
tres.

1. Els àrbitres, els quals han de tenir la condició d’ex-
pert de reconegut prestigi en matèria tributària o d’hi-
senda, són nomenats per acord entre el ministre d’Econo-
mia i Hisenda i el conseller d’Economia i Hisenda del 
Govern de Navarra.

El nomenament dels àrbitres s’ha de publicar en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» i en el «Butlletí Oficial de 
Navarra» i produeix efectes des de la data de l’acord.

2. Els àrbitres són nomenats per a un període de sis 
anys comptats des de la data del nomenament, sense 
perjudici de la possible renovació per períodes successius 
de la mateixa durada.

Si s’escau, la renovació dels àrbitres s’ha de portar a 
terme, amb els mateixos requisits que els exigits per 
nomenar-los, dins de l’últim mes del mandat respectiu.

Si es compleix el termini de sis anys sense que s’hagi 
assolit un acord entre les dues administracions per al 
nomenament de nous àrbitres o la renovació dels que hi 
ha, el seu mandat s’ha d’entendre prorrogat, com a 
màxim, per un any.

En cas de produir-se una vacant, s’ha de cobrir pel 
mateix procediment de nomenament. El nou àrbitre es 
nomena per a la part del període de mandat que faltava 
per complir al substituït.

3. Els àrbitres cessen en el seu càrrec a petició prò-
pia i per les causes legalment establertes.

El cessament dels àrbitres es publica en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» i en el «Butlletí Oficial de Navarra».

4. Amb els mateixos requisits exigits als àrbitres i pel 
mateix procediment es nomenen àrbitres suplents. 
Aquests només poden actuar en els supòsits d’absència o 
malaltia, així com quan algun àrbitre tingui una causa 
d’abstenció de les legalment previstes i, en general, quan 
hi hagi alguna causa justificada.

5. Les retribucions dels àrbitres es fixen per acord 
entre el ministre d’Economia i Hisenda i el conseller 
d’Economia i Hisenda del Govern de Navarra.

Article 6. Competències del president de la Junta Arbi-
tral.

Són competències del president de la Junta Arbitral:
a) Les que preveu aquest Reglament.
b) Les pròpies dels presidents dels òrgans col·legiats 

que recull l’article 23 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, sempre que siguin 
compatibles amb la naturalesa i les normes d’organitza-
ció, funcionament i procediment de la Junta Arbitral que 
estableix aquest Reglament.

Article 7. El secretari de la Junta Arbitral.

1. La Junta Arbitral té un secretari, que no en pot ser 
membre, el qual ha de tenir la condició de persona al ser-
vei de l’Administració General de l’Estat o de la Comunitat 
Foral de Navarra.
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2. El secretari de la Junta Arbitral el designen, rotati-
vament i per períodes de tres anys, el ministre d’Econo-
mia i Hisenda i el conseller d’Economia i Hisenda del 
Govern de Navarra.

3. El secretari de la Junta Arbitral cessa en el seu 
càrrec a petició pròpia o per decisió de qui l’hagi desig-
nat.

4. Correspon al secretari de la Junta Arbitral:
a) Assistir a les reunions amb veu però sense vot.
b) Efectuar la convocatòria de les sessions de la 

Junta Arbitral per ordre del seu president, així com les 
citacions als vocals.

c) Rebre els actes de comunicació dels membres de 
la Junta Arbitral i, per tant, les notificacions, peticions de 
dades, rectificacions o qualsevol altra classe d’escrits dels 
quals hagi de tenir coneixement.

d) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i 
autoritzar amb el vistiplau del president les actes de les 
sessions.

e) Expedir certificacions dels acords adoptats.
f) Totes les que es desprenguin del que estableix 

aquest Reglament.

CAPÍTOL III

Funcionament de la Junta Arbitral

Article 8. Règim de funcionament de la Junta Arbitral.

En tot el que faci referència a les convocatòries, cons-
titució, sessions, adopció d’acords i règim de funciona-
ment de la Junta Arbitral cal atenir-se al que disposen, en 
matèria d’òrgans col·legiats, el capítol II i, en matèria 
d’abstencions i recusacions, el capítol III, els dos del títol 
II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, sense perjudici de les particularitats que 
puguin resultar del capítol IV del present Reglament.

