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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
7047 Llei 14/2015, de 24 de juny, per la qual es modifica la Llei 28/1990, de 26 de 

desembre, per la qual s’aprova el Conveni econòmic entre l’Estat i la 
Comunitat Foral de Navarra.

FELIPE VI

REI D’ESPANYA

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Conveni econòmic vigent entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra, aprovat per 
la Llei 28/1990, de 26 de desembre, preveu a la disposició addicional tercera que en cas 
que es produeixi una reforma substancial en l’ordenament jurídic tributari de l’Estat, totes 
dues administracions, de comú acord, han de procedir a l’adaptació del Conveni econòmic.

Des de l’última modificació del Conveni, per la Llei 48/2007, de 19 de desembre, s’han 
produït una sèrie de novetats en l’ordenament jurídic tributari de l’Estat que requereixen 
l’adaptació del Conveni.

Amb la present modificació s’incorporen al Conveni diversos tributs aprovats per les 
Corts Generals, en particular, l’impost sobre activitats de joc, que preveu la Llei 13/2011, 
de 27 de maig, de regulació del joc; l’impost sobre el valor de la producció de l’energia 
elèctrica, l’impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius 
resultants de la generació d’energia nucleoelèctrica i l’impost sobre l’emmagatzematge de 
combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades, introduïts 
per la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica; 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, que regula l’article 19 de la Llei 16/2012, 
de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la 
consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, i, finalment, 
l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, que estableix la Llei 16/2013, de 29 
d’octubre, per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat 
mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres.

Igualment, es necessita la competència per exigir la retenció del gravamen especial 
sobre premis de determinades loteries i apostes, creat per la Llei 16/2012, de 27 de 
desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de 
les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, i que ha estat reproduït per la 
normativa tributària de Navarra.

Altres modificacions del sistema tributari estatal a les quals s’ha d’adaptar el Conveni 
són la substitució de l’impost sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs per 
un tipus autonòmic de l’impost sobre hidrocarburs, portada a terme per la Llei 2/2012, de 
29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, i la recent modificació de 
la configuració de l’impost especial sobre l’electricitat, portada a terme per la Llei 28/2014, 
de 27 de novembre.

A més de l’adequació del Conveni a les últimes reformes del sistema tributari, 
s’incorporen algunes millores tècniques i sistemàtiques al text. En aquest sentit, s’ha 
considerat convenient avançar en la coordinació entre l’Estat i la Comunitat Foral quan 
s’estableixin nous impostos estatals. D’altra banda, s’adapten els punts de connexió de 
l’impost sobre la renda de no residents i s’introdueix una regla de competència en la gestió 
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i inspecció d’aquest impost en relació amb les rendes obtingudes a través de l’establiment 
permanent.

A aquest mateix propòsit de millora tècnica responen les adaptacions en el procediment 
de canvi de domicili fiscal i en la presentació de determinades declaracions informatives.

Així mateix, es modifica la regla sobre normativa aplicable als grups fiscals, de manera 
que han d’estar integrats per societats sotmeses a la mateixa normativa. En relació amb 
un altre règim especial de l’impost sobre societats, l’aplicable a les fusions, escissions i 
altres operacions de reorganització empresarial, es preveu que la normativa aprovada per 
la Comunitat Foral tingui el mateix contingut que la normativa de territori comú.

També s’inclouen modificacions d’aspectes institucionals del Conveni. Així, s’agilitza la 
remissió a la Junta Arbitral de les consultes tributàries sobre les quals no s’hagi arribat a 
un acord a la Comissió Coordinadora i s’amplien les possibilitats de constituir 
subcomissions d’aquesta.

D’altra banda, es preveu una norma en relació amb els deutes tributaris corresponents 
a una administració i que s’ingressen en una altra, de manera que l’obligat tributari pot 
sol·licitar l’extinció dels deutes tributaris per impostos indirectes que li pugui reclamar una 
administració, en la part equivalent de deute satisfeta efectivament en l’altra, quan 
concorrin determinats requisits.

Finalment, s’incorporen les regles transitòries habituals sobre els efectes de la nova 
convenció.

Aquesta Llei és conseqüència de l’acord assolit per totes dues administracions en les 
sessions de la Comissió Negociadora del Conveni econòmic de 17 de febrer i 23 de març 
de 2015 (Actes 1/2015 i 2/2015).

Article únic. Modificació de la Llei 28/1990, de 26 de desembre, per la qual s’aprova el 
Conveni econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra.

S’aprova la modificació del Conveni econòmic vigent entre l’Estat i la Comunitat Foral 
de Navarra, aprovat per Llei 28/1990, de 26 de desembre, i es fa de conformitat amb el 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 
esmentat, en els termes que estableix l’annex de la present Llei.

Disposició final única. Entrada en vigor.

U. Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat».
Dos. Els tributs acordats en virtut de la modificació del Conveni econòmic que 

incorpora aquesta Llei s’entenen aplicables amb efectes des de l’1 de gener de 2013.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la 

facin complir.

Madrid, 24 de juny de 2015.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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ANNEX

Acord de la Comissió Negociadora del Conveni econòmic. Actes 1/2015 i 2/2015

Acord

Aprovar la modificació del Conveni econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de 
Navarra, i convenir en la nova redacció que s’ha de donar als articles dos, sis, catorze, 
vint-i-set, trenta-cinc, trenta-sis, quaranta, quaranta-tres, quaranta-sis, quaranta-set, 
seixanta-set i a la disposició addicional tercera, i en l’addició dels articles trenta bis, trenta-u 
bis, trenta-u ter, trenta-u quater, la disposició addicional onzena i les disposicions 
transitòries catorzena, quinzena, setzena i dissetena.

«Article 2. Potestat tributària.

