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Disposició addicional sèptima. Adquisició de la nacio-
nalitat espanyola.

1. Les persones el pare o la mare de les quals haja 
sigut originàriament espanyol, podran optar a la nacio-
nalitat espanyola d’origen si formalitzen la seua declara-
ció en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor de 
la present disposició addicional. El dit termini podrà ser 
prorrogat per acord del Consell de Ministres fins al límit 
d’un any.

2. Este dret també es reconeixerà als néts dels qui 
van perdre o hagueren de renunciar a la nacionalitat 
espanyola com a conseqüència de l’exili.

Disposició addicional octava. Accés a la consulta dels 
llibres d’actes de defuncions dels registres civils.

El Govern, a través del Ministeri de Justícia, quan 
siga necessari per a complir les previsions d’esta llei, 
dictarà les disposicions necessàries per a 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 establix 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 per 
Decret número 79; el Ban de 31 d’agost de 1936 i, espe-
cialment, el Decret del general Franco, número 55, de 
l’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 Jus-
tícia Militar; les Lleis de 9 de febrer de 1939, la de 19 de 
febrer de 1942, sobre responsabilitats polítiques i la Llei 
de l’1 de març de 1940, sobre repressió de la maçoneria 
i el comunisme; la Llei de 30 de juliol de 1959, d’Orde 
Públic, i la Llei 15/1963, creadora del Tribunal d’Orde 
Públic.

 22297 CORRECCIÓ d’errors 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.)

Advertit l’error en la publicació de la Llei Orgànica 
13/2007, de 19 de novembre, per a la persecució extraterri-
torial del tràfic il·legal o la immigració clandestina de per-
sones, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» suple-
ment en valencià número 7, de 14 de desembre de 2007, es 
procedix a efectuar l’oportuna rectificació:

En la pàgina 1.037, 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...». 

Disposició final primera. Habilitació per al desplega-
ment.

S’habilita el Govern i els seus membres, en l’àmbit 
de les seues respectives competències, per a dictar totes 
les disposicions que siguen necessàries per al desplega-
ment i l’aplicació del que establix esta llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor l’endemà de ser publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado», a excepció de la 
disposició addicional sèptima, que ho farà al cap d’un 
any de ser publicada.

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

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 26 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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