No obstant això, per a la vàlida constitució de la Junta 
Arbitral es requereix la presència de tots els seus mem-
bres.

CAPÍTOL IV

Procediment de la Junta Arbitral

Article 9. Règim aplicable.

El procediment de la Junta Arbitral es regeix pel que 
disposa el present capítol i supletòriament per les normes 
incloses en el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Article 10. Iniciació del procediment davant la Junta 
Arbitral.

El procediment s’inicia mitjançant el plantejament del 
conflicte o discrepància davant la Junta Arbitral per part 
de l’Administració General de l’Estat, la Comunitat Foral 
de Navarra, una comunitat autònoma o la Comissió Coor-
dinadora que preveu el Conveni econòmic.

En cap cas es poden plantejar conflictes sobre qües-
tions resoltes o pendents de resolució per part dels tribu-
nals de justícia.

Article 11. Plantejament del conflicte per l’Administració 
General de l’Estat.

L’Administració General de l’Estat, a través de la Direc-
ció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, 

amb la comunicació prèvia a la Direcció General de Coor-
dinació Financera amb les comunitats autònomes del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, pot promoure conflictes 
en els supòsits següents:

a) Quan, per aplicació de les normes incloses en el 
Conveni econòmic, es consideri competent quant a la 
gestió, liquidació, recaptació, inspecció o revisió d’un tri-
but respecte del qual l’Administració de la Comunitat 
Foral de Navarra estigui exercint aquestes funcions o les 
hagi exercit.

b) Quan, per aplicació de les normes incloses en el 
Conveni econòmic, no es consideri competent quant a la 
gestió, liquidació, recaptació, inspecció o revisió d’un tri-
but respecte del qual l’Administració de la Comunitat 
Foral de Navarra sostingui que l’Administració General de 
l’Estat sí que és competent en aquests procediments.

c)  En els supòsits de tributació conjunta per l’impost 
sobre societats o per l’impost sobre el valor afegit, quan 
consideri que la proporció corresponent a cada Adminis-
tració no és la correcta.

d) Quan, per aplicació de les normes incloses en el 
Conveni econòmic, consideri que un contribuent té el seu 
domicili fiscal en territori comú o en el de la Comunitat 
Foral i aquesta en discrepi.

e) Quan consideri que, per aplicació dels punts de 
connexió, li correspongui l’exacció d’un determinat tribut 
declarat i, si s’escau, ingressat pel subjecte passiu en l’Ad-
ministració de la Comunitat Foral de Navarra, o respecte 
del qual aquesta se li hagi adreçat perquè el declari o l’in-
gressi.

Article 12. Plantejament del conflicte per la Comunitat 
Foral de Navarra.

La Comunitat Foral de Navarra, a través del conseller 
d’Economia i Hisenda, pot promoure conflictes en els 
supòsits següents:

a) Quan, per aplicació de les normes incloses en el 
Conveni econòmic, es consideri competent quant a la 
gestió, liquidació, recaptació, inspecció o revisió d’un tri-
but respecte del qual l’Administració General de l’Estat o 
la d’una comunitat autònoma estigui exercint aquestes 
funcions o les hagi exercit.

b) Quan, per aplicació de les normes incloses en el 
Conveni econòmic, no es consideri competent quant a la 
gestió, liquidació, recaptació, inspecció o revisió d’un tri-
but respecte del qual l’Administració General de l’Estat o 
d’una comunitat autònoma sostingui que l’Administració 
de la Comunitat Foral de Navarra sí que és competent en 
aquests procediments.

c) En els supòsits de tributació conjunta per l’impost 
sobre societats o per l’impost sobre el valor afegit, quan 
consideri que la proporció corresponent a cada Adminis-
tració no és la correcta.

d) Quan, per aplicació de les normes incloses en el 
Conveni econòmic, consideri que un contribuent té el seu 
domicili fiscal en la Comunitat Foral de Navarra o en terri-
tori comú i l’Administració General de l’Estat o d’una 
comunitat autònoma en discrepi.

e) Quan consideri que, per aplicació dels punts de 
connexió, li correspongui l’exacció d’un determinat tribut 
declarat i, si s’escau, ingressat pel subjecte passiu en l’Ad-
ministració General de l’Estat, o respecte del qual aquesta 
se li hagi adreçat perquè el declari o l’ingressi.