1. En l’exercici de la potestat tributària a què es refereix l’article anterior, la 
Comunitat Foral de Navarra ha de respectar:

a) Els criteris d’harmonització del règim tributari de Navarra amb el règim 
general de l’Estat que estableix aquest Conveni econòmic.

b) Les competències que corresponguin a l’Estat, de conformitat amb el que 
disposa aquest Conveni econòmic.

c) Els tractats o convenis internacionals subscrits per l’Estat, en especial els 
signats per evitar la doble imposició, així com les normes d’harmonització fiscal de 
la Unió Europea, i ha d’assumir les devolucions que sigui procedent practicar com a 
conseqüència de l’aplicació d’aquests convenis i normes.

d) El principi de solidaritat a què es refereix l’article 1r de la Llei orgànica de 
reintegració i millorament del règim foral de Navarra.

e) Les institucions, facultats i competències de l’Estat inherents a la unitat 
constitucional, segons el que disposa l’article 2n de la Llei orgànica de reintegració 
i millorament del règim foral de Navarra.

2. Sense perjudici del que disposa la legislació del règim general de l’Estat, la 
Comunitat Foral de Navarra pot establir i regular tributs diferents dels esmentats en 
aquest Conveni, respectant els principis que recull l’apartat 1 anterior i els criteris 
d’harmonització que preveu l’article 7 d’aquest Conveni.»

«Article 6. Modificació.

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

S’ha de seguir el mateix procediment per harmonitzar el règim tributari de 
Navarra amb els nous tributs que l’Estat pugui establir en el futur.

Quan es presenti un projecte de llei pel qual l’Estat estableixi un nou impost, 
s’ha de convocar la Comissió Coordinadora, o la subcomissió en què delegui, per 
avaluar i analitzar l’adaptació del Conveni a la nova figura impositiva projectada per 
l’Estat, d’acord amb el procediment que preveu la disposició addicional tercera del 
Conveni.»

«Article 14. Retencions i ingressos a compte per determinats increments de 
patrimoni.

1. Les retencions i els ingressos a compte relatius als increments de patrimoni 
derivats de la transmissió o el reembossament d’accions i participacions 
d’institucions d’inversió col·lectiva els ha d’exigir la Comunitat Foral, d’acord amb la 
seva pròpia normativa, quan l’accionista o partícip tingui el domicili fiscal a Navarra.

2. Les retencions corresponents al gravamen especial sobre els premis de 
determinades loteries i apostes els ha d’exigir la Comunitat Foral de Navarra quan 
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el perceptor tingui la residència habitual o el domicili fiscal al seu territori. En 
l’exacció d’aquestes retencions, la Comunitat Foral ha d’aplicar tipus idèntics als de 
territori comú.

3. Les retencions i els ingressos a compte corresponents a premis diferents 
dels especificats a l’apartat anterior que es lliurin com a conseqüència de la 
participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no 
vinculats a l’oferta, promoció o venda de determinats béns, productes o serveis, els 
ha d’exigir la Comunitat Foral, d’acord amb la seva pròpia normativa, quan el 
pagador d’aquests tingui el domicili fiscal en territori navarrès. En tot cas, els ha 
d’exigir l’Administració de l’Estat o la Comunitat Foral quan corresponguin a premis 
satisfets per aquestes.»

«Article 27. Règim tributari de les agrupacions, unions temporals i grups fiscals.

1. El règim tributari de les agrupacions d’interès econòmic i unions temporals 
d’empreses correspon a Navarra quan la totalitat de les entitats que les integrin 
estigui sotmesa a normativa foral.

Aquestes entitats imputen als seus socis la part corresponent de l’import de les 
operacions efectuades en un i altre territori, que aquests han de tenir en compte per 
determinar la proporció de les seves operacions.

2. Per determinar la tributació dels grups fiscals s’han d’aplicar les regles 
següents:

1a El règim de consolidació fiscal és el corresponent al de la Comunitat Foral 
quan la societat dominant i totes les dependents estiguin subjectes a normativa foral 
en règim de tributació individual, i és el corresponent al règim de consolidació fiscal 
de territori comú quan la societat dominant i totes les dependents estiguin subjectes 
al règim tributari de territori comú en règim de tributació individual. A aquests efectes, 
es consideren excloses del grup fiscal les societats que estiguin subjectes a l’altra 
normativa.

2a Els grups fiscals en què l’entitat dominant estigui subjecta a normativa foral 
en règim de tributació individual s’equiparen en el tractament fiscal als grups fiscals 
en què l’entitat dominant sigui no resident en territori espanyol.

3a En tot cas, s’aplica una normativa idèntica a l’establerta en cada moment 
per l’Estat per a la definició de grup fiscal, societat dominant, societats dependents, 
grau de domini i operacions internes del grup.

3. Per a l’aplicació del règim de consolidació fiscal dels grups fiscals que 
tributin a totes dues administracions se segueixen les regles següents:

1a Les societats integrants del grup fiscal han de presentar, de conformitat 
amb les normes generals, la declaració establerta per al règim de tributació 
individual.

Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, la societat dominant ha de 
presentar a cadascuna de les administracions els estats comptables consolidats del 
grup fiscal.

2a El grup fiscal ha de tributar a una i altra Administració en funció del volum 
d’operacions efectuat en un i altre territori.

A aquests efectes, el volum d’operacions efectuat en cada territori està constituït 
per la suma o l’agregació de les operacions que cadascuna de les societats 
integrants del grup fiscal hi efectuïn, abans de les eliminacions intergrup que siguin 
procedents.»
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«Article 30 bis. Gestió i inspecció de l’impost quan es gravin rendes obtingudes 
mitjançant l’establiment permanent.

1. Quan es gravin rendes obtingudes mitjançant l’establiment permanent, en 
els casos de tributació a totes dues administracions, s’apliquen les regles de gestió 
de l’impost que preveu l’article 22 anterior.

