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Un representant del Ministeri de Justícia.
Un representant de la Secretaria d’Estat d’Hisenda.
Un representant de la Secretaria d’Estat de Comerç.
Un representant del Ministeri per a les Administraci-

ons Públiques.
Un secretari nomenat pel president de la Comissió.

3. L’esmentada Comissió s’ha de constituir abans 
que transcorrin tres mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

4. La Comissió Interministerial actua amb subjecció 
al que s’estableix en aquesta Llei, en les disposicions 
complementàries o de desplegament que, si s’escau, dicti 
el Govern, i a la Llei de procediment administratiu, que 
s’hi aplica de manera supletòria.

Article tercer
1. Correspon a la Comissió Interministerial formular 

el projecte provisional de repartiment de la indemnització 
global i, posteriorment, decidir la distribució de l’esmen-
tada indemnització.

2. Considerades les sol·licituds d’indemnització, que 
cal que vagin acompanyades dels justificants de la titula-
ritat del dret i de la seva estimació econòmica referides al 
temps en què es va produir la lesió, la Comissió Intermi-
nisterial ha de formular un projecte provisional de distri-
bució.

Aquest projecte ha de contenir, com a mínim:
1r Relació de beneficiaris i quantitat que correspon a 

cadascun.
2n Relació de sol·licitants exclosos i raó de l’exclusió.

3. El projecte provisional pot ser objecte de reclama-
ció segons el que s’estableixi reglamentàriament per 
inclusió o exclusió indeguda o per determinació errònia 
de la indemnització individualitzada. En tot cas, cal apor-
tar la prova que justifiqui la reclamació.

La Comissió Interministerial resol les reclamacions i 
aprova les relacions definitives a què es refereix l’apartat 
2 d’aquest article, i amb aquest efecte introdueix les modi-
ficacions que escaiguin, tenint en compte que la suma 
total de les indemnitzacions té el límit de 5.416 milions de 
pessetes.

Article quart
Tenen la consideració de beneficiaris les persones 

naturals i jurídiques de nacionalitat espanyola els béns, 
drets o interessos de les quals a Cuba hagin estat lesio-
nats econòmicament per lleis i disposicions de qualsevol 
rang i mesures dictades pel Govern de Cuba des de l’1 de 
gener de 1959 fins al 16 de novembre de 1986, les dues 
dates incloses.

Queden exclosos dels efectes d’aquesta Llei els drets 
representats per títols al portador si el reclamant no acre-
dita fefaentment haver-los adquirit abans de l’1 de gener 
de 1959 o tenir-los dipositats en una institució bancària 
cubana a nom seu.

Les persones naturals i jurídiques beneficiàries han 
d’haver posseït la nacionalitat espanyola, de manera con-
tinuada, des de la data en què es van promulgar les lleis i 
disposicions o es van prendre les mesures que justifiquin 
la reclamació fins al 16 de novembre de 1986, o fins a la 
data de la mort de les persones naturals o dissolució de 
les persones jurídiques, si aquests fets haguessin passat 
abans de la data últimament esmentada.

Els drets reconeguts en aquesta Llei són transmissi-
bles als hereus dels beneficiaris que acreditin deguda-
ment la seva condició de tals.

Article cinquè
La Comissió Interministerial fixa les indemnitzacions 

tenint en compte els criteris següents:

30521 LLEI 19/1990, de 17 de desembre, per la qual es 
dicten normes per al compliment anticipat del 
Conveni entre el Regne d’Espanya i la Repú-
blica de Cuba sobre indemnització pels béns 
d’espanyols afectats per les lleis, disposicions i 
mesures dictades pel Govern de la República 
de Cuba, a partir de l’1 de gener de 1959. 
(«BOE» 302, de 18-12-1990.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono:

El Govern d’Espanya va concloure amb el de Cuba, el 
16 de novembre de 1986, un conveni que va posar terme 
a un llarg procés negociador sobre «indemnització pels 
béns d’espanyols afectats per les lleis, disposicions i 
mesures dictades pel Govern de la República de Cuba a 
partir de l’1 de gener de 1959».

Les Corts Generals van concedir autorització per a la 
ratificació del conveni, que, una vegada realitzades les 
comunicacions corresponents entre els Governs d’Espa-
nya i Cuba, va entrar en vigor el 26 de març de 1988.

És preocupació constant del Govern aconseguir que 
els espanyols perjudicats pels actes referits obtinguin la 
reparació dels danys soferts, tant com es pugui i amb la 
menor demora que sigui possible, amb equitat en el repar-
timent de l’import que cal obtenir en un termini de quinze 
anys de la República de Cuba. Amb aquesta finalitat, mit-
jançant aquesta Llei, es disposa l’avançament, amb càrrec 
al Tresor, de les quantitats necessàries perquè els espa-
nyols afectats per les esmentades lleis, disposicions i 
mesures puguin percebre les indemnitzacions que se’ls 
atribueixin, tan aviat com sigui possible, sense necessitat 
d’esperar l’abonament total, per part del Govern cubà, de 
la indemnització que aquest s’ha obligat a pagar en el ter-
mini establert en el conveni. Amb el mateix objecte, es 
disposa la constitució d’una Comissió Interministerial i 
s’estableix el procediment que cal seguir i els criteris en 
què aquella ha de basar-se per realitzar la distribució de la 
indemnització global convinguda.

Article primer
1. El Govern anticipa, amb càrrec al Tresor, la quanti-

tat necessària per assolir la suma de 5.416.000.000 de 
pessetes, import de la indemnització global reconeguda 
pel Govern de la República de Cuba a favor del Regne 
d’Espanya, en virtut del conveni i l’acta annexa, signat a 
l’Havana el 16 de novembre de 1986.