Article 13. Plantejament del conflicte per l’Administració 
de qualsevol comunitat autònoma.

L’Administració de qualsevol comunitat autònoma, a 
través del seu respectiu òrgan competent en la matèria, 
pot promoure conflictes en els supòsits següents:
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a) Quan consideri que, per aplicació dels punts de 
connexió dels tributs cedits, li correspongui el rendiment 
d’un determinat tribut declarat i, si s’escau, ingressat pel 
subjecte passiu en l’Administració de la Comunitat Foral 
de Navarra, o respecte del qual aquesta se li hagi adreçat 
perquè el declari o l’ingressi.

b) Quan, per aplicació de les normes reguladores de 
la cessió de tributs, es consideri competent quant a la 
gestió, liquidació, recaptació, inspecció o revisió d’un tri-
but cedit respecte del qual l’Administració de la Comuni-
tat Foral de Navarra estigui exercint aquestes funcions o 
les hagi exercit.

c) Quan no es consideri produït en el seu territori el 
rendiment o no es consideri competent en els procedi-
ments de gestió, liquidació, recaptació, inspecció o revi-
sió, i l’Administració General de l’Estat o de la Comunitat 
Foral de Navarra sostinguin que sí que el rendiment s’ha 
de considerar produït en el seu territori o que sí que és 
competent en aquests procediments.

Article 14. Procediment que s’ha de seguir per a l’inici 
dels conflictes que es plantegin entre administracions 
tributàries.

En els conflictes que es plantegin entre administra-
cions tributàries, s’ha de seguir el procediment següent 
per iniciar-los:

1. Com a requisit per admetre el conflicte és neces-
sari que, abans de plantejar-lo, l’Administració tributària 
que es consideri competent hagi requerit la inhibició de la 
que consideri incompetent, i reclami així la seva compe-
tència, i que aquesta última Administració hagi rebutjat el 
requeriment i s’hagi ratificat en la seva competència 
expressament o tàcitament.

Aquest requeriment s’ha de fer en el termini màxim 
de dos mesos a comptar de la data en què l’Administració 
que es consideri competent tingui coneixement de l’acte 
o disposició que al seu criteri vulneri els punts de conne-
xió que estableix el Conveni econòmic.

En l’escrit de requeriment s’hi han d’especificar amb 
claredat els actes o disposicions viciades, així com els 
fonaments de dret.

En cas que cap Administració es consideri competent, 
s’ha d’haver produït la declaració d’incompetència d’una 
Administració a favor de l’altra i la decisió d’aquesta en el 
sentit d’inhibir-se al seu torn.

S’entén que una Administració tributària es ratifica 
tàcitament en la seva competència quan no atengui el 
requeriment d’inhibició en el termini de trenta dies hàbils 
des que l’hagi rebut. Així mateix, s’entén que una Admi-
nistració tributària no es considera competent quan no 
atengui la declaració d’incompetència de l’altra Adminis-
tració.

En els casos a què es refereix l’apartat 5 de l’article 43 
del Conveni econòmic, transcorregut el termini de dos 
mesos a què es refereix el dit apartat sense que hi hagi 
conformitat per part de les dues administracions, ja no és 
necessari efectuar el requeriment o declaració d’incompe-
tència a què es refereix el primer paràgraf d’aquest apar-
tat per poder plantejar el conflicte.

2. Els conflictes s’han de promoure en el termini de 
quinze dies hàbils a comptar de la ratificació expressa o 
tàcita a què es refereix l’apartat anterior, mitjançant un 
escrit adreçat al president de la Junta Arbitral en què 
s’han de fer constar les qüestions següents, en relació 
amb el conflicte:

a) L’Administració tributària que el planteja.
b) L’Administració tributària contra la qual es plan-

teja.
c) Totes les dades que permetin identificar el supòsit 

concret objecte del conflicte.

d) Els antecedents i raonaments en els quals es fona-
menta la reclamació de competència o, si s’escau, la inhi-
bició.