2. La inspecció de l’impost, quan es gravin rendes obtingudes mitjançant 
l’establiment permanent, l’ha de dur a terme l’Administració que sigui competent 
aplicant les regles que preveu l’article 23 anterior.»

«Secció 6a Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica

Article 31 bis. Normativa aplicable i exacció de l’impost.

1. En l’exacció de l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica, 
la Comunitat Foral de Navarra ha d’aplicar les mateixes normes substantives i 
formals establertes en cada moment per l’Estat.

No obstant això, la Comunitat Foral pot aprovar els models de declaració i 
ingrés, que han de contenir, almenys, les mateixes dades que els del territori comú, 
i assenyalar terminis d’ingrés per a cada període de liquidació, que no poden diferir 
substancialment dels que estableixi l’Administració de l’Estat.

2. L’exacció d’aquest impost correspon a la Comunitat Foral de Navarra quan 
la instal·lació productora d’energia elèctrica estigui situada al seu territori. Quan la 
instal·lació estigui situada en territori navarrès i en territori comú, l’exacció de 
l’impost correspon a l’Administració competent per a la seva autorització.

3. Els pagaments a compte d’aquest impost s’exigeixen per una o altra 
Administració, segons els criteris que conté l’apartat 2.

4. Les devolucions que escaiguin les han d’efectuar les respectives 
administracions en la quantia que correspongui a cadascuna.»

«Secció 7a Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus 
radioactius resultants de la generació d’energia nucleoelèctrica i impost sobre 
l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en 

instal·lacions centralitzades

Article 31 ter. Normativa aplicable i exacció dels impostos.

1. En l’exacció de l’impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i 
residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoelèctrica i de l’impost 
sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en 
instal·lacions centralitzades, la Comunitat Foral de Navarra ha d’aplicar les mateixes 
normes substantives i formals establertes en cada moment per l’Estat.

No obstant això, la Comunitat Foral pot aprovar els models de declaració i 
ingrés, que han de contenir, almenys, les mateixes dades que els del territori comú, 
i assenyalar terminis d’ingrés per a cada període de liquidació, que no poden diferir 
substancialment dels que estableixi l’Administració de l’Estat.

2. L’exacció de l’impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i 
residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoelèctrica correspon a 
la Comunitat Foral de Navarra quan la instal·lació productora de combustible nuclear 
gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoelèctrica 
estigui situada al seu territori. Quan la instal·lació estigui situada en territori navarrès 
i en territori comú, l’exacció de l’impost correspon a l’Administració competent per a 
la seva autorització.

3. L’exacció de l’impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear 
gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades correspon a la Comunitat 
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Foral de Navarra quan la instal·lació on s’emmagatzemi el combustible i els residus 
estigui situada al seu territori.

4. Els pagaments a compte d’aquests impostos s’exigeixen per una o altra 
Administració, segons els criteris que contenen els apartats 2 i 3 d’aquest article.

5. Les devolucions que escaiguin les han d’efectuar les respectives 
administracions en la quantia que correspongui a cadascuna.»

«Secció 8a Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit

Article 31 quater. Normativa aplicable i exacció de l’impost.

1. En l’exacció de l’impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit, la Comunitat 
Foral de Navarra ha d’aplicar les mateixes normes substantives i formals establertes 
en cada moment per l’Estat.

No obstant això, la Comunitat Foral pot establir els tipus de gravamen d’aquest 
impost dins dels límits i en les condicions vigents en cada moment en territori comú.

Així mateix, la Comunitat Foral pot aprovar els models de declaració i ingrés que 
han de contenir, almenys, les mateixes dades que els del territori comú, i assenyalar 
terminis d’ingrés per a cada període de liquidació, que no poden diferir 
substancialment dels que estableixi l’Administració de l’Estat.

2. L’exacció d’aquest impost correspon a la Comunitat Foral de Navarra quan 
la seu central, les sucursals o les oficines on es mantinguin els fons de tercers 
estiguin situades al seu territori. L’impost corresponent als fons mantinguts 
mitjançant sistemes de comercialització no presencials i als altres no susceptibles 
de territorialització s’atribueix a la Comunitat Foral en la proporció que li correspongui 
segons la seva participació en els dipòsits territorialitzats.

3. Els pagaments a compte de l’impost s’exigeixen per una o altra Administració 
de conformitat amb el criteri que conté l’apartat anterior.»

«Article 35. Exacció dels impostos especials.

1. Correspon a la Comunitat Foral l’exacció dels impostos especials de 
fabricació quan la meritació d’aquests es produeixi en territori navarrès.

Les devolucions dels impostos especials de fabricació les ha d’efectuar 
l’Administració en què s’hagin ingressat les quotes la devolució de les quals se 
sol·licita. No obstant això, en els casos en què no sigui possible determinar a quina 
Administració es van ingressar les quotes, la devolució l’ha d’efectuar la corresponent 
al territori on es generi el dret a la devolució.

El control, així com el règim d’autorització dels establiments situats a Navarra, 
correspon a la Comunitat Foral. No obstant això, per a l’autorització dels dipòsits 
fiscals és necessària la comunicació prèvia a l’Administració de l’Estat.

2. L’impost especial sobre determinats mitjans de transport l’ha d’exigir la 
Comunitat Foral de Navarra quan els mitjans de transport siguin objecte de 
matriculació definitiva en territori navarrès.

La matriculació s’ha d’efectuar d’acord amb els criteris que estableixi la 
normativa vigent sobre la matèria. En particular, les persones físiques han d’efectuar 
la matriculació del mitjà de transport a la província on tinguin el domicili fiscal.

Les devolucions de les quotes d’aquest impost les ha d’efectuar l’Administració 
en què s’hagin ingressat.

No obstant el que disposa l’apartat 5, la Comunitat Foral pot establir els tipus de 
gravamen d’aquest impost dins dels límits i en les condicions vigents en cada 
moment en territori comú.

