
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 126  Sábado 27 de maio de 2017  Sec. I. Páx. 1

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA
5858 Real decreto 530/2017, do 26 de maio, polo que se modifica o Regulamento 

da Xunta Arbitral prevista no convenio económico entre o Estado e a 
Comunidade Foral de Navarra, aprobado polo Real decreto 353/2006, do 24 
de marzo.

A Comunidade Foral de Navarra ten potestade para manter, establecer e regular o seu 
propio réxime tributario de acordo co sistema tradicional de convenio económico, conforme 
a disposición adicional primeira da Constitución, que ampara e respecta os dereitos 
históricos dos territorios forais que, no caso de Navarra, se remontan –de acordo coa 
disposición derrogatoria da Constitución– á Lei do 25 de outubro de 1839 e ao artigo 45 da 
Lei orgánica 13/1982, do 10 de agosto, de reintegración e amelloramento do réxime foral 
de Navarra.

O vixente convenio económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, que 
foi aprobado pola Lei 28/1990, do 26 de decembro, utiliza o concepto de «punto de 
conexión» para determinar cando corresponde á Comunidade Foral de Navarra a exacción 
dun tributo e cando ao Estado.

O capítulo VII do título I do convenio prevé a existencia dunha xunta arbitral que ten 
como obxecto resolver os conflitos que xurdan entre a Administración do Estado e a da 
Comunidade Foral, ou entre esta e a Administración dunha comunidade autónoma, en 
relación coa aplicación dos puntos de conexión dos tributos cuxa exacción corresponde á 
Comunidade Foral de Navarra, en relación coa interpretación e aplicación do convenio a 
casos concretos, así como no relativo á domiciliación dos contribuíntes.

O Regulamento da Xunta Arbitral aprobouse mediante o Real decreto 353/2006, do 24 
de marzo, en desenvolvemento do artigo 51 do convenio económico.

A presente modificación do regulamento ten fundamentalmente carácter técnico e 
deriva da necesidade de adecuación dalgunhas das súas disposicións á nova redacción 
dos artigos 43 e 67 do convenio dada pola Lei 14/2015, do 24 de xuño, pola que se 
modifica a Lei 28/1990, do 26 de decembro, pola que se aproba o convenio económico 
entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra.

Así, por un lado, a ampliación do prazo de tramitación do procedemento de cambio de 
domicilio, previsto no artigo 43.5 do convenio, de dous a catro meses obriga a actualizar a 
referencia a este prazo contida no regulamento.

Así mesmo, a modificación do artigo 67.2.g) do Convenio, que regula a promoción do 
conflito ante a Xunta Arbitral nos supostos de falta de acordo para a resolución de 
consultas que se promovan sobre a aplicación dos puntos de conexión, fai necesaria a 
modificación do artigo 15 do regulamento.

Por outra parte, amplíase o prazo xeral establecido no artigo 14.2 para a promoción do 
conflito, así como o prazo para formular alegacións no trámite de posta de manifesto do 
expediente a que se refire o artigo 17.4, que pasan en ambos os casos de quince días 
hábiles a un mes.

Ao mesmo tempo, inclúense no texto do regulamento outras modificacións que se 
consideran adecuadas para mellorar o funcionamento da Xunta Arbitral.

Finalmente, actualízanse as referencias do regulamento aos órganos tanto da 
Administración xeral do Estado como da Comunidade Foral de Navarra que modificaron a 
súa denominación.

En consecuencia, por proposta do ministro de Facenda e Función Pública, de acordo 
co Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do 
día 26 de maio de 2017,
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DISPOÑO:

Artigo único. Modificación do Regulamento da Xunta Arbitral prevista no convenio 
económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, aprobado polo Real 
decreto 353/2006, do 24 de marzo.

Introdúcense as seguintes modificacións no Regulamento da Xunta Arbitral prevista no 
convenio económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, aprobado polo 
Real decreto 353/2006, do 24 de marzo:

Un. Modifícase o artigo 5, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 5. Nomeamento, cesamento e retribución dos árbitros.