A l’escrit de plantejament del conflicte s’han d’adjun-
tar el requeriment a l’Administració tributària contra la 
qual es planteja el conflicte, així com el de ratificació 
d’aquesta en la seva competència o en la seva inhibició, o 
bé, si no, l’acreditació del transcurs del termini a què es 
refereix l’apartat anterior.

3. En els supòsits en què cap Administració es consi-
deri competent, si en el termini de quinze dies hàbils que 
assenyala l’apartat anterior cap de les dues administra-
cions s’ha adreçat a la Junta Arbitral per promoure el 
conflicte, n’hi ha prou que l’obligat tributari, dins dels 
quinze dies hàbils següents, comuniqui aquesta circums-
tància a la Junta perquè el conflicte s’entengui automàti-
cament plantejat.

En el supòsit del paràgraf anterior, la Junta Arbitral es 
pot adreçar a qualsevol de les dues administracions i a 
l’obligat tributari perquè aportin totes les dades i docu-
ments necessaris per resoldre’l.

No obstant això, el conflicte no s’ha de tramitar si en 
el termini dels dos mesos següents a la comunicació de 
l’obligat tributari una de les dues administracions accepta 
la competència.

Article 15. Plantejament del conflicte per la Comissió 
Coordinadora del Conveni Econòmic.

La Comissió Coordinadora del Conveni Econòmic ha 
de promoure un conflicte quan en el seu si no s’arribi a un 
acord en la resolució de consultes sobre l’aplicació dels 
punts de connexió, segons el que preveu l’article 67.2.g) 
del Conveni econòmic.

En aquest supòsit, la Comissió Coordinadora ha de 
promoure el conflicte en el termini de quinze dies hàbils 
des que es faci la sessió en què no s’hagi assolit un acord 
respecte de la resolució de la consulta de què es tracti, 
mitjançant un escrit adreçat a la Junta Arbitral i al qual 
s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) L’escrit presentat pel consultant.
b) La proposta de resolució elaborada per l’Adminis-

tració receptora de la consulta.
c) Les observacions formulades per l’altra Adminis-

tració.
d) Totes les dades i informes que permetin la forma-

ció d’un criteri per part de la Junta Arbitral.

Article 16. Notificació del plantejament del conflicte i 
efectes.

1. L’Administració tributària que promogui el con-
flicte l’ha de notificar a l’Administració afectada pel con-
flicte, i totes dues s’han d’abstenir, des d’aquell moment, 
de qualsevol actuació en relació amb l’assumpte objecte 
de conflicte fins a la seva resolució.

Així mateix, les administracions en conflicte han de 
notificar el plantejament del conflicte als interessats en el 
procediment del qual en porta causa, i aquesta notificació 
produeix efectes d’interrupció de la prescripció.

En els supòsits en què cap Administració es consideri 
competent, la Junta Arbitral ha de notificar el planteja-
ment automàtic del conflicte tant als interessats com a les 
administracions afectades.

2. Mentre no es resolgui el conflicte de competèn-
cies, l’Administració que estigui gravant als contribuents 
en qüestió els ha de continuar sotmetent al seu fur, sense 
perjudici de les rectificacions i compensacions tributàries 
que s’hagin d’efectuar entre les administracions, i les 
actuacions de la qual s’han de remuntar en els seus efec-
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tes a la data des de la qual sigui procedent, si s’escau, un 
nou fur tributari, segons l’acord de la Junta Arbitral.

Article 17. Tramitació.

1. Una vegada rebut l’escrit de plantejament del con-
flicte, el president de la Junta Arbitral n’ha de justificar la 
recepció dins el termini de cinc dies hàbils i ha de sol-
licitar, si s’escau, a l’Administració tributària promotora 
del conflicte o a la Comissió Coordinadora que esmeni els 
defectes advertits en la documentació exigible que pre-
veuen els articles 14 i 15, respectivament, del present 
Reglament, per a la qual cosa la dita Administració tribu-
tària o la Comissió Coordinadora disposen d’un termini 
de deu dies hàbils.

