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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
747 REIAL DECRET 1760/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Junta Arbitral que preveu el Concert Econòmic amb la Comunitat 
Autònoma del País Basc.

Les institucions competents dels Territoris Històrics poden mantenir, establir i regular, 
dins del seu territori, el seu règim tributari d’acord amb el sistema tradicional de Concert 
Econòmic, en el marc de la disposició addicional primera de la Constitució espanyola, que 
empara i respecta els drets històrics dels territoris forals, i de l’article 41 de la Llei orgànica 
3/1979, de 18 de desembre, d’Estatut d’Autonomia per al País Basc.

El vigent Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc, que va ser 
aprovat per la Llei 12/2002, de 23 de maig, utilitza el concepte del «punt de connexió» per 
determinar quan l’exacció d’un tribut correspon a les institucions competents dels Territoris 
Històrics del País Basc i quan a l’Estat.

En general, l’aplicació dels punts de connexió no planteja dubtes, però en supòsits 
excepcionals poden sorgir discrepàncies interpretatives que provoquin conflictes, no 
només entre l’Administració General de l’Estat i les institucions competents del País Basc, 
sinó també entre aquestes últimes i una comunitat autònoma. Per resoldre aquests 
conflictes i discrepàncies, el capítol III, secció 3a, del Concert Econòmic preveu l’existència 
d’una Junta Arbitral amb les funcions següents:

a) Resoldre els conflictes que es plantegin entre l’Administració de l’Estat i les 
diputacions forals o entre aquestes i l’Administració de qualsevol altra comunitat autònoma, 
en relació amb l’aplicació dels punts de connexió dels tributs concertats i la determinació 
de la proporció corresponent a cada Administració en els supòsits de tributació conjunta 
per l’impost sobre societats o per l’impost sobre el valor afegit.

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

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

L’apartat dos de l’article 66 del Concert Econòmic disposa que «Els conflictes s’han de 
resoldre pel procediment que s’estableixi per reglament, en el qual s’ha de donar audiència 
als interessats». Aquesta remissió constitueix el motiu d’aquest Reial decret, que consta 
d’un article únic, una disposició final i el Reglament de la Junta Arbitral que preveu el 
Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc.

El Reglament que constitueix l’objecte d’aquest Reial decret ha estat acordat per les 
dues administracions en la Comissió Mixta del Concert de 30 de juliol de 2007. Les 
modificacions del Reglament que puguin ser necessàries en el futur també es realitzaran 
per acord entre les dues administracions implicades.

L’article únic del Reial decret aprova el Reglament de la Junta Arbitral que preveu el Concert 
Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc. El Reglament de la Junta Arbitral està 
incorporat al Reial decret i s’estructura en un capítol preliminar i quatre capítols.

El capítol preliminar, integrat únicament per l’article 1, es limita a fixar l’objecte del 
Reglament, que és el desplegament de les normes de funcionament, organització i 
procediment de la Junta Arbitral del Concert Econòmic.

El capítol I, integrat pels articles 2 i 3, aborda la naturalesa i les competències de la 
Junta Arbitral d’acord amb el que disposa el capítol III, secció 3a, del Concert Econòmic.

Els aspectes relatius a l’organització de la Junta Arbitral 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 vocals.
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Respecte al funcionament de la Junta Arbitral, el capítol III, integrat per l’article 8, conté 
una remissió general al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. No obstant això, 
s’ha de destacar almenys una diferència important respecte al règim dels òrgans col·legiats 
que preveu la Llei 30/1992: atès que la Junta només la componen tres persones, perquè 
es constitueixi vàlidament es requereix la presència de tots els membres.

Finalment, el capítol IV, integrat pels articles 9 a 19, estableix les normes reguladores del 
procediment pel que fa a la iniciació, tramitació, resolució, notificació i execució de les 
resolucions, com també la seva impugnació. En general, les normes procedimentals 
esmentades s’inspiren en les disposicions reguladores del procediment administratiu comú.