3. L’impost especial sobre el carbó l’ha d’exigir la Comunitat Foral de Navarra 
quan la meritació d’aquest es produeixi a Navarra.

Es considera produïda la meritació en el moment i el lloc de la posada a consum.
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S’entén produïda la posada a consum en el moment de la primera venda o 
lliurament de carbó després de la seva producció, extracció, importació o adquisició 
intracomunitària. Així mateix, tenen la consideració de primera venda o lliurament 
les vendes o lliuraments subsegüents que efectuïn els empresaris que destinin el 
carbó a la seva revenda quan els hagi estat aplicable en adquirir-lo l’exempció per 
destinació a revenda.

També s’entén produïda la posada a consum en el moment de l’autoconsum del 
carbó. Té la consideració d’autoconsum la utilització o el consum del carbó per part 
dels productors o extractors, importadors, adquirents intracomunitaris o empresaris 
a què es refereix el paràgraf anterior.

4. L’impost especial sobre l’electricitat l’ha d’exigir la Comunitat Foral de 
Navarra quan la meritació d’aquest es produeixi a Navarra.

En el cas del subministrament d’energia elèctrica, es considera produïda la 
meritació en el moment i el lloc de la posada a consum de la persona o entitat 
adquirent.

En el cas del consum per part dels productors d’energia elèctrica de l’electricitat 
generada per ells mateixos, es considera produïda la meritació en el moment de 
l’autoconsum.

5. En l’exacció dels impostos especials que corresponguin a la Comunitat 
Foral, aquesta ha d’aplicar els mateixos principis bàsics, normes substantives i 
formals vigents en cada moment en territori de l’Estat. No obstant això, 
l’Administració de la Comunitat Foral de Navarra pot aprovar els models de 
declaració i ingrés, que han de contenir, almenys, les mateixes dades que els del 
territori comú, i assenyalar terminis d’ingrés per a cada període de liquidació, que no 
poden diferir substancialment dels que estableixi l’Administració de l’Estat. No 
obstant això, la Comunitat Foral de Navarra pot establir els tipus de gravamen 
d’aquests impostos dins dels límits i en les condicions vigents en cada moment en 
territori comú.»

«Secció 3a Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle

Article 36. Normativa aplicable i exacció de l’impost.

1. En l’exacció de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, la 
Comunitat Foral de Navarra ha d’aplicar les mateixes normes substantives i formals 
establertes en cada moment per l’Estat.

No obstant això, la Comunitat Foral pot aprovar els models de declaració i 
ingrés, que han de contenir, almenys, les mateixes dades que els del territori comú, 
i assenyalar terminis d’ingrés per a cada període de liquidació, que no poden diferir 
substancialment dels que estableixi l’Administració de l’Estat.

2. L’exacció de l’impost correspon a la Comunitat Foral quan els consumidors 
finals als quals es refereix la normativa estatal utilitzin els productes objecte de 
l’impost en instal·lacions, equips o aparells radicats al seu territori.

Quan els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle siguin objecte d’autoconsum, 
l’exacció correspon a la Comunitat Foral de Navarra quan l’autoconsum esmentat es 
produeixi al seu territori.

En la resta de supòsits no previstos als paràgrafs anteriors, l’exacció correspon 
a la Comunitat Foral de Navarra quan l’establiment del contribuent en què es 
produeixi el fet imposable radiqui al seu territori.

3. La devolució que escaigui l’ha d’efectuar l’Administració en què s’hagi 
ingressat la quota la devolució de la qual se sol·licita amb el límit de l’import 
esmentat.»
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«Article 40. Exacció dels tributs i normativa aplicable.

1. L’exacció de la taxa sobre els jocs de sort, envit o atzar correspon a la 
Comunitat Foral quan el fet imposable s’efectuï a Navarra.

2. L’exacció de la taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions 
aleatòries correspon a la Comunitat Foral quan la seva autorització s’hagi d’efectuar 
a Navarra.

3. L’exacció de l’impost sobre activitats de joc correspon a la Comunitat Foral 
de Navarra, a l’Administració de l’Estat o a totes dues administracions en proporció 
al volum d’operacions dutes a terme en cada territori durant l’exercici.

Els subjectes passius tributen a les diferents administracions, sigui quin sigui el 
lloc en què tinguin el domicili fiscal, en proporció al volum d’operacions dutes a 
terme en cada territori durant l’exercici.

La proporció del volum d’operacions dutes a terme en cada territori durant 
l’exercici es determina en funció del pes relatiu de les quantitats jugades 
corresponents a jugadors residents a Navarra i en territori comú. Aquesta proporció 
s’aplica també a les quotes líquides derivades de modalitats de joc en què no es 
pugui identificar la residència del jugador i a les quotes corresponents a jugadors no 
residents en territori espanyol.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, l’exacció de l’impost derivada de 
la realització d’apostes mútues esportivobenèfiques i apostes mútues hípiques 
estatals, en què no s’identifiqui la residència del jugador, correspon a la Comunitat 
Foral de Navarra quan el punt de venda on s’efectuï l’aposta es localitzi al seu 
territori.

4. Els subjectes passius han de presentar les declaracions-liquidacions de 
l’impost davant les administracions competents per a la seva exacció, en què hi han 
de constar, en tot cas, la proporció aplicable i les quotes que resultin davant 
cadascuna de les administracions. En tot cas, els subjectes passius de l’impost han 
d’incorporar als models que s’han de presentar davant cadascuna de les 
administracions implicades la totalitat de la informació corresponent a les activitats 
gravades per aquest impost.

5. Les devolucions que escaiguin les han d’efectuar les respectives 
administracions en la quantia que li correspongui a cadascuna.

6. En els tributs a què es refereixen els apartats 1 i 2 d’aquest article, quan la 
seva autorització s’hagi d’efectuar a Navarra, la Comunitat Foral ha d’aplicar la 
mateixa normativa que l’establerta en cada moment per l’Estat pel que fa al fet 
imposable i subjecte passiu.