2. Complert el tràmit anterior, el president de la 
Junta Arbitral, llevat del cas que l’hagi plantejat la Comis-
sió Coordinadora, ha de notificar el plantejament del con-
flicte a l’Administració tributària contra la qual s’hagi 
promogut, i ha d’adjuntar a la notificació l’escrit de plan-
tejament del conflicte, així com la documentació annexa a 
l’escrit, amb les esmenes que, si s’escau, s’hi hagin fet.

En la notificació a què es refereix el paràgraf anterior 
s’ha de donar a l’Administració tributària afectada un ter-
mini d’un mes a fi que formuli les al·legacions que consi-
deri convenients i aporti i proposi les proves i documenta-
ció que consideri oportunes.

3. Després de rebre les al·legacions o, si no, quan 
finalitzi el termini que assenyala el paràgraf segon de 
l’apartat anterior, el president de la Junta Arbitral disposa 
d’un termini de dos mesos per completar la instrucció de 
l’expedient.

Durant aquest període, el president de la Junta Arbi-
tral pot recollir dels òrgans administratius competents per 
raó de la matèria, dels interessats en el procediment del 
qual porta causa el conflicte, així com de la Comissió 
Mixta de Coordinació de la Gestió Tributària quan la con-
trovèrsia se susciti entre la Comunitat Foral de Navarra i 
una comunitat autònoma, tots els antecedents, informes i 
documents que consideri necessaris a fi de l’adequada 
instrucció de l’expedient.

Així mateix, i amb idèntica finalitat, pot sol·licitar a 
l’Administració que sigui competent d’acord amb els cri-
teris inclosos en el Conveni referents a la competència i 
actuació inspectora, la pràctica de totes les proves que 
consideri oportunes. En tot cas s’ha de notificar la pràctica 
de la prova a l’altra Administració en conflicte perquè, si 
ho considera oportú, designi un funcionari al seu servei 
que assisteixi a les actuacions corresponents.

4. Una vegada evacuats els tràmits a què es refereix 
l’apartat anterior i, en tot cas, quan finalitzi el termini de 
dos mesos que assenyala el paràgraf primer del dit apar-
tat, el president de la Junta Arbitral ha de posar de mani-
fest l’expedient a les administracions tributàries en con-
flicte, així com als interessats en el procediment del qual 
porta causa el conflicte, tots els quals disposen d’un ter-
mini de quinze dies hàbils per formular totes les 
al·legacions que considerin convenients.

5. Complert el tràmit d’al·legacions a què es refereix 
l’apartat anterior, el president o els vocals, per torn de 
repartiment, han d’elaborar una proposta de resolució en 
el termini de quinze dies hàbils, la qual ha de compren-
dre:

a) Una llista de tots els antecedents del conflicte i de 
les actuacions portades a terme durant la instrucció de 
l’expedient, amb una descripció succinta del seu contin-
gut.

b) Una llista de les normes legals i reglamentàries 
aplicables en el cas en controvèrsia.

c) Les consideracions jurídiques que es cregui que 
són necessàries pel que fa a totes les qüestions que deri-
vin de l’expedient, hagin estat suscitades o no per les 

administracions tributàries o pels interessats en el con-
flicte.

d) El contingut de l’acord.
e) La fórmula d’execució de l’acord.
f) La data des de la qual és procedent exercir, si s’es-

cau, el nou fur tributari.

Una vegada complert el termini de quinze dies hàbils, 
el ponent ha de remetre la proposta de resolució al secre-
tari perquè la notifiqui als restants membres de la Junta 
Arbitral.

Així mateix el secretari, per indicació del president, ha 
de convocar els vocals a la sessió de la Junta Arbitral per-
què deliberin i adoptin l’acord que escaigui, amb indica-
ció de la data, lloc i hora en què s’ha de dur a terme 
aquesta sessió, la qual ha de tenir lloc dins dels quinze 
dies hàbils següents a la notificació de la proposta.

Article 18. Resolució.