En definitiva, aquest Reial decret constitueix el marc adequat per a la resolució dels 
conflictes i discrepàncies que sorgeixin com a conseqüència de la interpretació i aplicació 
del Concert Econòmic i de l’aplicació dels punts de connexió que conté.

Aquest Reial decret desplega els articles 65, 66 i 67 del Concert Econòmic amb la 
Comunitat Autònoma del País Basc, aprovat per la Llei 12/2002, de 23 de maig.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i Hisenda, amb l’aprovació prèvia 
de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 28 de desembre de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament de la Junta Arbitral que preveu el Concert Econòmic 
amb la Comunitat Autònoma del País Basc.

S’aprova el Reglament de la Junta Arbitral que preveu el capítol III, secció 3a, del 
Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc, aprovat per la Llei 12/2002, 
de 23 de maig, el text del qual s’inclou a continuació.

Qualsevol modificació d’aquest Reglament s’ha d’ajustar al mateix procediment seguit 
per a la seva elaboració i aprovació.

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».

Madrid, 28 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

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

PEDRO SOLBES MIRA

REGLAMENT DE LA JUNTA ARBITRAL QUE PREVEU EL CONCERT ECONÒMIC 
AMB LA COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

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 procediment de la Junta Arbitral que preveu el capítol III, secció 3a, del 
Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc, aprovat per la Llei 12/2002, 
de 23 de maig.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 14  •  Dimecres 16 de gener de 2008  •  Secc. I.  Pàg. 3

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

74
7-

C

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.

Article 3. Competències de la Junta Arbitral.

És competència de la Junta Arbitral:

a) La resolució dels conflictes que es plantegin entre l’Administració de l’Estat i les 
diputacions forals o entre aquestes i l’Administració de qualsevol altra comunitat autònoma, 
en relació amb l’aplicació dels punts de connexió dels tributs concertats i la determinació 
de la proporció corresponent a cada Administració en els supòsits de tributació conjunta 
per l’impost sobre societats o per l’impost sobre el valor afegit.

b) La resolució dels conflictes que sorgeixin entre les administracions interessades 
com a conseqüència de la interpretació i aplicació del Concert Econòmic entre l’Estat i el 
País Basc a casos concrets concernents a relacions tributàries individuals.

En particular, resoldre les controvèrsies que, produïdes per consultes referents a 
l’aplicació dels punts de connexió continguts en el Concert Econòmic i la resolució de les 
quals competeixi primàriament a la Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa, no 
arribin a ser resoltes per aquesta per manca d’acord.

c) La resolució de les discrepàncies que es puguin produir 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 vocals.

Article 5. Nomenament, cessament i retribució dels àrbitres.

1. El nomenament dels àrbitres, en els quals s’ha de donar la condició d’expert de 
reconegut prestigi amb més de quinze anys d’exercici professional en matèria tributària o 
d’hisenda pública, l’acorda la Comissió Mixta del Concert Econòmic a què es refereix la 
secció 1a del capítol III del Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País 
Basc.

El nomenament dels àrbitres s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial del País Basc» i en 
el «Butlletí Oficial de l’Estat» i la seva formalització correspon al ministre d’Economia i 
Hisenda i al conseller d’Hisenda i Administració Pública.

2. Els àrbitres són nomenats per un període de sis anys comptats des de la data del 
nomenament, i no poden ser reelegits en el càrrec llevat que hi hagin estat per un període 
inferior a tres anys.

Si s’escau, la renovació dels mandats dels membres de la Junta Arbitral s’ha de portar 
a terme, amb els mateixos requisits que els que s’exigeixen per al nomenament, dins de 
l’últim mes del mandat respectiu.

Si es produeix una vacant, s’ha de cobrir pel mateix procediment de nomenament. El 
nou àrbitre ha de ser nomenat pel període de mandat que restava a aquell a qui 
substitueix.
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3. Els àrbitres cessen en el càrrec a petició pròpia i per les causes establertes 
legalment.

El cessament dels àrbitres s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i en el 
«Butlletí Oficial del País Basc».

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

5. Les retribucions dels àrbitres s’han de fixar per acord entre el ministre d’Economia 
i Hisenda i el conseller d’Hisenda i Administració Pública.