1. Os árbitros, nos cales deberá concorrer a condición de experto de 
recoñecido prestixio en materia tributaria ou facendística, serán nomeados por 
acordo entre a persoa titular do Ministerio de Facenda e Función Pública e a persoa 
titular do Departamento de Facenda e Política Financeira do Goberno de Navarra.

O nomeamento dos árbitros deberá ser publicado no «Boletín Oficial del Estado» 
e no «Boletín Oficial de Navarra» e producirá efectos desde a data do acordo.

2. Os árbitros serán nomeados para un período de seis anos contado desde a 
data do nomeamento, sen prexuízo da súa posible renovación por períodos 
sucesivos de igual duración.

Se é o caso, a renovación dos árbitros deberase levar a cabo, con iguais 
requisitos que os exixidos para o seu nomeamento, dentro do último mes do 
mandato respectivo.

Se se cumpre o prazo de seis anos sen que se alcanzase un acordo entre 
ambas as administracións para o nomeamento de novos árbitros ou a renovación 
dos existentes, o seu mandato entenderase prorrogado, como máximo, por un ano.

En caso de se producir unha vacante, será cuberta polo mesmo procedemento 
de nomeamento. O novo árbitro será nomeado para a parte do período de mandato 
que faltaba por cumprir ao substituído.

3. Os árbitros cesarán no seu cargo por petición propia e polas causas 
legalmente establecidas.

O cesamento dos árbitros publicarase no «Boletín Oficial del Estado» e no 
«Boletín Oficial de Navarra».

4. Con iguais requisitos exixidos aos árbitros e polo mesmo procedemento 
nomearanse árbitros suplentes. Estes só poderán actuar nos supostos de ausencia 
ou enfermidade, así como cando concorra nalgún árbitro unha causa de abstención 
das legalmente previstas e, en xeral, cando concorra algunha causa xustificada.

5. As retribucións dos árbitros serán fixadas por acordo entre a persoa titular 
do Ministerio de Facenda e Función Pública e a persoa titular do Departamento de 
Facenda e Política Financeira do Goberno de Navarra.»

Dous. Modifícase o artigo 7, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 7. O secretario da Xunta Arbitral.

1. A Xunta Arbitral terá un secretario, que non poderá ser membro dela, no cal 
deberá concorrer a condición de persoa ao servizo da Administración xeral do 
Estado ou da Comunidade Foral de Navarra.

2. O secretario da Xunta Arbitral será designado, rotativamente e por períodos 
de tres anos, pola persoa titular do Ministerio de Facenda e Función Pública e pola 
persoa titular do Departamento de Facenda e Política Financeira do Goberno de 
Navarra.

3. O secretario da Xunta Arbitral cesará no seu cargo por petición propia ou 
por decisión de quen o designou.
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4. Corresponde ao secretario da Xunta Arbitral:

a) Asistir ás reunións con voz pero sen voto.
b) Efectuar a convocatoria das sesións da Xunta Arbitral por orde do seu 

presidente, así como as citacións aos vogais.
c) Recibir os actos de comunicación dos membros da Xunta Arbitral e, por 

tanto, as notificacións, peticións de datos, rectificacións ou calquera outra clase de 
escritos dos cales deba ter coñecemento.

d) Preparar o despacho dos asuntos, redactar e autorizar co visto e prace do 
presidente as actas das sesións.

e) Expedir certificacións dos acordos adoptados.
f) Cantas se desprendan do establecido neste regulamento.»

Tres. Modifícase o artigo 11, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 11. Promoción do conflito pola Administración xeral do Estado.

1. A Administración xeral do Estado, a través da Dirección Xeral da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria, logo de comunicación á Secretaría Xeral de 
Financiamento Autonómico e Local, poderá promover conflitos nos supostos 
seguintes:

a) Cando, por aplicación das normas contidas no convenio económico, se 
considere competente en canto á xestión, liquidación, recadación, inspección ou 
revisión dun tributo respecto do cal estea exercendo ou exercese as ditas funcións 
a Administración da Comunidade Foral de Navarra.

b) Cando, por aplicación das normas contidas no convenio económico, non se 
considere competente en canto á xestión, liquidación, recadación, inspección ou 
revisión dun tributo respecto do cal a Administración da Comunidade Foral de 
Navarra sosteña que si é competente a Administración xeral do Estado nos ditos 
procedementos.

