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3. Les expressions de «a les Armes en l’Exèrcit de
Terra» i «a l’Arma d’Aviació en l’Exèrcit de l’Aire», que
figuren en els articles 36 i 46 de la mateixa llei orgànica,
seran substituïdes per les de «al Cos General de les
Armes en l’Exèrcit de Terra» i «al Cos General en l’Exèrcit
de l’Aire», respectivament.

4. La referència a l’article 19 de la Llei Orgànica
de Règim Disciplinari de les Forces Armades que conté
l’article 115 de la Llei Orgànica 4/1987, de 15 de juliol,
s’entendrà feta a l’article 27 d’aquella.

Disposició addicional segona. Modificació de la Llei
Orgànica 2/1989, de 13 d’abril, Processal Militar.

1. Es modifiquen els articles 47, 82, paràgraf segon,
92, 97, 252, i 339, paràgraf segon, de la Llei Orgànica
2/1989, de 13 d’abril, Processal Militar, que queden
redactats com seguix:

«Article 47.
Quan el ponent no es conformara amb el vot

de la majoria, declinarà la redacció de la resolució,
havent de formular motivadament el seu vot par-
ticular. En este cas, n’assumirà la redacció l’auditor
president o el vocal togat, segons corresponga, i
es procedirà a l’oportuna rectificació en el torn de
ponències per a establir la igualtat en este».
«Article 82, paràgraf segon.

Les interlocutòries dels tribunals es deliberaran
i votaran per l’auditor president, o qui el substi-
tuïsca, i els vocals togats i es dictaran per majoria,
iniciant-se la votació pel ponent i acabant-se pel
president. En tot cas, les interlocutòries seran moti-
vades i contindran en paràgrafs separats i numerats
els fets, raonaments jurídics i part expositiva».
«Article 92.

La sentència es dictarà per majoria de vots i
quan esta majoria no resultara sobre qualsevol dels
pronunciaments de fet i de dret que hagen de fer-se,
tornaran a discutir-se i a votar-se els punts en què
s’haja dissentit. Si no s’obtinguera tampoc acord,
se sotmetran a deliberació els dos vots que sent
distints foren més favorables a l’acusat».
«Article 97.

Les sentències definitives i les interlocutòries es
notificaran a tots els que siguen part i als seus
representants, si els tingueren, el mateix dia de la
seua firma o l’endemà».
«Article 252.

Les interlocutòries en què s’acorde el sobreseï-
ment del procediment es notificaran a les parts
dins del termini dels cinc dies següents al de la
data en què s’hagueren dictat».
«Article 339, paràgraf segon.

La sentència ferma també es notificarà a les
altres parts».

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

Disposició transitòria única. Manteniment de la gra-
duació militar en càrrecs judicials.

Els que a l’entrada en vigor d’esta llei ocupen càrrecs
judicials conferits d’acord amb la normativa anterior, con-
tinuaran exercint-los conforme a esta, amb graduació
militar igual o distinta de la que ací s’ha establit, fins
que cessen en el càrrec respectiu per alguna de les cau-
ses legals.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada la disposició addicional primera de
la Llei Orgànica 16/1994, de 8 de novembre, per la
qual es reforma la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol,
del Poder Judicial, així com totes aquelles normes del
mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que
establix esta llei orgànica.

Disposició final primera. Accés als arxius i registres.

El Govern aprovarà les normes que siguen necessàries
per a garantir als interessats l’accés als llibres, arxius
i registres de la Jurisdicció Militar que no tinguen caràcter
reservat, ni es troben classificats. A este efecte, es deta-
llaran les condicions i els criteris objectius exigibles per
a acreditar la condició d’interessat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present llei orgànica entrarà en vigor l’endemà
de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

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

que complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.
Madrid, 15 de juliol del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

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

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

orgànica següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En la Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, com-
plementària a la Llei General d’Estabilitat Pressupostària,
es regula l’aplicació a les comunitats autònomes dels
principis fonamentals en relació a l’estabilitat pressupos-
tària per a, d’una banda, assegurar el compliment de
l’objectiu d’estabilitat en el sector de comunitats autò-
nomes i, d’una altra, establir els mecanismes que garan-
tisquen la cooperació efectiva entre l’Estat i eixes comu-
nitats autònomes en esta matèria.

Per al cas concret de la Comunitat Foral de Navarra,
la citada Llei Orgànica 5/2001 ha previst en l’apartat 1
de la seua disposició final primera que l’aplicació es durà
a terme, d’acord amb el que establix l’article 64 de la
Llei Orgànica de Reintegració i Millorament del Règim Foral
de Navarra, per mitjà d’una disposició de rang legal.