Article 6. Competències dels àrbitres.

1. Són competències dels àrbitres:

a) Participar en els debats de les sessions.
b) Elaborar les propostes de resolució quan els corresponguin per torn.
c) Exercir el dret al vot i formular el vot particular, així com expressar el sentit del seu 

vot i els motius que el justifiquen.
d) Formular precs i preguntes.
e) Obtenir la informació necessària per complir les funcions assignades.
f) Totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició o es desprenguin 

del que preveuen les normes de procediment que conté el capítol III del present 
Reglament.

2. Són competències del president de la Junta Arbitral, a més de les especificades a 
l’apartat anterior, les pròpies dels presidents dels òrgans col·legiats, i en particular:

a) Ostentar la representació de l’òrgan.
b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació de 

l’ordre del dia, tenint en compte, si s’escau, les peticions dels altres membres formulades 
amb l’antelació suficient.

c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre’ls per 
causes justificades.

d) Dur a terme les actuacions relacionades amb la tramitació i instrucció de 
l’expedient.

e) Visar les actes i certificacions de les resolucions de la Junta Arbitral.

Article 7. El secretari de la Junta Arbitral.

1. La Junta Arbitral té un secretari, que no en pot ser membre, que ha de complir la 
condició de persona al servei de l’Administració de l’Estat o de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma del País Basc o de les diputacions forals.

2. El secretari de la Junta Arbitral és designat, de manera rotativa i per períodes de 
tres anys, pel ministre d’Economia i Hisenda i pel conseller d’Hisenda i Administració 
Pública.

3. El secretari de la Junta Arbitral cessa en el càrrec a petició pròpia o per decisió de 
qui l’ha designat.

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 i redactar, amb el vistiplau del president, les 
actes de les sessions.
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e) Expedir certificacions de les resolucions adoptades.
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 es refereix a les convocatòries, constitució, sessions, adopció de 
resolucions, règim de funcionament i procediment de la Junta Arbitral cal atenir-se al que 
disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici de les particularitats que 
puguin resultar del present Reglament.

Per a la constitució vàlida de la Junta Arbitral es requereix la presència de tots els 
membres.

CAPÍTOL IV

Procediment de la Junta Arbitral

Article 9. Iniciació del procediment davant la Junta Arbitral.

El procediment s’inicia mitjançant el plantejament del conflicte o la discrepància davant 
la Junta Arbitral per l’Administració de l’Estat, per les diputacions forals, per una comunitat 
autònoma o per la Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa que preveu el Concert 
Econòmic.

En cap cas es poden plantejar conflictes sobre qüestions ja resoltes o pendents de 
resolució pels tribunals de justícia.

Article 10. Plantejament del conflicte per l’Administració de l’Estat.

L’Administració de l’Estat, a través de la Direcció General de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, prèvia comunicació a la Direcció General de Coordinació 
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 que conté el Concert Econòmic, es consideri 
competent pel que fa a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció o revisió d’un tribut 
respecte del qual estigui exercint o hagi exercit les funcions esmentades alguna de les 
diputacions forals del País Basc.

b) Quan, per aplicació de les normes que conté el Concert Econòmic, no es consideri 
competent pel que fa a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció o revisió d’un tribut 
respecte del qual alguna de les diputacions forals sostingui que sí que és competent 
l’Administració de l’Estat 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 Administració no 
és la correcta.

d) Quan, per aplicació de les normes que conté el Concert Econòmic, consideri que 
un contribuent té el domicili fiscal en territori comú o en territori foral i alguna de les 
diputacions forals en discrepi.

e) Quan estimi que, per aplicació dels punts de connexió, li correspon l’exacció d’un 
determinat tribut declarat i, si escau, ingressat pel contribuent en alguna de les diputacions 
forals, o respecte del qual aquestes s’hagin adreçat a aquell per a la declaració o l’ingrés.
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Article 11. Plantejament del conflicte per les diputacions forals.

