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gan interministerial competent. La seua composició i 
funcions s’establiran reglamentàriament.

Article 30. Zones d’interés per a la defensa.

A les zones del territori nacional considerades d’interés 
per a la defensa, en les quals es troben constituïdes o es 
constituïsquen zones de seguretat d’instal·lacions, militars 
o civils, declarades d’interés militar, així com en aquelles 
en què les exigències de la defensa o l’interés de l’Estat ho 
aconsellen, podran limitar-se els drets sobre els béns pro-
pietat de nacionals i estrangers situats en estes, d’acord 
amb el que la llei determine.

Article 31. Cultura de Defensa.

El Ministeri de Defensa promourà el desenvolupament 
de la cultura de defensa amb la finalitat que la societat 
espanyola conega, valore i s’identifique amb la seua histò-
ria i amb l’esforç solidari i efectiu per mitjà del qual les 
Forces Armades salvaguarden els interessos nacionals. 
Així mateix, la resta dels poders públics contribuiran a 
l’èxit d’este fi.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Es deroguen:
a) La Llei Orgànica 6/1980, d’1 de juliol, per la qual es 

regulen els Criteris Bàsics de la Defensa Nacional i l’Orga-
nització Militar, modificada per la Llei Orgànica 1/1984, de 5 
de gener.

b) La Llei Orgànica 13/1991, de 20 de desembre, del 
Servici Militar.

2. Igualment, queden derogades totes les disposici-
ons que del mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al 
que disposa esta Llei Orgànica.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern i el ministre de Defensa, en l’àmbit 
de les seues respectives competències, a dictar totes les 
disposicions que siguen necessàries per al desplegament i 
aplicació de la present Llei Orgànica.

Disposició final segona. Títol competencial i preceptes 
amb caràcter de Llei ordinària.

1. Esta Llei Orgànica es dicta en virtut de la competèn-
cia exclusiva de l’Estat en matèria de Defensa i Forces 
Armades, establida en l’article 149.1.4.a i en relació amb el 
que disposa l’article 8.2 i  l’article 97, tots estos de la Cons-
titució.

2. Tenen caràcter de Llei ordinària el Títol III i els arti-
cles 20.2, 22 i del 24 al 31.

Disposició final tercera. Mandat legislatiu.

El Govern, en el termini de tres mesos, haurà de reme-
tre al Congrés dels Diputats un projecte de llei reguladora 
dels drets fonamentals dels militars professionals, que 
inclourà la creació de l’Observatori de la vida militar.

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

complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.

Madrid, 17 de novembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 18934 LLEI 21/2005, de 17 de novembre, de restitució a 
la Generalitat de Catalunya dels documents con-
fiscats amb motiu de la Guerra Civil custodiats a 
l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i de 
creació del Centre Documental de la Memòria 
Històrica. («BOE» 276, de 18-11-2005.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Llei de 15 de setembre de 1932, dictada a l’empara 
de la Constitució de 1931, va aprovar l’Estatut de 
Catalunya, en virtut del qual es va produir el traspàs de 
funcions i servicis a esta. Per la Llei de 5 d’abril de 1938 es 
van declarar «revertits a l’Estat la competència de legisla-
ció i execució que li correspon en els territoris de dret 
comú i els servicis que van ser cedits a la regió catalana 
en virtut de la Llei de 15 de setembre de 1932». Com a 
conseqüència de la dita norma, un conjunt de documents 
i fons documentals pertanyents als ens i òrgans integrats 
en l’administració de la Generalitat van ser confiscats i 
depositats en la seua major part en les dependències de la 
Delegació de l’Estat per a la Recuperació de Documents 
(DERD), òrgan administratiu creat per a la recopilació de 
documentació relacionada amb persones i institucions 
vinculades a l’oposició al règim franquista, amb la finali-
tat de «subministrar a l’Estat informació referent a l’actu-
ació dels seus enemics», com resa literalment el Decret de 
26 d’abril de 1938, pel qual es va crear la DERD.

La totalitat del personal de la DERD es va traslladar a 
Catalunya en ser ocupada. D’allí van transferir les 160 
tones de documents requisats a la seu central de recupe-
ració de documents a Salamanca, per a la confecció de 
fitxes d’antecedents polítics que eren utilitzades en els 
consells de guerra, els tribunals de Responsabilitats Polí-
tiques, els tribunals de Depuració de Funcionaris i el Tribu-
nal Especial per a la Repressió de la Maçoneria i el Comu-
nisme. No obstant això, una gran part dels documents i 
efectes, com que no tenien valor per a la dita finalitat, van 
ser destruïts, i aquells que la Delegació de l’Estat per a la 
Recuperació de Documents va identificar com a propietat 
de persones partidàries del Règim van ser tornats a 
estes.