c) Nos supostos de tributación conxunta polo imposto sobre sociedades ou 
polo imposto sobre o valor engadido, cando considere que a proporción 
correspondente a cada Administración non é a correcta.

d) Cando, por aplicación das normas contidas no convenio económico, 
considere que un contribuínte ten o seu domicilio fiscal en territorio común ou no da 
Comunidade Foral e esta discrepe.

e) Cando considere que, por aplicación dos puntos de conexión, lle 
corresponda a exacción dun determinado tributo declarado e, se for o caso, 
ingresado polo suxeito pasivo na Administración da Comunidade Foral de Navarra, 
ou respecto do cal esta se dirixise a aquel para a súa declaración ou ingreso.

2. A Administración xeral do Estado, a través da Secretaría Xeral de 
Financiamento Autonómico e Local, logo de comunicación á Axencia Estatal de 
Administración Tributaria, poderá promover conflitos no suposto de falta de acordo 
sobre as observacións á proposta de resolución dunha consulta tributaria previsto 
no artigo 67.2.g) do convenio económico.»

Catro. Modifícase o artigo 12, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 12. Promoción do conflito pola Comunidade Foral de Navarra.

A Comunidade Foral de Navarra, a través da persoa titular do Departamento de 
Facenda e Política Financeira, poderá promover conflitos nos supostos seguintes:

a) Cando, por aplicación das normas contidas no convenio económico, se 
considere competente en canto á xestión, liquidación, recadación, inspección ou 
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revisión dun tributo respecto do cal estea exercendo ou exercese as ditas funcións 
a Administración xeral do Estado ou a dunha comunidade autónoma.

b) Cando, por aplicación das normas contidas no convenio económico, non se 
considere competente en canto á xestión, liquidación, recadación, inspección ou 
revisión dun tributo respecto do cal a Administración xeral do Estado ou dunha 
comunidade autónoma sosteña que si é competente a Administración da 
Comunidade Foral de Navarra nos ditos procedementos.

c) Nos supostos de tributación conxunta polo imposto sobre sociedades ou 
polo imposto sobre o valor engadido, cando considere que a proporción 
correspondente a cada Administración non é a correcta.

d) Cando, por aplicación das normas contidas no convenio económico, 
considere que un contribuínte ten o seu domicilio fiscal na Comunidade Foral de 
Navarra ou en territorio común e a Administración xeral do Estado ou dunha 
comunidade autónoma discrepe.

e) Cando considere que, por aplicación dos puntos de conexión, lle 
corresponda a exacción dun determinado tributo declarado e, se for o caso, 
ingresado polo suxeito pasivo na Administración xeral do Estado, ou respecto do cal 
esta se dirixise a aquel para a súa declaración ou ingreso.

f) No suposto de falta de acordo sobre as observacións á proposta de 
resolución dunha consulta tributaria previsto no artigo 67.2.g) do convenio 
económico.»

Cinco. Modifícase o artigo 14, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 14. Procedemento que se debe seguir para o inicio dos conflitos que se 
promovan entre administracións tributarias.

Nos conflitos que se promovan entre administracións tributarias, exceptuando 
os previstos no artigo 15 deste regulamento, seguirase na iniciación o procedemento 
seguinte:

1. Como requisito para a admisión do conflito será necesario que antes da súa 
promoción a Administración tributaria que se considere competente requirise a 
inhibición á que considere incompetente, reclamando así a súa competencia, e que 
esta última Administración rexeitase o requirimento, ratificándose na súa 
competencia expresa ou tacitamente.

O mencionado requirimento realizarase no prazo máximo de dous meses 
contados desde a data en que a Administración que se considere competente tivese 
coñecemento do acto ou disposición que ao seu xuízo vulnere os puntos de 
conexión establecidos no convenio económico.

No escrito de requirimento especificaranse con claridade os actos ou 
disposicións viciadas, así como os fundamentos de dereito.

No caso de que ningunha Administración se considere competente, deberá 
terse producido a declaración de incompetencia dunha Administración a favor doutra 
e a decisión desta no sentido de inhibirse, pola súa vez.

