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Disposición transitoria única. Aplicación e adaptación.

Os contratos celebrados antes da entrada en vigor
desta lei, que conteñan condicións xerais, poderán ins-
cribirse no Rexistro de Condicións Xerais da Contrata-
ción, agás que por norma expresa se determine a obri-
gatoriedade da inscrición, caso en que o deberán facer
no prazo que indique a dita norma.

Desde a entrada en vigor desta lei, poderán exercerse
as accións de cesación, de retractación e declarativa
reguladas nela.

Disposición derrogatoria única.

Queda derrogado o punto 2 da disposición adicional
segunda da Lei 36/1988, do 5 de decembro, de arbi-
traxe.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Todo o contido da presente lei é, conforme o artigo
149.1, 6.a e 8.a da Constitución española, de compe-
tencia exclusiva do Estado.

Disposición derradeira segunda. Autorizacións.

Autorízase o Goberno para dicta-las disposicións de
desenvolvemento ou execución da presente lei, nas que
se poderán tomar en consideración as especialidades
dos distintos sectores económicos afectados, así como
para fixa-lo número e a residencia dos Rexistros de Con-
dicións Xerais da Contratación.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

A presente lei entrará en vigor ós vinte días da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que garden e fagan gardar esta lei.

Madrid, 13 de abril do 1998.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

8912 LEI 8/1998, do 14 de abril, de ampliación
do concepto de familia numerosa. («BOE» 90,
de 15-4-1998.)

JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a presente viren e entenderen.
Que as Cortes Xerais aprobaron e Eu sanciono a

seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei 42/1994, do 30 de decembro, de medidas
fiscais, administrativas e de orde social, na súa dispo-
sición derradeira cuarta modificou o concepto de familia
numerosa, comprendendo desde entón as familias con
tres ou máis fillos.

Isto supuxo a modificación, só en parte, da Lei
25/1971, do 19 de xuño, de protección á familia nume-
rosa. O artigo primeiro do regulamento, que desenvolvía
a dita lei, establecía o concepto e a clasificación das

familias numerosas. O segundo suposto incluía a con-
sideración de familia numerosa de «familias con tres
fillos, sempre que un destes sexa subnormal, minusválido
ou incapacitado para o traballo».

Xa a Lei 21/1986, do 23 de decembro, de orza-
mentos xerais do Estado para 1987, na súa disposición
adicional décimo terceira, ampliou o concepto de familia
numerosa a aquelas familias nas que os dous fillos fosen
discapacitados.

O Real decreto 1801/1995, do 3 de novembro,
desenvolveu a ampliación do concepto de familia nume-
rosa para, desta forma, permiti-la aplicación dos bene-
ficios da familia numerosa en todo o territorio do Estado
español, segundo esixía a disposición derradeira cuarta
da Lei 42/1994. Pero no dito texto normativo non se
recollera a consideración antes indicada verbo da amplia-
ción do concepto de familia numerosa en supostos de
fillos con discapacidades.

Artigo único.

Engádese un parágrafo segundo á disposición derra-
deira cuarta da Lei 42/1994, do 30 de decembro, de
medidas fiscais, administrativas e de orde social, co
seguinte texto:

«Un. (Parágrafo segundo).
Será tamén familia numerosa aquela que tendo

dous fillos, polo menos un deles sexa minusválido
ou incapacitado para o traballo.»

Disposición derradeira primeira.

No prazo máximo de tres meses, desde a entrada
en vigor da presente lei, o Goberno procederá á modi-
ficación do Real decreto 1801/1995, do 3 de novembro,
para axeitalo ó contido da presente lei.

Disposición derradeira segunda.

A presente lei entrará en vigor o día seguinte ó da
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei.
Madrid, 14 de abril de 1998.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

9261 REAL DECRETO-LEI 2/1998, do 17 de abril,
polo que se adoptan medidas urxentes para
repara-los danos causados polas inundacións
e temporais ocorridos entre novembro
de 1997 e febreiro de 1998. («BOE» 93,
de 18-4-1998.)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A ininterrompida sucesión de fenómenos meteoro-
lóxicos adversos, que se viñeron producindo en gran
parte da xeografía española durante 1997, continuou
durante os últimos meses dese ano, así como nos meses
de xaneiro e febreiro de 1998.

Efectivamente, as Comunidades Autónomas de Anda-
lucía, Aragón, Castela-A Mancha, Castela e León e Cata-
luña sufriron as consecuencias de diversos episodios de
intensas choivas, o que provocou inundacións e des-
bordamentos de ríos e arroios, afectando produccións,