7. En l’exacció de l’impost sobre activitats de joc, la Comunitat Foral de 
Navarra ha d’aplicar les mateixes normes substantives i formals que les establertes 
en cada moment per l’Estat.

No obstant això, respecte de les activitats que siguin exercides per operadors, 
organitzadors o pels qui exerceixin l’activitat gravada per aquest impost amb 
residència fiscal al seu territori, la Comunitat Foral de Navarra pot elevar els tipus de 
l’impost fins a un màxim del 20 per cent dels tipus establerts en cada moment per 
l’Estat; aquest increment s’aplica, exclusivament, sobre la part proporcional de la 
base imposable corresponent a la participació en el joc dels residents fiscals en 
territori navarrès.

Així mateix, la Comunitat Foral de Navarra pot aprovar els models de declaració 
i ingrés, que han de contenir, almenys, les mateixes dades que els del territori comú, 
i assenyalar terminis d’ingrés per a cada període de liquidació, que no pot diferir 
substancialment dels que estableix l’Administració de l’Estat.

8. La inspecció de l’impost sobre activitats de joc l’han de portar a terme els 
òrgans de l’Administració on radiqui el domicili fiscal del subjecte passiu o del seu 
representant en el cas de subjectes passius no residents, sense perjudici de la 
col·laboració de la resta d’administracions tributàries a què concerneixi, i té efecte 
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enfront de totes les administracions competents, inclosa la proporció de tributació 
que correspongui a aquestes.

No obstant això, correspon a l’Administració de l’Estat la inspecció dels subjectes 
passius el domicili fiscal dels quals radiqui en territori navarrès quan l’any anterior 
l’import agregat de les quantitats jugades hagi excedit els 7 milions d’euros i la 
proporció d’aquestes efectuada en territori comú, d’acord amb els punts de connexió 
especificats a l’apartat 3 anterior, hagi estat igual o superior al 75 per 100.

Així mateix, correspon a la Comunitat Foral de Navarra la inspecció dels 
subjectes passius el domicili fiscal dels quals radiqui en territori comú quan l’any 
anterior l’import agregat de les quantitats jugades hagi excedit els 7 milions d’euros 
i hagin efectuat, d’acord amb els punts de connexió especificats a l’apartat 3 anterior, 
la totalitat de les seves operacions en territori navarrès.

Si, com a conseqüència de les actuacions inspectores, resulta que s’ha 
d’ingressar un deute o tornar una quantitat que correspongui a totes dues 
administracions, el cobrament o el pagament corresponent l’ha d’efectuar 
l’Administració actuant, sense perjudici de les compensacions que siguin procedents 
entre aquelles.

Els òrgans de la inspecció competent han de comunicar els resultats de les 
seves actuacions a la resta de les administracions afectades.

El que estableixen els paràgrafs anteriors s’entén sense perjudici de les facultats 
que corresponen en el seu territori a la Comunitat Foral de Navarra en matèria de 
comprovació i investigació, sense que les seves actuacions puguin tenir efectes 
econòmics enfront dels contribuents en relació amb les liquidacions definitives 
practicades com a conseqüència d’actuacions dels òrgans de les administracions 
competents.

Les proporcions fixades en les comprovacions per l’Administració competent 
tenen efecte enfront del subjecte passiu en relació amb les obligacions liquidades, 
sense perjudici de les que s’acordin amb caràcter definitiu entre les dues 
administracions, amb posterioritat a les comprovacions esmentades.»

«Article 43. Discrepàncies i canvi de domicili fiscal.

1. Les persones físiques residents en territori comú o en el foral que passin de 
tenir la residència habitual en un a tenir-la a l’altre, han d’emplenar les seves 
obligacions tributàries d’acord amb la nova residència, quan aquesta actuï com a 
punt de connexió.

A més, quan en virtut del que preveu el número següent s’hagi de considerar 
que no ha existit cap canvi de residència, les persones físiques han de presentar les 
declaracions complementàries que corresponguin, amb inclusió dels interessos de 
demora.

2. No produeixen efecte els canvis de residència que tinguin per objecte 
principal aconseguir una tributació efectiva inferior.

Es presumeix, llevat que la nova residència es prolongui de manera continuada 
durant, almenys, tres anys, que no ha existit cap canvi, en relació amb l’impost 
sobre la renda de les persones físiques i amb l’impost sobre el patrimoni, quan 
concorrin les circumstàncies següents: en primer lloc, que l’any en el qual es 
produeixi el canvi de residència o en el següent, la base imposable de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques sigui superior, almenys, en un 50 per cent a la de 
l’any anterior al canvi; en segon lloc, que l’any en el qual es produeixi la situació 
esmentada, la tributació efectiva per l’impost sobre la renda de les persones físiques 
sigui inferior a la que hauria correspost d’acord amb la normativa aplicable al territori 
de residència anterior al canvi i, en tercer lloc, que es torni a tenir la residència 
habitual al territori esmentat.

3. Es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, que no s’ha produït 
cap canvi de domicili fiscal de les persones jurídiques quan en l’exercici anterior o 
en el següent al canvi esmentat meriten inactives o cessin en la seva activitat.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 151  Dijous 25 de juny de 2015  Secc. I. Pàg. 10

4. Els subjectes passius de l’impost sobre societats, així com els establiments 
permanents d’entitats no residents, estan obligats a comunicar a totes dues 
administracions els canvis de domicili fiscal que originin modificacions en la 
competència per exigir l’impost.

En l’impost sobre la renda de les persones físiques, la comunicació s’entén 
produïda per la presentació de la declaració de l’impost.