Les diputacions forals, prèvia comunicació al Departament d’Hisenda i Administració 
Pública del Govern Basc, poden promoure conflictes en els supòsits següents:

a) Quan, per aplicació de les normes que conté el Concert Econòmic, es considerin 
competents pel que fa a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció o revisió d’un tribut 
respecte del qual estigui exercint o hagi exercit les funcions esmentades l’Administració de 
l’Estat o la d’una comunitat autònoma.

b) Quan, per aplicació de les normes que conté el Concert Econòmic, no es consideri 
competent pel que fa a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció o revisió d’un tribut 
respecte del qual l’Administració de l’Estat o d’una comunitat autònoma sostingui que sí 
que és competent alguna de les diputacions forals 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 Administració no 
és la correcta.

d) Quan, per aplicació de les normes que conté el Concert Econòmic, consideri que 
un contribuent té el domicili fiscal en territori foral o en territori comú i l’Administració de 
l’Estat o d’una comunitat autònoma en discrepi.

e) Quan estimi que, per aplicació dels punts de connexió, li correspon l’exacció d’un 
determinat tribut declarat i, si escau, ingressat pel subjecte passiu a l’Administració de 
l’Estat, o respecte del qual aquesta s’hagi adreçat a aquell per a la declaració o l’ingrés.

Article 12. 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 davant la Junta Arbitral en els supòsits 
següents:

a) Quan estimi que, per aplicació dels punts de connexió dels tributs cedits, li 
correspon el rendiment d’un determinat tribut declarat i, si escau, ingressat pel subjecte 
passiu en alguna de les diputacions forals, o respecte del qual aquestes s’hagin adreçat a 
aquell per a la declaració o l’ingrés.

b) Quan, per aplicació de les normes reguladores de la cessió de tributs, es consideri 
competent pel que fa a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció o revisió d’un tribut cedit 
respecte del qual estigui exercint o hagi exercit les funcions esmentades alguna de les 
diputacions forals.

c) Quan no es consideri produït en el seu territori el rendiment o no es consideri 
competent en els procediments de gestió, liquidació, recaptació, inspecció o revisió, i 
alguna de les diputacions forals sostinguin que sí que s’ha de considerar produït en el seu 
territori el rendiment o que sí que és competent en aquests procediments.

Article 13. 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 administracions tributàries s’ha de seguir, en la 
iniciació, el procediment següent:

1. Com a requisit per admetre el conflicte és necessari que abans del seu plantejament 
l’Administració tributària que es consideri competent hagi requerit la inhibició a la que consideri 
incompetent, i reclami així la seva competència, 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 actes que 
segons el seu parer vulnerin els punts de connexió establerts en el Concert Econòmic.

En l’escrit de requeriment s’hi han d’especificar amb claredat els actes objecte de 
conflicte, així com els fonaments de dret.
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En cas que cap Administració es consideri competent, s’ha d’haver produït la declaració 
d’incompetència d’una Administració a favor d’una altra i la decisió d’aquesta en el sentit 
d’inhibir-se’n 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 d’un mes des de la recepció. Així 
mateix, s’entén que una Administració tributària no es considera competent quan no 
atengui la declaració d’incompetència de l’altra Administració.

En les discrepàncies plantejades com a conseqüència de la domiciliació dels 
contribuents, transcorregut el termini de dos mesos a què es refereix l’apartat nou de 
l’article 43 del Concert Econòmic sense que hi hagi conformitat per part de les dues 
administracions, ja no és necessari efectuar el requeriment o declaració d’incompetència 
a què es refereix el primer paràgraf d’aquest apartat per poder plantejar el conflicte.

2. Els conflictes s’han de promoure en el termini d’un mes 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 els punts següents, en relació amb el conflicte:

a) L’Administració tributària que el planteja.
b) L’Administració tributària contra la qual es planteja.
c) Totes les dades que permetin identificar el supòsit concret objecte del conflicte.
d) Els antecedents i raonaments en què es fonamenta la reclamació de competència 

o, si s’escau, la inhibició.
A l’escrit de plantejament del conflicte hi han d’adjuntar 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 manca, l’acreditació del transcurs del 
termini a què es refereix l’apartat anterior.

