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Disposició addicional quarta. Habilitació al Govern per 
al reconeixement d´indemnitzacions extraordinàries.

1. S´autoritza el Govern perquè, en el termini de sis 
mesos, mitjançant un reial decret, determini l´abast, les 
condicions i el procediment per a la concessió 
d´indemnitzacions extraordinàries a favor dels qui van 
patir lesions incapacitadores per fets i en les circumstàn-
cies i amb les condicions a què es refereix l´apartat u de 
l´article 10 d´aquesta Llei.

2. És procedent el reconeixement de les indemnitza-
cions que preveu aquesta disposició sempre que pels 
mateixos fets no s´hagi rebut indemnització o compensa-
ció econòmica amb càrrec a algun dels sistemes públics 
de protecció social.

3. Les indemnitzacions que estableix aquesta dispo-
sició s´han d’abonar directament als mateixos incapaci-
tats i són intransferibles.

Disposició addicional cinquena. 

Als efectes de l´aplicació de la Llei 37/1984, de 22 
d´octubre, el personal de la Marina Mercant que va ser 
incorporat a l´Exèrcit Republicà des del 18 de juliol de 
1936 es considera inclòs en el Decret de 13 de març de 
1937 que establia la incorporació a la reserva naval, el 
Decret de 12 de juny de 1937 que aplicava l´anterior fixant 
l´ingrés i escalafonament a la reserva esmentada i l´Ordre 
circular de 10 d´octubre de 1937 que aprova el reglament 
de l´esmentat escalafonament en desplegament dels 
anteriors. És procedent l´abonament de la pensió corres-
ponent sempre que, pel mateix supòsit, no s´hagi rebut 
cap compensació econòmica o, havent-se rebut, sigui de 
quantia inferior a la que determinen les disposicions 
esmentades.

Disposició addicional sisena.

La fundació gestora del Valle de los Caídos ha d’in-
cloure entre els seus objectius honrar i rehabilitar la 
memòria de totes les persones que van morir a conse-
qüència de la Guerra Civil de 1936-1939 i de la repressió 
política que la va seguir amb objecte d´aprofundir en el 
coneixement d´aquest període històric i dels valors cons-
titucionals. Així mateix, ha de fomentar les aspiracions de 
reconciliació i convivència que hi ha en la nostra societat. 
Tot això amb plena subjecció al que disposa l´article 16.

Disposició addicional setena. Adquisició de la nacionali-
tat espanyola.

1. Les persones el pare o la mare de les quals hagués 
estat originàriament espanyol poden optar a la nacionali-
tat espanyola d´origen si formalitzen la seva declaració en 
el termini de dos anys des de l´entrada en vigor de la pre-
sent disposició addicional. El termini pot ser prorrogat per 
acord del Consell de Ministres fins al límit d´un any.

2. Aquest dret també es reconeix als néts dels qui 
van perdre o van haver de renunciar a la nacionalitat 
espanyola com a conseqüència de l´exili.

Disposició addicional vuitena. Accés a la consulta dels 
llibres d´actes de defuncions dels registres civils.

El Govern, a través del Ministeri de Justícia, en el que 
sigui necessari per donar compliment a les previsions 
d´aquesta Llei, ha de dictar les disposicions necessàries 
per facilitar l´accés a la consulta dels llibres de les actes de 
defuncions dels registres civils dependents de la Direcció 
General dels Registres i del Notariat.

Disposició derogatòria.

En congruència amb el que estableix el punt 3 de la 
disposició derogatòria de la Constitució, es declaren 
expressament derogats el Ban de Guerra de 28 de juliol 
de 1936, de la Junta de Defensa Nacional, aprovat pel 
Decret número 79, el Ban de 31 d´agost de 1936 i, especi-
alment, el Decret del general Franco, número 55, d´1 de 
novembre de 1936: les lleis de seguretat de l´Estat, de 12 
de juliol de 1940 i 29 de març de 1941, de reforma del Codi 
penal dels delictes contra la seguretat de l´Estat; la Llei de 
2 de març de 1943 de modificació del delicte de Rebel·lió 
Militar; el Decret llei de 18 d´abril de 1947, sobre rebel·lió 
militar i bandidatge i terrorisme, i les lleis 42/1971 i 44/1971 
de reforma del Codi de justícia militar; les lleis de 9 de 
febrer de 1939 i de 19 de febrer de 1942 sobre responsabi-
litats polítiques i la Llei d´1 de març de 1940 sobre repres-
sió de la maçoneria i el comunisme, la Llei de 30 de juliol 
de 1959, d´ordre públic, i la Llei 15/1963, creadora del Tri-
bunal d´Ordre Públic.

Disposició final primera. Habilitació per al desplega-
ment.

S´habilita el Govern i els seus membres, en l´àmbit de 
les seves respectives competències, per dictar totes les 
disposicions que siguin necessàries per al desplegament 
i l´aplicació del que estableix aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l´endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l´Estat», amb excepció de la dis-
posició addicional setena, que ho farà al cap d´un any de 
la publicació.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 26 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 22297 CORRECCIÓ d’errada de la Llei orgànica 
13/2007, de 19 de novembre, per a la persecu-
ció extraterritorial del tràfic il·legal o la immi-
gració clandestina de persones. («BOE» 310, 
de 27-12-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

Havent observat una errada de la Llei orgànica 13/2007, 
de 19 de novembre, per a la persecució extraterritorial del 
tràfic il·legal o la immigració clandestina de persones, 
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 278, de 
20 de novembre, i en el suplement en català número 36, 
de 30 de novembre de 2007, se’n fa la rectificació oportuna 
referida a la versió catalana:

A la pàgina 4916, segona columna, en l’apartat U. de 
l’article segon, pel qual es modifica l’apartat 1 de l’article 
313 del Codi penal, on diu: «... o per un altre país ...», ha de 
dir: «... o a un altre país ...». 