Finalment, els Servicis Documentals de la dictadura es 
van suprimir pel Reial Decret 276/1977, de 28 d’octubre, 
quan ja s’havia restablit la Generalitat de Catalunya.

El restabliment de la Generalitat de Catalunya per mitjà 
del Reial Decret Llei 41/1977, de 29 de setembre –abans de 
l’entrada en vigor de la Constitució–, i la derogació 
expressa de la Llei de 5 d’abril de 1938, va suposar també 
el renaixement del dret de les seues Institucions a recupe-
rar la seua memòria històrica i a la restitució del seu arxiu 
institucional, per tant, dels documents i efectes confiscats 
en aquell tràgic període de la història d’Espanya.

En este sentit, no s’han d’oblidar ni la disposició tran-
sitòria segona de la Constitució ni la disposició transitòria 
sexta de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per 
la Llei Orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de la qual es 
deduïx també el dret a la restitució dels documents i efec-
tes que constituïen l’arxiu de la Generalitat republicana.
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II

D’altra banda, el Decret de 13 de setembre de 1936 va 
establir en l’article segon la confiscació de «tots els béns 
mobles, immobles, efectes i documents que pertangue-
ren als mencionats partits polítics o agrupacions, així com 
a totes les organitzacions que han pres part en l’oposició 
feta a les forces que cooperen al moviment nacional, i tot 
això va passar a la propietat de l’Estat». Posteriorment, la 
Llei de 9 de febrer de 1939, de Responsabilitats Polítiques, 
va disposar en l’article 3 que «els partits, agrupacions i 
organitzacions declarades fora de la llei patiran la pèrdua 
absoluta dels drets de qualsevol classe i la pèrdua total 
dels seus béns. Estos passaran íntegrament a ser propie-
tat de l’Estat. Queden confirmades les confiscacions dutes 
a terme en aplicació del que disposa l’article 2 del Decret 
número cent huit abans esmentat i en les seues disposici-
ons complementàries i concordants».

III

A partir de la promulgació de la Constitució espanyola 
de 1978, s’han aprovat diverses normes que tenen com a 
objecte restaurar situacions jurídiques afectades injusta-
ment per la legislació i l’actuació del règim franquista. 
Entre estes podem mencionar les normes d’amnistia, el 
reconeixement de drets assistencials a les persones per-
tanyents a l’exèrcit republicà, la restitució de documents, 
fons documentals i altres efectes i drets del patrimoni sin-
dical i la restitució o compensació als partits polítics de 
béns i drets confiscats en aplicació de la normativa sobre 
responsabilitats polítiques.

El Congrés dels diputats va aprovar, el 18 de maig de 
2004, una proposició no de llei per la qual s’instava el 
Govern a iniciar un procés de diàleg amb el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, a fi d’aconseguir un acord que 
permetera resoldre el contenciós plantejat en relació amb 
la documentació confiscada que en l’actualitat es troba 
recollida a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola.

És procedent, doncs, en este moment, aprovar una 
norma amb rang de llei que permeta el restabliment de 
les situacions jurídiques il·legítimament extingides pel 
que fa a la Generalitat de Catalunya i a les persones natu-
rals i jurídiques de caràcter privat, i salvaguarda al mateix 
temps, en raó del seu interés històric i cultural, la integri-
tat funcional de l’Arxiu i dels documents i fons documen-
tals a este custodiats.

IV

Esta Llei té, doncs, per objecte, amb caràcter general, 
la restitució dels documents i fons documentals confis-
cats amb motiu de la Guerra Civil i custodiats a l’Arxiu 
General de la Guerra Civil Espanyola. En l’article 2 es dis-
tingix entre la restitució a la Generalitat de Catalunya, que 
es produïx ope legis, i la restitució a les persones naturals 
i jurídiques privades, que requerix la instrucció d’un pro-
cediment previ destinat a acreditar, per part de les perso-
nes interessades, l’existència d’un interés legítim en la 
devolució dels documents.

En relació amb les persones interessades menciona-
des s’establix un procediment sumari rodejat d’especials 
garanties, a fi de facilitar l’exercici del dret a la restitució 
que la llei concedix. Este procediment conté, a més, un 
règim de fiscalitat especial dirigit a evitar qualsevol pèr-
dua patrimonial a les persones interessades, amb l’ob-
jecte que este aspecte no supose un obstacle per a l’exer-
cici de les accions previstes en la llei.