3.  En els supòsits en què cap Administració es consideri competent, si en el termini 
d’un mes assenyalat a l’apartat anterior cap de les dues administracions no s’ha adreçat a 
la Junta Arbitral promovent el conflicte, n’hi ha prou que l’obligat tributari, dins del mes 
següent, comuniqui aquesta circumstància a la Junta perquè el conflicte s’entengui 
automàticament 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 documents 
necessaris per a la resolució del conflicte.

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

Article 14. Plantejament del conflicte per la Comissió de Coordinació i Avaluació 
Normativa.

La Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa del Concert Econòmic ha de 
promoure conflicte quan en el seu si no s’arribi a cap acord en la resolució de consultes 
sobre l’aplicació dels punts de connexió, segons el que preveu l’article 64.b) del Concert 
Econòmic.

En aquest supòsit, la Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa ha de promoure 
el conflicte en el termini d’un mes des de la realització de la sessió en la qual no s’hagi 
arribat a 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’Administració receptora de la consulta.
c) Les observacions formulades per l’altra Administració.
d) Totes les dades i informes que, segons el parer de cadascuna de les parts, permetin 

la formació de criteri per part de la Junta Arbitral.
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Article 15. Notificació del plantejament del conflicte i efectes.

1. L’Administració tributària que promogui el conflicte l’ha de notificar a l’Administració 
afectada per aquest, i totes dues s’han d’abstenir, des d’aleshores, de qualsevol actuació 
en relació amb l’assumpte objecte de conflicte fins que no es resolgui.

Així mateix, les administracions en conflicte han de notificar als interessats en el 
procediment el plantejament d’aquest, i aquesta notificació produeix efectes interruptius de 
la prescripció o suspensius de la caducitat, si s’escau.

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

2. Fins que no es resolgui el conflicte de competències, l’Administració que estava 
gravant els contribuents en qüestió ha de continuar sotmetent-los a la seva competència, 
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 efectes 
a la data des de la qual sigui procedent, si s’escau, la nova administració competent, 
segons la resolució de la Junta Arbitral.

Article 16. Tramitació.

1. Una vegada rebut l’escrit de plantejament del conflicte, el president de la Junta 
Arbitral ha de designar l’àrbitre ponent a qui correspon elaborar la proposta de resolució 
del conflicte segons el torn establert a la sessió constitutiva de la Junta.

El president ha de sol·licitar, si s’escau, a l’Administració tributària promotora del 
conflicte o a la Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa l’esmena dels defectes 
advertits en la documentació exigible que preveuen els articles 13 i 14, respectivament, del 
present Reglament, per a la qual cosa l’Administració tributària esmentada o la Comissió 
de Coordinació i Avaluació Normativa disposen d’un termini de quinze dies.

2. Una vegada acomplert el tràmit anterior, el president ha de notificar el plantejament 
del conflicte a l’Administració tributària contra la qual s’ha promogut, i ha d’adjuntar a la 
notificació l’escrit de plantejament del conflicte, així com la documentació annexa, amb les 
esmenes que, si s’escau, s’hi hagin efectuat. Aquest tràmit no és necessari quan el conflicte 
l’ha plantejat la Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa.

En la notificació a què es refereix el paràgraf anterior s’ha de donar a l’Administració 
tributària afectada un termini d’un mes a fi que formuli les al·legacions que tingui per 
convenient i aporti i proposi les proves i la documentació que estimi oportunes.

3. Després de rebre les al·legacions o, si no, al final del termini assenyalat al paràgraf 
segon de l’apartat anterior, el president disposa d’un termini de dos mesos per completar 
la instrucció de l’expedient.

Durant aquest període pot sol·licitar als òrgans administratius competents per raó de la 
matèria o als interessats en el procediment del qual porta causa el conflicte tots els 
antecedents, informes i documents que consideri necessaris a fi d’instruir adequadament 
l’expedient.