2. Amb aquesta finalitat en els pressupostos gene-
rals de l’Estat cal consignar els crèdits necessaris per al 
pagament als beneficiaris, fins a cobrir l’import global.

3. Les quantitats que, en compliment del conveni 
amb la República de Cuba, s’ingressin en els comptes 
oberts en el Banc d’Espanya s’han d’aplicar als pressu-
postos de l’Estat i han d’anar amortitzant les indemnitza-
cions anticipades pel Tresor.

Article segon
1. Es crea una Comissió Interministerial liquidadora, 

que depèn del Ministeri d’Economia i Hisenda, per a la 
distribució global dels 5.416 milions de pessetes a què es 
refereix l’article primer.

2. Presideix la Comissió el subsecretari del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, i està formada per:

Un representant del Ministeri d’Afers Exteriors.
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l’esmentat termini de sis mesos, juntament amb les pro-
ves que considerin pertinents. Els qui ho hagin fet davant 
qualsevol altre departament, representació o oficina han 
de presentar, en tot cas, una nova reclamació, d’acord 
amb el que estableix el paràgraf primer d’aquest article.

Els reclamants han de manifestar que no han percebut 
del Govern cubà cap quantitat pel concepte reclamat o 
han d’expressar, si s’escau, les quantitats rebudes, als 
efectes de la seva reducció de la indemnització que els 
pugui correspondre.

Amb l’excepció establerta a l’article 5è, 1, mentre no 
s’aprovin les relacions definitives esmentades a l’article 
3r, 3, no es pot procedir al pagament de les indemnitzaci-
ons. El Govern pot suspendre aquest pagament, totalment 
o parcialment, quan la interposició de recursos, adminis-
tratius o jurisdiccionals pugui alterar substancialment, en 
el supòsit que siguin estimats, la distribució de la indem-
nització global de 5.416 milions de pessetes. La suspensió 
no pot afectar l’abonament de les pensions que es recu-
llen a l’article 5.1, paràgraf primer.

Article vuitè
Davant la Comissió d’Afers Exteriors o d’Economia i 

Hisenda, del Senat, segons que correspongui, amb perio-
dicitat semestral, cal que comparegui un representant de 
la Comissió Interministerial, constituïda d’acord amb el 
que es preveu a l’article 2n, per informar de l’execució de 
les previsions liquidadores.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
S’autoritza el Govern a dictar totes les disposicions 

que siguin necessàries per al desenvolupament i compli-
ment del que es disposa en aquesta Llei, com també per 
acordar la dissolució de la Comissió Interministerial liqui-
dadora creada per aquesta Llei, una vegada hagi complert 
la seva missió.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i la facin complir.

Madrid, 17 de desembre de 1990.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

1. Es paga als titulars de pensions que visquin el dia 
d’entrada en vigor d’aquesta Llei l’import acumulat, sense 
interessos, de les reconegudes pel Govern cubà amb 
anterioritat a l’1 de gener de 1959 i no percebudes, fins a 
un límit màxim de quinze anualitats. La Comissió ha 
d’aprovar, com més aviat millor, sense esperar la conclu-
sió de les relacions de beneficiaris i sol·licitants esmenta-
des a l’article 3r, la llista de titulars de les esmentades 
pensions i les quantitats que han de percebre, que els han 
de ser satisfetes a partir de l’endemà de la seva publicació 
en el “Butlletí Oficial de l’Estat”.

Pel que fa a l’eventual excés d’anualitats concorren 
amb els altres beneficiaris en la forma prevista a l’apartat 
2 d’aquest article.

Si ha mort el pensionista abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, els drets dels seus hereus queden limitats 
als que resultin del tractament general establert a l’apartat 
2 d’aquest article.

2. La suma global restant, després de pagar -fins a 
l’esmentat màxim de quinze anualitats- als titulars de 
pensions vius el dia d’entrada en vigor d’aquesta Llei, es 
distribueix entre els altres beneficiaris o, si s’escau, els 
seus hereus, i els pensionistes que es trobin compresos 
en el supòsit del paràgraf segon de l’apartat 1 d’aquest 
article, en proporció als drets reconeguts per a cadascun 
per la Comissió, sense que el total de les indemnitzaci-
ons, incloses les corresponents a pensions, no pugui en 
cap cas sobrepassar la quantitat de 5.416 milions de pes-
setes.

Article sisè
Les indemnitzacions percebudes d’acord amb el que 

disposa aquesta Llei queden exemptes de tota classe de 
tributs.

Article setè
Les persones naturals o jurídiques que es considerin 

amb dret a la percepció d’indemnitzacions, d’acord amb 
els preceptes d’aquesta Llei, han de presentar les seves 
sol·licituds o reclamacions, acompanyades dels mitjans 
de prova corresponents, dins el termini de sis mesos, 
comptats a partir de la data de constitució de la Comissió 
Interministerial liquidadora. Acabat l’esmentat termini es 
considera extingit el dret a formular reclamacions.

Els qui hagin presentat reclamacions, amb anterioritat 
a l’esmentat termini, davant el Ministeri d’Afers Exteriors 
o davant l’ambaixada o els consolats d’Espanya a Cuba i 
reuneixin les condicions establertes a l’article 4t d’aquesta 
Llei, han de rehabilitar les reclamacions mitjançant un 
nou escrit de reclamació o de referència a la formulada 
anteriorment -aportant en aquest últim cas el justificant 
de la presentació d’aquesta- que han de presentar dins de 