Article 1. Objecte.

Esta Llei té com a objecte la restitució dels documents 
i efectes confiscats a Catalunya per la Delegació de l’Estat 

per a la Recuperació de Documents creada en virtut del 
Decret de 26 d’abril de 1938.

Article 2. Àmbit subjectiu.

1. L’Estat restituirà a la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb el que preveu esta Llei, la documentació 
de l’arxiu institucional dels seus òrgans de govern, de la 
seua Administració i de les seues entitats dependents, 
així com la corresponent al Parlament de Catalunya, que 
es conserven al fons de la Delegació Nacional de Servicis 
Documentals depositats a l’Arxiu General de la Guerra 
Civil.

2. Així mateix, a l’efecte del que establix l’article 5, 
l’Estat transferirà a la Generalitat de Catalunya els docu-
ments, fons documentals i altres efectes, confiscats a 
Catalunya a persones naturals o jurídiques de caràcter 
privat, amb residència, domicili, delegació o seccions a 
Catalunya, per la Delegació de l’Estat per a la Recuperació 
de Documents, creada en virtut del Decret de 26 d’abril de 
1938, o en aplicació del Decret de 13 de setembre de 1936, 
que estiguen custodiats en l’Arxiu General de la Guerra 
Civil Espanyola.

Article 3. Disposicions comunes.

1. L’Estat disposarà les mesures necessàries per a 
l’efectiva posada a disposició de la Generalitat de 
Catalunya de tots els documents i efectes que han de ser 
restituïts, i se subrogarà esta en tots els drets i obligaci-
ons d’aquell.

2. En tot cas, en l’Arxiu General de la Guerra Civil 
Espanyola es depositarà una còpia o duplicat de tots els 
documents restituïts el cost econòmic dels quals serà 
assumit per la Generalitat de Catalunya. La dita còpia o 
duplicat tindrà la consideració de còpia autèntica en els 
termes previstos en la legislació de règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment administratiu 
comú.

3. Identificats els documents, fons documentals i 
altres efectes, l’Estat els entregarà a la Generalitat de 
Catalunya en el termini de tres mesos. L’entrega d’estos 
haurà de formalitzar-se per mitjà de la corresponent acta 
d’entrega i recepció, subscrita pels representants d’amb-
dós Administracions, la qual determinarà l’efectivitat 
d’esta.

Article 4. Restitució a la Generalitat de Catalunya.

1. Per a la identificació dels documents, fons docu-
mentals i altres efectes es crearà, en el termini màxim de 
dos mesos a partir de l’entrada en vigor d’esta Llei, una 
Comissió Mixta Govern-Generalitat de Catalunya inte-
grada per representants designats per ambdós Adminis-
tracions.

2. En tot cas, els documents, fons documentals i 
altres efectes que ja hagen sigut identificats en compli-
ment del Conveni sobre microfilmació de documents 
de l’antiga Generalitat de Catalunya, subscrit pel Minis-
teri de Cultura i la Generalitat de Catalunya el 22 d’octu-
bre de 1982, seran entregats a la Generalitat en el ter-
mini màxim de tres mesos a partir de l’entrada en vigor 
d’esta Llei.

Article 5. Requisits i procediment.

1. El dret a la restitució als subjectes previstos en 
l’article 2.2 haurà d’exercitar-se en el termini d’un any 
comptat a partir de l’endemà de la notificació de l’acte 
d’identificació als quals puguen resultar els seus legítims 
titulars. En el cas que no siga possible la pràctica de la dita 
notificació, el termini es computarà des de l’endemà de la 
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publicació de l’acte d’identificació. Transcorregut este ter-
mini, caducarà el dret a la restitució dels documents, fons 
documentals i altres efectes.

2. Les peticions i sol·licituds que es formulen es tra-
mitaran i resoldran pel procediment que establisca la 
Generalitat de Catalunya en exercici de les seues compe-
tències, i contra els actes i resolucions que es dicten en 
este procediment els particulars podran interposar els 
recursos que corresponguen.