5. El canvi de domicili del contribuent el pot promoure qualsevol de les 
administracions implicades. L’Administració promotora ha de donar trasllat de la 
seva proposta a l’altra, amb els antecedents necessaris, perquè es pronunciï en el 
termini de quatre mesos sobre el canvi de domicili i la data a la qual s’hagin de 
retrotreure els efectes. Si aquesta respon confirmant la proposta, l’Administració 
competent ho ha de comunicar al contribuent.

Si no hi ha conformitat, es pot continuar el procediment tal com preveu el número 
següent d’aquest article.

Amb caràcter previ a la remissió d’una proposta de canvi de domicili, 
l’Administració interessada pot portar a terme, en col·laboració amb l’altra 
Administració, actuacions de verificació censal del domicili fiscal.

Quan es produeixi un canvi d’ofici de domicili, amb l’acord previ de totes dues 
administracions, o com a conseqüència d’una resolució de la Junta Arbitral, es 
presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, que el nou domicili fiscal així 
determinat es manté durant els tres anys següents a la data de resolució.

6. Les discrepàncies entre administracions que es puguin produir respecte a la 
domiciliació dels contribuents les ha de resoldre, amb l’audiència prèvia d’aquests, 
la Junta Arbitral, que preveu i regula l’article 51 d’aquest Conveni econòmic.»

«Article 46. Obligacions d’informació.

1. Els resums de les retencions i els ingressos a compte practicats s’han de 
presentar a l’Administració competent, d’acord amb la normativa respectiva, per a 
l’exacció de les retencions i els ingressos a compte que s’hi hagin d’incloure.

Les entitats que siguin dipositàries o gestionin el cobrament de rendes de valors 
que d’acord amb la normativa corresponent estiguin obligades a la presentació dels 
resums anuals de retencions i ingressos a compte, l’han d’efectuar, d’acord amb la 
normativa respectiva, davant l’Administració a la qual correspongui la competència 
per a la comprovació i investigació de les entitats esmentades.

Les entitats que siguin subjectes passius de l’impost sobre societats exigible per 
l’Estat i la Comunitat Foral han de presentar resums anuals de retencions i ingressos 
a compte corresponents als rendiments a què es refereixen els articles 10.1.f), 12.1 
i 30.2 d’aquest Conveni econòmic, de conformitat amb les normes sobre lloc, forma 
i termini de presentació de declaracions que estableixi cadascuna de les 
administracions competents per a la seva exacció, inclòs el total dels rendiments i 
de les retencions corresponents a aquests en la declaració presentada a cadascuna 
d’aquestes.

2. Les declaracions que tinguin per objecte complir les diferents obligacions de 
subministrament general d’informació tributària exigides legalment s’han de 
presentar, d’acord amb la normativa respectiva, davant l’Administració de l’Estat o 
davant la Comunitat Foral, d’acord amb els criteris següents:

a) Si es tracta d’obligats tributaris que exerceixin activitats empresarials i 
professionals, davant l’Administració a la qual correspongui la competència per a la 
inspecció de les activitats esmentades.

b) Si es tracta d’obligats tributaris que no exerceixin activitats empresarials o 
professionals, segons si estan domiciliats fiscalment en territori comú o foral.

Als efectes del que disposen les lletres anteriors, quan es tracti d’herències jacents, 
comunitats de béns o altres entitats que no tenen personalitat jurídica, les declaracions a 
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què es fa referència també s’han de presentar davant l’Administració en la qual estiguin 
domiciliats fiscalment els seus membres o partícips.

3. Les declaracions de caràcter censal s’han de presentar, d’acord amb la 
normativa respectiva, davant l’Administració en la qual radiqui el domicili fiscal de la 
persona o entitat obligada a efectuar-les i, a més, davant l’Administració a la qual la 
persona o entitat esmentada hagi de presentar alguna de les declaracions següents, 
de conformitat amb les regles que preveu aquest Conveni econòmic:

a) Declaració de retencions i ingressos a compte.
b) Declaració-liquidació per l’impost sobre societats.
c) Declaració-liquidació per l’impost sobre el valor afegit.
d) Declaració per l’impost sobre activitats econòmiques.»

«Article 47. Fusions i escissions d’empreses.

El règim fiscal especial aplicable a les fusions, escissions, aportacions d’actius, 
bescanvi de valors i canvi de domicili social d’una societat europea o una societat 
cooperativa europea d’un Estat membre a un altre de la Unió Europea en la 
normativa aprovada per la Comunitat Foral de Navarra té el mateix contingut que en 
la normativa de territori comú.»

«Article 67. Comissió Coordinadora.

1. Es constitueix una Comissió Coordinadora, la composició de la qual és la 
següent:

a) Sis representants de l’Administració de l’Estat.
b) Sis representants de la Comunitat Foral designats pel Govern de Navarra.

2. Les competències d’aquesta Comissió Coordinadora són:

a) Dur a terme els estudis que es consideri que són procedents per a una 
adequada articulació estructural i funcional del règim foral amb el marc fiscal estatal.

b) Facilitar a les administracions competents criteris d’actuació uniformes, 
plans i programes d’informàtica.

c) Examinar els supòsits o les qüestions que s’hagin plantejat en matèria 
d’inspecció entre l’Administració de l’Estat i la de la Comunitat Foral.

d) Emetre els informes que sol·licitin el Ministeri d’Hisenda, el Departament 
d’Economia i Hisenda del Govern de Navarra i la Junta Arbitral.

e) Examinar els problemes de valoració a efectes tributaris.
f) Avaluar l’adequació de la normativa tributària al Conveni econòmic amb 

caràcter previ a la seva aprovació.
A aquests efectes, quan, com a conseqüència de l’intercanvi de projectes de 

disposicions normatives, s’efectuïn observacions en relació amb les propostes que 
aquests contenen, qualsevol de totes dues administracions pot sol·licitar, per escrit 
i de manera motivada, la convocatòria d’aquesta Comissió, amb la finalitat d’arribar 
a un acord sobre les possibles discrepàncies existents en relació amb el contingut 
de la normativa tributària.

