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14067 LLEI 18/1998, de 15 de juny, de modificació
parcial de la Llei 36/1994, de 23 de desem-
bre, relativa a la restitució de béns culturals
que hagin sortit de forma i�egal del territori
d’un Estat membre de la Unió Europea. («BOE»
143, de 16-6-1998.)

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.

La Llei 36/1994, de 23 de desembre, va incorporar
a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 93/7/CEE,
del Consell, de 15 de març, relativa a la restitució de
béns culturals que hagin sortit de forma i�egal del territori
d’un Estat membre de la Unió Europea.

Aquesta Llei modifica parcialment l’esmentada Llei
36/1994, de 23 de desembre, pel fet que incorpora,
així mateix, la Directiva 96/100/CEE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de febrer de 1997, la qual
modifica al seu torn l’annex de la Directiva 93/7/CEE.

Segons les diferents tradicions artístiques a la Comu-
nitat, els quadres realitzats amb aquare�es, aiguades i
pastels es consideren o bé pintures, o bé dibuixos.

La categoria 4a de béns culturals, prevista en l’article
1.1.b) A de la Llei 36/1994, de 23 de desembre, inclou
els dibuixos fets totalment a mà sobre qualsevol tipus
de suport i amb qualsevol material. Al seu torn, la cate-
goria 3a inclou els quadres i pintures fets totalment a
mà sobre qualsevol tipus de suport i amb qualsevol
material.

Per la seva part, l’apartat B de l’esmentat article, en
regular els valors mínims aplicables a les categories inclo-
ses a l’apartat A, atorga diferents valors a les dues dites
categories de béns culturals, la qual cosa pot donar lloc
a importants diferències de tracte en el marc del mercat
interior per als quadres realitzats amb aquare�es, aigua-
des i pastels, segons l’Estat membre en què es trobin.

Tot això fa que sigui necessari, a efectes pràctics,
decidir en quina categoria s’han d’incloure els béns cul-
turals esmentats, per garantir una aplicació uniforme dels
valors mínims en tota la Comunitat.

L’experiència posa de manifest que els preus dels
quadres realitzats amb aquare�es, aiguades i pastels són
més elevats que els dels dibuixos, però clarament infe-
riors als de les pintures a l’oli o al tremp; per la qual
cosa convé classificar els quadres realitzats amb aqua-
re�es, aiguades i pastels en una nova categoria diferent
amb un valor mínim de 30.000 ecus, de manera que
es garanteixi que les obres més importants que hagin
sortit de forma i�egal del territori d’un Estat membre
puguin restituir-se.

Aquesta disposició incorpora al dret intern el con-
tingut de la Directiva, mitjançant la modificació de l’ar-
ticle 1, número 1, lletra b), de la Llei 36/1994, de 23
de desembre, en els seus apartats A i B, dóna un altre
contingut a la definició de la categoria 3a de béns cul-
turals, amb la inclusió d’una de nova com a 3a bis, i
afegeix un altre valor mínim d’aplicació a aquesta última
als ja existents.

Article primer.

Es modifica l’apartat A de la lletra b) del número 1
de l’article 1 de la Llei 36/1994, de 23 de desembre,
en els següents termes:

1. La categoria 3a de l’apartat A de l’epígraf 1.b)
queda redactada com segueix:

«3a Quadres i pintures, diferents dels compre-
sos en les categories 3a bis o 4a, fets totalment
a mà sobre qualsevol tipus de suport i de qualsevol
material.»

2. S’afegeix a l’apartat A la categoria següent:

«3a bis. Aquare�es, aiguades i pastels fets
totalment a mà, sobre qualsevol tipus de suport.»

3. La categoria 4a queda redactada com segueix:

«4a Mosaics, diferents dels compresos en les
categories 1a o 2a, realitzats totalment a mà, de
qualsevol material, i dibuixos fets totalment a mà
sobre qualsevol tipus de suport i de qualsevol mate-
rial.»

Article segon.

A l’apartat B de la lletra b) del número 1 de l’article
1 de la Llei 36/1994, de 23 de desembre, s’afegeix
el valor mínim i categoria següent:

«30.000.
3a bis (aquare�es, aiguades i pastels).»

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 15 de juny de 1998.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

14068 LLEI 19/1998, de 15 de juny, per la qual s’a-
prova la modificació del Conveni econòmic
entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra.
(«BOE» 143, de 16-6-1998.)

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.

En tant que norma pactada, el Conveni econòmic
vigent entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra, apro-
vat per la Llei 28/1990, de 26 de desembre, és sus-
ceptible de ser modificat en qualsevol moment per acord
d’ambdues parts dins el marc que conformen la dispo-
sició addicional primera de la Constitució i l’article 45
de la Llei orgànica 13/1982, de 10 d’agost, de rein-
tegració i millorament del règim foral de Navarra.

A més, la disposició addicional tercera del Conveni
econòmic preveu que, en cas que es produeixi una refor-
ma substancial en l’ordenament jurídic tributari de l’Estat,
ambdues administracions han de procedir, de comú
acord, a adaptar aquest Conveni a les modificacions dels
tributs convinguts.