En el paràgraf l) de l’apartat 2 de l’article 67 del Con-
veni Econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de
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Navarra annex a la Llei 25/2003, per la qual s’aprova
la modificació del Conveni Econòmic entre l’Estat i la
Comunitat Foral de Navarra, s’arreplega com una com-
petència de la Comissió Coordinadora la d’acordar els
compromisos de co�aboració i coordinació en matèria
d’estabilitat pressupostària.

Per tant, i atés que en la citada llei s’ha concretat
l’aplicació a Navarra de la normativa d’estabilitat pres-
supostària, procedix donar una nova redacció al men-
cionat apartat 1 de la disposició final primera de la Llei
5/2001, com així es va acordar amb la Comunitat Foral
de Navarra en la Comissió Negociadora del Conveni Eco-
nòmic en sessió realitzada el 22 de gener del 2003.

Article únic.

Es dóna una nova redacció a l’apartat 1 de la dis-
posició final primera de la Llei Orgànica 5/2001, de
13 de desembre, complementària a la Llei General d’Es-
tabilitat Pressupostària, que quedarà redactat com
seguix:

«En virtut del seu règim foral, l’aplicació a la
Comunitat Foral de Navarra d’allò que disposa esta
llei es durà a terme, segons el que establix l’article
64 de la Llei Orgànica 13/1982, de 10 d’agost,
de Reintegració i Millorament del Règim Foral de
Navarra, segons el que disposa l’article 67.2.l) del
Conveni Econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral
de Navarra, aprovat per la Llei 28/1990, de 26
de desembre.»

Disposició final única.

La present llei orgànica entrarà en vigor l’endemà
de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado»,
si bé produirà efectes des de l’1 de gener del 2003.

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

que guarden i facen guardar esta llei orgànica.

Madrid, 15 de juliol del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

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

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com a norma pactada, el vigent Conveni Econòmic
entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra, aprovat
per Llei 28/1990, de 26 de desembre, és susceptible
de ser modificat en qualsevol moment per acord de les

dos parts dins del marc conformat per la disposició addi-
cional primera de la Constitució i l’article 45 de la Llei
Orgànica 13/1982, de 10 d’agost, de Reintegració i
Millorament del Règim Foral de Navarra.

A més, la disposició addicional tercera del conveni
econòmic preveu que, en cas de produir-se una reforma
substancial en l’ordenament jurídic tributari de l’Estat,
es procedirà per les dos Administracions, de comú acord,
a l’adaptació del referit conveni a les modificacions que
hagueren experimentat els tributs convinguts.

Recentment són dos les circumstàncies que han
determinat modificacions substancials en l’ordenament
jurídic tributari de l’Estat, que són: d’una banda, l’arti-
culació del principi de coresponsabilitat fiscal en l’àmbit
de les comunitats autònomes de règim comú, i això ha
determinat la introducció d’importants modificacions en
el règim dels tributs de l’Estat cedits a les dites comu-
nitats autònomes, modificacions dutes a terme per la
Llei Orgànica 7/2001, de 27 de desembre, i per la Llei
21/2001, de 27 de desembre; d’una altra, la creació
de l’Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats
Hidrocarburs, la implantació de les quals ha dut a terme
la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’orde social.

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

Per tot això, les dos Administracions, de comú acord,
han procedit a la reforma del conveni econòmic,
havent-se adoptat el corresponent Acord per la Comissió
Negociadora del Conveni Econòmic el 22 de gener
del 2003.

Article únic.

S’aprova la reforma del vigent Conveni Econòmic
entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra, aprovat
per la Llei 28/1990, de 26 de desembre, i això conforme
al que establix l’article 45 de la Llei Orgànica 13/1982,
de 10 d’agost, de Reintegració i Millorament del Règim
Foral de Navarra, i en la disposició addicional tercera
del dit conveni econòmic. El text íntegre del Conveni
Econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra,
una vegada modificat, figura com a annex a la present
llei.

Disposició addicional única.

Es dóna una nova redacció a l’apartat 1 de la dis-
posició final quinta de la Llei 18/2001, de 13 de desem-
bre, General d’Estabilitat Pressupostària, que quedarà
redactat com seguix:

«1. En virtut del seu règim foral, l’aplicació a
la Comunitat Foral de Navarra del que disposa esta
Llei es durà a terme, segons el que establix l’article
64 de la Llei Orgànica de Reintegració i Millorament
del Règim Foral de Navarra, conforme al que dis-
posa el Conveni Econòmic entre l’Estat i la Comu-
nitat Foral de Navarra.»

Disposició derogatòria única.

A partir de l’entrada en vigor d’esta llei queden dero-
gades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang
inferior que s’oposen al seu contingut.

Disposició final única.

La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seua
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».