Enténdese que unha Administración tributaria se ratifica tacitamente na súa 
competencia cando non atenda o requirimento de inhibición no prazo dun mes 
desde a súa recepción. Así mesmo, entenderase que unha Administración tributaria 
non se considera competente cando non atenda a declaración de incompetencia da 
outra Administración.

Nos casos a que se refire o número 5 do artigo 43 do convenio económico, 
transcorrido o prazo de catro meses a que o dito número se refire sen que exista 
conformidade por parte de ambas as administracións, xa non será necesario 
efectuar o requirimento ou declaración de incompetencia a que se refire o primeiro 
parágrafo deste número para poder promover o conflito.

2. Os conflitos promoveranse no prazo dun mes contado desde a ratificación 
expresa ou tácita a que se refire o número anterior, mediante escrito dirixido ao 
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presidente da Xunta Arbitral no cal se farán constar os aspectos seguintes, en 
relación co conflito:

a) A Administración tributaria que o promove.
b) A Administración tributaria contra a que se promove.
c) Todos os datos que permitan identificar o suposto concreto obxecto do 

conflito.
d) Os antecedentes e razoamentos en que se fundamenta a reclamación de 

competencia ou, se for o caso, a inhibición.

Ao escrito de promoción do conflito deberanse xuntar o requirimento á 
Administración tributaria contra a cal se promove o conflito, así como o de ratificación 
desta na súa competencia ou na súa inhibición, ou ben, na súa falta, a acreditación 
do transcurso do prazo a que se refire o número anterior.

3. Nos supostos en que ningunha Administración se considere competente, se 
no prazo dun mes sinalado no número anterior ningunha das dúas administracións 
se dirixise á Xunta Arbitral promovendo o conflito, bastará con que o obrigado 
tributario, dentro do mes seguinte, comunique esta circunstancia á Xunta para que 
o conflito se entenda automaticamente promovido.

No suposto do parágrafo anterior, a Xunta Arbitral poderase dirixir a calquera 
das dúas administracións e ao obrigado tributario para que acheguen todos os datos 
e documentos necesarios para a súa resolución.

Non obstante, o conflito non se tramitará se no prazo dos dous meses seguintes 
á comunicación do obrigado tributario unha das dúas administracións acepta a 
competencia.»

Seis. Modifícase o artigo 15, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 15. Promoción do conflito derivado da falta de acordo na resolución de 
consultas tributarias.

A Comisión Coordinadora do Convenio Económico, así como calquera das 
administracións concernidas, poderán promover o conflito nos supostos de falta de 
acordo na resolución de consultas que se promovan sobre a aplicación dos puntos 
de conexión contidos no convenio económico, nos termos e prazos previstos no seu 
artigo 67.2.g).

O conflito promoverase mediante escrito dirixido á Xunta Arbitral ao cal se 
xuntará a seguinte documentación:

a) O escrito presentado polo consultante.
b) A proposta de resolución elaborada pola Administración receptora da 

consulta.
c) As observacións formuladas pola outra Administración.
d) Todos os datos e informes que permitan a formación de xuízo por parte da 

Xunta Arbitral.»

Sete. Modifícase o artigo 16, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 16. Notificación da promoción do conflito e efectos.

1. A Administración tributaria que promova o conflito notificarallo á 
Administración afectada por el e débense abster ambas, desde entón, de calquera 
actuación en relación co asunto obxecto de conflito até a resolución deste.

Así mesmo, as administracións en conflito deberán notificar aos interesados no 
procedemento de que deriva o conflito a súa promoción e tal notificación producirá 
efectos interruptivos da prescrición ou suspensivos do prazo para a resolución de 
procedementos que poidan incorrer en caducidade, se for o caso.
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Nos supostos en que ningunha Administración se considere competente, a 
Xunta Arbitral notificará a promoción automática do conflito tanto aos interesados 
como ás administracións afectadas.

2. Mentres non sexa resolto o conflito de competencias, a Administración que 
viña gravando os contribuíntes en cuestión continuará someténdoos ao seu foro, 
sen prexuízo das rectificacións e compensacións tributarias que se deban efectuar 
entre as administracións, e cuxas actuacións se deberán remontar nos seus efectos 
á data desde a cal proceda, se for o caso, un novo foro tributario, segundo o acordo 
da Xunta Arbitral.»