3. Només podrà declarar-se la procedència de la res-
titució dels documents, fons documentals i altres efectes 
si en el procediment esmentat en els apartats anteriors es 
complixen els requisits següents:

a) La identificació precisa dels documents, fons 
documentals i altres efectes la restitució de la qual se sol-
licita.

b) L’acreditació documental, o per qualsevol altre 
mitjà de prova admés en dret, de la seua titularitat domi-
nical en el moment de la confiscació.

c) L’acreditació documental, o per qualsevol altre 
mitjà de prova admés en dret, de la condició de successor 
legítim en cas de mort o declaració de defunció dels titu-
lars que siguen persones naturals, o d’extinció en el cas 
de persones jurídiques.

Article 6. Exempcions tributàries.

1. La incorporació dels documents, fons documen-
tals i altres efectes al patrimoni de les persones físiques o 
jurídiques com a conseqüència de la restitució serà 
exempta de qualsevol tribut.

2. La restitució dels documents, fons documentals i 
altres efectes estarà exempta de l’Impost sobre Transmis-
sions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats si se’n 
deriva la realització d’algun dels fets imposables d’este 
tribut.

3. Els instruments públics, documents, inscripcions 
o escrits que, si és el cas, es practiquen en qualsevol 
Registre Públic, gaudiran dels mateixos beneficis que els 
establits a favor de l’Estat en la legislació vigent respecte 
als honoraris i aranzels que hagen de satisfer-se.

Disposició addicional primera. Restitució a persones 
naturals o jurídiques de caràcter privat d’altres comu-
nitats autònomes.

La restitució dels documents, fons documentals i efec-
tes a les persones naturals o jurídiques de caràcter privat 
podrà ser duta a terme per les comunitats autònomes que 
ho sol·liciten, d’acord amb el procediment que el Govern 
establisca i de conformitat amb els requisits previstos en 
l’article 5.

Disposició addicional segona. Creació i posada en funci-
onament del Centre Documental de la Memòria Histò-
rica.

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’esta 
Llei, es crearà i posarà en funcionament, amb el caràcter 
de titularitat i gestió estatal, un Centre Documental de la 
Memòria Històrica amb seu a Salamanca, en el qual s’in-
tegraran els fons de l’actual Arxiu General de la Guerra 
Civil Espanyola.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que, del 
mateix rang o d’un rang inferior, s’oposen al que establix 
esta Llei.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Boletín Oficial del Estado».

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

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 17 de novembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 19003 LLEI 22/2005, de 18 de novembre, per la qual 
s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol 
diverses directives comunitàries en matèria de 
fiscalitat de productes energètics i electricitat i 
del règim fiscal comú aplicable a les societats 
matrius i filials d’estats membres diferents, i es 
regula el règim fiscal de les aportacions trans-
frontereres a fons de pensions en l’àmbit de la 
Unió Europea. («BOE» 277, de 19-11-2005.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Esta Llei té com a objecte la incorporació a l’ordena-
ment jurídic espanyol de diverses directives comunitàries 
i la regulació del règim fiscal de les aportacions transfron-
tereres a fons de pensions en l’àmbit de la Unió Europea.

Així, es traslladen les següents directives:
a) La Directiva 2003/92/CE del Consell, de 7 d’octubre 

del 2003, per la qual es modifica la Directiva 77/388/CEE, 
pel que fa a les normes relatives al lloc d’entrega del gas i 
l’electricitat.

b) La Directiva 2003/96/CE del Consell, de 27 d’octu-
bre del 2003, per la qual es reestructura el règim comuni-
tari d’imposició dels productes energètics i de l’electricitat.

c) La Directiva 2003/123/CE del Consell, de 22 de 
desembre del 2003, per la qual es modifica la Directiva 
90/435/CEE, relativa al règim fiscal comú aplicable a les 
societats matrius i filials d’Estats membres diferents.

D’altra banda, es regula el règim fiscal de les aportaci-
ons transfrontereres a fons de pensions, i es possibilita en 
l’àmbit dels sistemes col·lectius o d’ocupació que les 
aportacions efectuades a fons de pensions d’altres Estats 
membres tinguen el mateix tractament fiscal que les rea-
litzades a fons de pensions espanyols.

Esta Llei inclou, així mateix, set disposicions finals. En 
la primera es modifica l’article 34 de la Llei 29/1987, de 18 de 
desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions, per 
a incorporar Aragó i Galícia, a sol·licitud de les dites comu-
nitats autònomes, en la llista de comunitats autònomes en 
què és obligatori el règim d’autoliquidació de l’impost. En 
la disposició final segona es regula la reversió de les dife-
rències temporals derivades de l’aplicació del règim fiscal 
de determinats contractes d’arrendament financer, quan es 