g) Resoldre les consultes que es plantegin sobre l’aplicació dels punts de 
connexió que conté el Conveni econòmic. Aquestes consultes les ha de traslladar 
l’Administració receptora a l’altra Administració per a la seva anàlisi, juntament amb 
la proposta de resolució, en el termini de dos mesos des de la seva recepció. En cas 
que en els dos mesos següents no s’hagin formulat observacions sobre la proposta 
de resolució, aquesta s’entén aprovada. En cas que existeixin observacions i que no 
s’admetin, es pot arribar a un acord sobre aquestes en el si de la Comissió 
Coordinadora. En tot cas, un cop transcorreguts dos mesos des que s’hagin formulat 
les observacions esmentades sense arribar-hi a un acord, la Comissió Coordinadora, 
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així com qualsevol de les administracions a què concerneixi, pot procedir a traslladar 
el desacord a la Junta Arbitral en el termini de dos mesos.

h) Determinar l’aportació econòmica a la qual es refereix l’article 59, tant de 
l’any base com dels restants de cada quinquenni, a fi d’elevar-la a totes dues 
administracions per a l’adopció de l’acord corresponent.

i) Fixar l’actualització de la xifra a què es refereix la disposició addicional 
segona per a la seva aprovació per part de totes dues administracions.

j) Establir el mètode per a la quantificació i liquidació dels ajustos per impostos 
indirectes que regulen els articles 65 i 66 d’aquest Conveni econòmic.

k) Quantificar la valoració anual, provisional i definitiva del cost de les 
competències exercides per la Comunitat Foral de Navarra en matèria de policia.

l) Acordar els compromisos de col·laboració i coordinació en matèria 
d’estabilitat pressupostària en els termes que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3. La Comissió Coordinadora s’ha de reunir almenys dues vegades a l’any, 
una dins de cada semestre natural i, a més, quan així ho sol·liciti alguna de les 
administracions representades.

4. La Comissió Coordinadora pot crear subcomissions per delegar-hi l’exercici 
de les competències que conté l’apartat 2 d’aquest article. Les subcomissions 
esmentades estan formades per tres representants de cada Administració, i s’hi 
poden incorporar els assessors que es considerin convenients amb veu i sense vot, 
i els acords adoptats per aquestes tenen eficàcia des del moment en què es 
prenguin, sense perjudici de la seva ratificació posterior per part de la Comissió 
Coordinadora.»

«Disposició addicional tercera.

En cas que es produeixi una reforma substancial en l’ordenament jurídic tributari 
de l’Estat, totes dues administracions, de comú acord, han de procedir a l’adaptació 
d’aquest Conveni a les modificacions efectuades i a la revisió, si s’escau, de 
l’aportació líquida de l’any base del quinquenni que correspongui, en la forma i 
quantia que escaigui, amb efectes a partir del moment en què entri en vigor la 
reforma esmentada.»

«Disposició addicional onzena.

1. L’obligat tributari pot sol·licitar l’extinció total o parcial dels deutes tributaris 
que li pugui reclamar l’Administració de l’Estat o la de la Comunitat Foral, en la part 
equivalent de deute satisfeta efectivament a l’altra Administració, quan concorrin les 
circumstàncies següents:

a) Que s’acrediti fefaentment haver consignat en les autoliquidacions dels 
impostos indirectes les quotes meritades corresponents a una mateixa operació 
econòmica, a l’Administració Tributària estatal o a la de la Comunitat Foral diferent 
de la que li reclami l’ingrés.

En el cas d’autoliquidacions que calgui ingressar, també s’ha d’acreditar el 
pagament del resultat de l’autoliquidació, de conformitat amb el que preveu la 
normativa general tributària de cada Administració.

A aquests efectes, l’ingrés el pot haver efectuat el mateix contribuent o altres 
entitats que reuneixin les circumstàncies a què es refereix l’article 42 del Codi de 
comerç per formar part del mateix grup de societats, independentment de la 
residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats.

b) Que el deute tributari tingui l’origen en quotes deduïdes o devolucions 
obtingudes indegudament en el marc de la imposició indirecta, regularitzades 
mitjançant actuacions de comprovació i amb un import superior a 600 milions 
d’euros.
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c) Que s’hagi plantejat un conflicte de competències entre l’Administració de 
l’Estat i la Comunitat Foral davant la Junta Arbitral del Conveni econòmic sense que 
la seva resolució hagi determinat la competència d’alguna de les administracions 
implicades.

Aquest requisit s’entén complert quan hagi existit una resolució prèvia de la 
Junta Arbitral en el sentit indicat al paràgraf anterior que versi sobre el mateix 
impost, la mateixa operació econòmica i els mateixos contribuents.

d) Que hagi existit una actuació no digna de sanció del contribuent o el seu 
grup en l’ingrés i/o la sol·licitud de devolució, efectuada abans de l’inici d’actuacions 
administratives conduents a la regularització de la mateixa obligació tributària per 
part de qualsevol de les administracions tributàries.

El que disposa el paràgraf anterior no impedeix la possible regularització que 
sigui procedent elaborar per part de qualsevol de les administracions tributàries.

e) Que l’entitat que hagi efectuat l’ingrés, l’obligat tributari o el seu grup de 
societats en els termes exposats en l’apartat a) renunciï expressament al dret a la 
devolució d’ingressos indeguts enfront de l’Administració en la qual s’hagi efectuat 
l’ingrés esmentat, així com a qualsevol recurs o reclamació enfront de la liquidació 
que s’hagi ingressat inicialment, ja interposat o que es pugui interposar.

Aquesta Administració ha d’expedir un certificat que acusi recepció de la 
renúncia al dret a la devolució d’ingressos indeguts, així com a qualsevol recurs o 
reclamació enfront de la liquidació, acreditar el compliment del que disposa l’apartat 
a) i prestar conformitat als efectes jurídics reconeguts en aquesta disposició.