1. En la sessió de la Junta Arbitral assenyalada per 
resoldre el conflicte, els àrbitres, després de les oportunes 
deliberacions, poden:

a) Sol·licitar, amb la votació prèvia, l’aportació de 
nous documents o pràctica de noves diligències que es 
considerin essencials per a la resolució. No obstant això, 
en la nova sessió de la Junta Arbitral que es faci per resol-
dre el conflicte, els vocals no poden tornar a formular 
aquesta sol·licitud.

b) Formular observacions a la proposta de resolució 
elaborada pel ponent. En aquest cas, les observacions 
que impliquin una modificació del contingut de la dita 
proposta de resolució s’han de sotmetre a votació.

c) Procedir, sense fer més tràmits, a sotmetre a vota-
ció la proposta de resolució. Els membres de la Junta 
Arbitral estan obligats a votar, llevat dels supòsits d’ab-
sència, malaltia, abstenció obligatòria o qualsevol causa 
justificada, cas en què ho fan els àrbitres suplents.

2. Els acords de la Junta Arbitral, tant de sol·licitud 
de nous documents com de modificació o d’aprovació de 
la proposta de resolució, modificada o no, s’han d’adop-
tar per majoria de vots.

3. La Junta Arbitral resol d’acord amb dret totes les 
qüestions que ofereixi l’expedient, hagin estat o no plan-
tejades per les parts o els interessats, incloses les fórmu-
les d’execució.

4. Els acords de la Junta Arbitral s’adopten quan 
finalitza la sessió de què es tracti i queden reflectits en 
l’acta que ha d’estendre a l’efecte el secretari de la Junta, 
qui la remet al president i als vocals dins dels cinc dies 
hàbils següents a aquell en què té lloc la sessió correspo-
nent.

Dins el termini d’altres cinc dies hàbils des de la recep-
ció de l’acta, l’àrbitre que hagi elaborat la proposta ha de 
redactar la resolució acordada. Quan el ponent no es con-
formi amb el vot de la majoria, ha de declinar la redacció 
de la resolució. En aquest cas, la redacció de la proposta 
de resolució correspon al president.

Article 19. Notificació i execució de les resolucions.

El secretari de la Junta Arbitral ha de notificar la reso-
lució corresponent a les diferents administracions tributà-
ries en conflicte o, eventualment, a la Comissió Coordina-
dora, així com els afectats per aquella, i les administracions 
han de procedir a executar-la en els termes que preveu la 
mateixa resolució.
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Article 20. Impugnació.

Els acords de la Junta Arbitral, sense perjudici del seu 
caràcter executiu, només són susceptibles de recurs en via 
contenciosa administrativa davant la Sala corresponent del 
Tribunal Suprem. 

MINISTERI DE FOMENT
 6246 REIAL DECRET 354/2006, de 29 de març, sobre 

interoperabilitat del sistema ferroviari transeu-
ropeu convencional. («BOE» 83, de 7-4-2006.)

El Reial decret 646/2003, de 30 de maig, sobre inter-
operabilitat del sistema ferroviari transeuropeu conven-
cional, va incorporar a l’ordenament intern la Directiva 
2001/16/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de 
març de 2001, relativa a la interoperabilitat del sistema 
ferroviari transeuropeu convencional. Aquesta norma 
comunitària tenia per finalitat l’harmonització de les nor-
mes tècniques aplicables als ferrocarrils, per a la qual 
cosa va fixar les condicions que s’han de complir per 
aconseguir la interoperabilitat del sistema ferroviari tran-
seuropeu convencional en el territori de la Unió Europea i 
va regular, entre altres qüestions importants, les condi-
cions dels subsistemes, els requisits essencials sobre 
disseny, construcció, manteniment i vigilància dels com-
ponents, en especial dels elements que intervenen en la 
circulació dels trens, el règim de conformitat i idoneïtat 
per a l’ús dels components d’interoperabilitat, la declara-
ció de verificació dels subsistemes i el procediment de 
verificació dels subsistemes.

La Directiva esmentada ha estat modificada per la 
Directiva 2004/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 29 d’abril de 2004, per la qual es modifiquen la Direc-
tiva 96/48/CE del Consell, relativa a la interoperabilitat del 
sistema ferroviari europeu d’alta velocitat, i la Directiva 
2001/16/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a 
la interoperabilitat del sistema ferroviari transeuropeu 
convencional, raó per la qual es fa necessari recollir 
també en el nostre ordenament les modificacions efec-
tuades a la norma comunitària.