Així mateix, i amb una finalitat idèntica, pot sol·licitar a l’Administració que sigui 
competent d’acord amb els criteris que conté el Concert 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 
estima 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, al 
final del termini de dos mesos assenyalat al paràgraf primer de l’esmentat apartat, el 
president ha de posar de manifest l’expedient a les administracions tributàries en conflicte, 
així com als interessats en el procediment del qual porta causa el conflicte, tots els quals 
disposen d’un termini d’un mes per formular totes les al·legacions que tinguin per 
convenient.
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5. Complert el tràmit d’al·legacions a què es refereix l’apartat anterior, l’àrbitre ponent 
ha d’elaborar una proposta de resolució en el termini d’un mes, la qual ha de 
comprendre:

a) Una relació de tots els antecedents del conflicte i de les actuacions portades a 
terme durant la instrucció de l’expedient, amb una descripció succinta del contingut.

b) Una relació de les normes legals i reglamentàries aplicables al cas en 
controvèrsia.

c) Les consideracions jurídiques que s’estimin necessàries entorn de totes les 
qüestions que derivin de l’expedient, que hagin estat suscitades o no per les administracions 
tributàries o pels interessats en el conflicte.

d) El contingut de la resolució.
e) La fórmula d’execució de la resolució.
f) La data des de la qual és procedent exercir, si s’escau, la competència declarada.

Una vegada complert el termini d’un mes, l’àrbitre ponent ha de remetre la proposta de 
resolució al secretari perquè la notifiqui a la resta de membres de la Junta Arbitral.

El secretari, per indicació del president, ha de convocar la resta de membres de la 
Junta Arbitral a la sessió que s’ha de fer per deliberar i adoptar la resolució que escaigui, 
amb indicació de la data, el lloc i l’hora de la sessió, la qual ha de tenir lloc dins el mes 
següent a la notificació de la proposta.

Article 17. Resolució.

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

a) Sol·licitar, prèvia votació, l’aportació de nous documents o la pràctica de noves 
diligències que es jutgin essencials per a la resolució. No obstant això, en la nova sessió 
de la Junta Arbitral que tingui lloc per a la resolució del conflicte no hi poden tornar a 
formular aquesta sol·licitud.

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

c) Sense cap altre tràmit, sotmetre a votació la proposta de resolució. Els membres 
de la Junta Arbitral estan obligats a votar, excepte en els supòsits d’absència, malaltia, 
abstenció obligatòria o qualsevol causa justificada, cas en què ho han de fer els àrbitres 
suplents.

2. Les resolucions 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’adoptar per 
majoria de vots.

3. La Junta Arbitral ha de resoldre conforme a dret totes les qüestions que ofereixi 
l’expedient, hagin estat o no plantejades per les parts o els interessats, incloses les fórmules 
d’execució.

4. Les resolucions de la Junta Arbitral s’han d’adoptar al terme de la sessió de què es 
tracti i han de quedar reflectides en l’acta que ha d’estendre a aquest efecte el secretari de 
la Junta, el qual l’ha de remetre al president i als àrbitres dins els quinze dies següents al 
de la realització de la sessió corresponent.

Dins el termini de quinze dies més des de la recepció de l’acta, l’àrbitre que hagi 
elaborat la proposta ha de redactar la resolució acordada. Si l’àrbitre ponent no es conforma 
amb el vot de la majoria, ha de declinar la redacció de la resolució, que ha de recaure en 
l’àrbitre que correspongui segons el torn establert en la sessió constitutiva de la Junta.

Article 18. Notificació i execució de les resolucions.

El secretari de la Junta Arbitral ha de notificar la resolució corresponent a les diferents 
administracions tributàries en conflicte o, eventualment, a la Comissió de Coordinació i 
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Avaluació Normativa, així com als afectats per aquella, i les administracions han de procedir 
a executar-la en els termes previstos a la mateixa resolució.

Article 19. Impugnació.

Les resolucions de la Junta Arbitral, sense perjudici del seu caràcter executiu, són 
susceptibles únicament de recurs en via contenciosa administrativa davant la sala 
corresponent del Tribunal Suprem.