Oito. Modifícase o artigo 17, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 17. Tramitación.

1. Unha vez recibido o escrito de promoción do conflito, o presidente da Xunta 
Arbitral emitirá xustificante de recepción del dentro do prazo de cinco días hábiles, 
en que solicitará, se for o caso, á Administración tributaria promotora do conflito ou 
á Comisión Coordinadora a emenda dos defectos advertidos na documentación 
exixible prevista nos artigos 14 e 15, respectivamente, do presente regulamento, 
para cuxo fin a dita Administración tributaria ou a Comisión Coordinadora disporán 
dun prazo de dez días hábiles.

2. Cumprido o trámite anterior, o presidente da Xunta Arbitral, salvo no caso de 
ter sido promovido pola Comisión Coordinadora, notificará a promoción do conflito á 
Administración tributaria contra a que este se promovese e xuntará á notificación o 
escrito de promoción do conflito, así como a documentación anexa a el, coas 
emendas que, se for o caso, se realizasen.

Na notificación a que se refire o parágrafo anterior darase á Administración 
tributaria afectada un prazo dun mes co fin de que formule as alegacións que teña 
por conveniente e achegue e propoña as probas e a documentación que considere 
oportunas.

3. Tras a recepción das alegacións ou, na súa falta, ao finalizar o prazo 
sinalado no parágrafo segundo do número anterior, o presidente da Xunta Arbitral 
disporá dun prazo de dous meses para completar o expediente.

Durante este período o presidente da Xunta Arbitral poderá solicitar dos órganos 
administrativos competentes por razón da materia, dos interesados no procedemento 
de que deriva o conflito, así como do Consello Superior para a Dirección e 
Coordinación da Xestión Tributaria cando a controversia se suscite entre a 
Comunidade Foral de Navarra e unha comunidade autónoma, cantos antecedentes, 
informes e documentos xulgue necesarios para completar o expediente.

Así mesmo, e con idéntica finalidade, poderá solicitar á Administración que sexa 
competente conforme os criterios contidos no convenio, referentes á competencia e 
actuación inspectora, a práctica de cantas probas considere oportunas. En todo 
caso, notificarase a práctica da proba á outra Administración en conflito para que, se 
o considera oportuno, designe un funcionario ao seu servizo que asista ás 
actuacións correspondentes.

4. Unha vez cumpridos os trámites a que se refire o número anterior e, en todo 
caso, ao finalizar o prazo de dous meses sinalado no parágrafo primeiro do dito 
número, o presidente da Xunta Arbitral porá de manifesto o expediente ás 
administracións tributarias en conflito, así como aos interesados no procedemento 
de que deriva o conflito, todos os cales disporán dun prazo dun mes para formular 
cantas alegacións teñan por conveniente.

5. Cumprido o trámite de alegacións a que se refire o número anterior, o 
presidente ou os vogais, por quenda de repartición, elaborarán unha proposta de 
resolución no prazo de quince días hábiles, a cal deberá comprender:

a) Unha relación de todos os antecedentes do conflito e das actuacións levadas 
a cabo durante a instrución do expediente, cunha descrición sucinta do seu contido.
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b) Unha relación das normas legais e regulamentarias de aplicación ao caso 
en controversia.

c) As consideracións xurídicas que se consideren precisas verbo de cantas 
cuestións deriven do expediente, fosen suscitadas ou non polas administracións 
tributarias ou polos interesados no conflito.

d) O contido do acordo.
e) A fórmula de execución do acordo.
f) A data desde a cal procede exercer, se for o caso, o novo foro tributario.

Unha vez cumprido o prazo de quince días hábiles, o relator remitirá a proposta 
de resolución ao secretario para que a notifique aos restantes membros da Xunta 
Arbitral.

Así mesmo, o secretario, por indicación do presidente, convocará os vogais á 
sesión da Xunta Arbitral para deliberación e adopción do acordo que proceda, con 
indicación da data, o lugar e a hora en que se realizará a referida sesión, a cal 
deberá ter lugar dentro dos quince días hábiles seguintes á notificación da 
proposta.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 26 de maio de 2017.

FELIPE R.

O ministro de Facenda e Función Pública,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