L’acord de l’Administració actuant declara l’extinció del deute tributari en la part 
concurrent amb la quantitat ingressada prèviament, una vegada que hagi constatat 
el compliment dels requisits anteriors.

La competència per dictar l’acord esmentat, en el si de l’Administració de l’Estat, 
correspon al director del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. La competència per dictar l’acord esmentat, en el si de la 
Comunitat Foral, correspon al director gerent de la Hisenda Tributària de Navarra.

2. L’extinció de l’obligació tributària del contribuent pel compliment dels 
requisits anteriors comporta la terminació del conflicte de competències que s’hagi 
suscitat previst a la lletra c), sense que calgui en conseqüència cap reclamació per 
aquesta causa entre administracions.»

«Disposició transitòria catorzena.

El règim transitori dels nous tributs acordats amb efectes des de l’1 de gener de 
2013 s’ha d’ajustar a les regles següents:

Primera. La Comunitat Foral de Navarra se subroga en els drets i obligacions, 
en matèria tributària, de la hisenda pública estatal, en relació amb la gestió, 
inspecció, revisió i recaptació dels tributs a què es refereix aquesta disposició.

No obstant això, la hisenda pública estatal exerceix les competències anteriors 
quan hagi dut a terme actuacions amb obligats tributaris abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, referides a l’impost a què es refereix l’article 31 bis d’aquesta Llei. 
Aquestes competències estan limitades als exercicis als quals afectin les actuacions 
dutes a terme.

Segona. Les quantitats liquidades i contretes amb anterioritat a l’1 de gener de 
2013 corresponents a situacions que haurien correspost a la Comunitat Foral de 
Navarra en cas que s’haguessin convingut els tributs a què es refereix aquesta 
disposició, i que s’ingressin amb posterioritat a l’1 de gener de 2013, corresponen 
en la seva integritat a la Comunitat Foral.

Tercera. Les quantitats meritades amb anterioritat a l’1 de gener de 2013 i 
liquidades a partir d’aquesta data en virtut d’actuacions inspectores es distribueixen 
aplicant els criteris i punts de connexió dels tributs a què es refereix aquesta 
disposició.
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Quarta. Quan sigui procedent, les devolucions corresponents a liquidacions 
practicades, o que s’haurien hagut de practicar, amb anterioritat a l’1 de gener de 
2013, les ha d’efectuar l’Administració que hauria estat competent en la data de la 
meritació, d’acord amb els criteris i punts de connexió dels tributs a què es refereix 
aquesta disposició.

Cinquena. Els actes administratius dictats per la Comunitat Foral de Navarra 
són reclamables en via economicoadministrativa davant els òrgans competents del 
territori esmentat. Per contra, els dictats per l’Administració de l’Estat, 
independentment de la seva data, són reclamables davant els òrgans competents 
de l’Estat.

No obstant això, l’ingrés corresponent s’atribueix a l’Administració que sigui 
creditora d’acord amb les normes que contenen les regles anteriors.

Sisena. Als efectes de la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les 
sancions que corresponen a aquestes en cada cas, tenen plena validesa i eficàcia 
els antecedents sobre el particular que hi hagi a la hisenda pública estatal amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la convenció dels tributs a què es refereix aquesta 
disposició.

Setena. L’entrada en vigor de la convenció dels tributs a què es refereix 
aquesta disposició transitòria no perjudica els drets adquirits pels contribuents de 
conformitat amb les lleis dictades amb anterioritat a la data esmentada.»

«Disposició transitòria quinzena.

L’exacció per l’impost sobre activitats de joc que grava les apostes mútues 
esportivobenèfiques i les apostes mútues hípiques estatals correspon a 
l’Administració de l’Estat, mentre que la seva comercialització es dugui a terme per 
part de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat, sense perjudici de la 
compensació financera que correspongui a la Comunitat Foral de Navarra, que es 
calcula aplicant com a punt de connexió el territori on estigui el punt de venda. La 
Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat ha de presentar declaracions 
informatives anuals de les quantitats jugades imputables a Navarra d’acord amb 
l’article 40.3 del Conveni econòmic.»

«Disposició transitòria setzena.

L’article 36 del Conveni econòmic en la redacció original aprovada mitjançant la 
Llei 28/1990, de 26 de desembre, per la qual s’aprova el Conveni econòmic entre 
l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra, es manté en vigor a partir de l’1 de gener de 
2013, en relació amb l’impost sobre les vendes detallistes de determinats 
hidrocarburs respecte dels exercicis no prescrits.»

«Disposició transitòria dissetena.

Els grups fiscals sotmesos a normativa comuna en períodes impositius iniciats 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2015 que incloguin entitats dependents subjectes 
a la normativa foral de Navarra en règim individual, poden optar per mantenir les 
entitats esmentades en el grup fiscal en els períodes impositius que s’iniciïn amb 
posterioritat, sempre que la data d’inici d’aquests no sigui posterior al 31 de 
desembre de 2024 i es compleixin els requisits que estableix l’article 58 de la Llei 
27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.

L’opció assenyalada al paràgraf anterior s’ha d’exercir en el primer període 
impositiu que s’iniciï a partir de l’1 de gener de 2015 i s’ha de comunicar a la Hisenda 
Tributària de Navarra i a l’Administració tributària de l’Estat. Un cop exercitada 
l’opció, el grup fiscal queda vinculat a aquesta durant els períodes impositius 
següents, mentre es compleixin els requisits de l’article 58 i mentre no es renunciï a 
la seva aplicació. La renúncia s’ha d’exercir en el termini de 2 mesos a comptar des 
de la finalització de l’últim període impositiu de la seva aplicació i s’ha de comunicar 
a totes dues administracions.»
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