Atesa la complexitat de la matèria regulada, s’ha con-
siderat convenient, en nom de la claredat normativa, i a fi 
de facilitar la seva aplicació, portar a efecte l’esmentada 
transposició mitjançant una nova disposició que substi-
tueixi íntegrament la vigent, en lloc de reformar parcial-
ment aquesta última. Això es fa particularment aconsella-
ble tenint en compte, a més, el règim d’obertura del 
mercat de transport nacional de mercaderies per ferrocar-
ril establert des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2003, de 
17 de novembre, del sector ferroviari, que s’ha estès així 
mateix al transport internacional de mercaderies a partir 
del 31 de desembre de 2005 de conformitat amb l’apartat 
B de la seva disposició transitòria primera. El Reial decret 
que ara s’aprova substitueix, doncs, el Reial decret 
646/2003, de 30 de maig, i recull els requisits que esta-
bleix la Directiva 2004/50/CE en relació amb les especifi-
cacions tècniques d’interoperabilitat, els components 
d’interoperabilitat, els subsistemes, els organismes notifi-
cats i els registres de la infraestructura i del material 
rodant. La norma també recull algunes modificacions de 
detall en la regulació de la infraestructura i el transport 
ferroviari continguda en el Reglament del sector ferrovi-
ari, aprovat pel Reial decret 2384/2004, de 30 de desem-
bre, amb la finalitat de facilitar la seva interpretació i 
aplicació.

La competència per incorporar al dret intern la dita 
normativa comunitària la dóna el que disposa l’article 
149.1.21a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la com-
petència exclusiva en matèria de ferrocarrils i transports 
terrestres que transcorrin pel territori de més d’una comu-
nitat autònoma. Alhora, la disposició final primera de la 
Llei 39/2003, de 17 de novembre, habilita el Govern per 
dictar les disposicions necessàries per al desplegament i 
el compliment d’aquesta Llei.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Foment, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la reunió del dia 24 de març
de 2006,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

1. Aquest Reial decret té per objecte fixar les condi-
cions que s’han de complir per dur a terme la interopera-
bilitat de la part espanyola del sistema ferroviari trans-
europeu convencional, que es descriu a l’annex I.

2. Aquestes condicions es refereixen al projecte, 
construcció, posada en servei, rehabilitació, renovació, 
explotació i manteniment dels elements del sistema 
esmentat que entrin en servei després de la data d’en-
trada en vigor d’aquest Reial decret, així com a les qualifi-
cacions professionals i a les condicions de salut i segure-
tat del personal que contribueix a la seva explotació i 
manteniment.

3. Per a cada subsistema, aquest Reial decret es refe-
reix a les disposicions relatives als components d’intero-
perabilitat, a les interfícies i als procediments, així com a 
les condicions de coherència global del sistema ferroviari 
transeuropeu convencional requerides per aconseguir la 
seva interoperabilitat.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:
a) Sistema ferroviari transeuropeu convencional: el 

conjunt compost per les infraestructures ferroviàries, 
incloses les línies i instal·lacions fixes, de la xarxa tran-
seuropea de transport, construïdes o condicionades per al 
transport ferroviari convencional i el transport ferroviari 
combinat, i pel material rodant concebut per recórrer les 
infraestructures esmentades, com es descriu a l’annex I.

b) Interoperabilitat: la capacitat del sistema ferroviari 
transeuropeu convencional per permetre la circulació 
segura i ininterrompuda de trens que compleixen les 
prestacions requerides per a aquestes línies. Aquesta 
capacitat es basa en el conjunt de condicions reglamentà-
ries, tècniques i operatives que s’han de complir per satis-
fer els requisits essencials.

c) Subsistemes: el resultat de la divisió del sistema 
ferroviari transeuropeu convencional, tal com s’indica a 
l’annex II. Aquests subsistemes per als quals s’han de 
definir requisits essencials són de caràcter estructural o 
funcional.

d) Components d’interoperabilitat: tot component 
elemental, grup de components, subconjunt o conjunt 
complet de materials incorporats o destinats a ser incor-
porats en un subsistema, dels quals depengui directa-
ment o indirectament la interoperabilitat del sistema fer-
roviari transeuropeu convencional. El concepte de 
«component» engloba no només objectes materials, sinó 
també immaterials, com els programes informàtics.


