
342 Mércores 9 febreiro 2000 Suplemento núm. 3

tados desde as últimas noticias recibidas ou, por
falta destas, desde a data de saída da nave do
porto inicial da viaxe.

3.o Dos que se encontren a bordo dunha aero-
nave sinistrada, se transcorreron tres meses desde
a comprobación do sinistro sen que se tivesen noti-
cias daqueles ou, en caso de que se encontrasen
restos humanos, non puidesen ser identificados.

Presúmese o sinistro se en viaxe sobre mares,
zonas desérticas ou inhabitadas transcorreron seis
meses contados desde as últimas noticias das per-
soas ou da aeronave e, no seu defecto, desde a
data de inicio da viaxe. Se esta se fixese por etapas,
o prazo indicado computarase desde o punto de
despegue do que se recibiron as últimas noticias.»

Disposición derradeira única.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ó da súa publi-
cación no Boletín Oficial del Estado.

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

que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 7 de xaneiro de 2000.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

543 LEI ORGÁNICA 3/2000, do 11 de xaneiro, de
modificación da Lei orgánica 10/1995, do 23
de novembro, do Código penal, en materia de
loita contra a corrupción de axentes públicos
estranxeiros nas transaccións comerciais inter-
nacionais. («BOE» 10, do 12-1-2000.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei
orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A ratificación por España do Convenio da Organiza-
ción de Cooperación e Desenvolvemento Económico
(OCDE) de loita contra a corrupción de axentes públicos
estranxeiros nas transaccións comerciais internacionais,
asinado o 17 de decembro de 1997, comporta a nece-
sidade de tipificar penalmente as conductas recollidas
no convenio.

Preténdese así complementa-la normativa penal,
incluíndo os presupostos deste convenio que non podían
ser previstos polo lexislador de 1995, ante o fenómeno
da corrupción nas, cada día máis frecuentes e intensas,
transaccións comerciais internacionais.

Para iso considerouse adecuado establecer un novo
título no Código penal, numerado como XIX bis, que pro-
texe o ben xurídico da loita contra a corrupción nas
transaccións comerciais internacionais.

Artigo único. Modificación do Código penal.

Engádese un título XIX bis ó libro II do Código penal,
cun artigo 445 bis, nos seguintes termos:

«TÍTULO XIX bis

Dos delictos de corrupción nas transaccións
comerciais internacionais

Artigo 445 bis.

Os que, con dádivas, presentes, ofrecementos
ou promesas corromperen ou intentaren corrom-
per, por si ou por persoa interposta, as autoridades
ou funcionarios públicos estranxeiros ou de orga-
nizacións internacionais no exercicio do seu cargo
en beneficio destes ou dun terceiro, ou atenderen
as súas solicitudes ó respecto, co fin de que actúen
ou se absteñan de actuar en relación co exercicio
de funcións públicas para conseguir ou conservar
un contrato ou outro beneficio irregular na reali-
zación de actividades económicas internacionais,
serán castigados coas penas previstas no arti-
go 423, nos seus respectivos casos.»

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

que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.

Madrid, 11 de xaneiro de 2000.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

544 LEI ORGÁNICA 4/2000, do 11 de xaneiro,
sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros
en España e a súa integración social.
(«BOE» 10, do 12-1-2000, e «BOE» 20, do
24-1-2000.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei
orgánica.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposicións xerais

Artigo 1. Delimitación do ámbito.

1. Considérase estranxeiro, para os efectos da apli-
cación desta lei, a quen careza da nacionalidade espa-
ñola.

2. Os nacionais dos estados membros da Unión
Europea e aqueles ós que lles sexa de aplicación o réxime
comunitario rexeranse pola lexislación da Unión Europea,
e esta lei seralles de aplicación naqueles aspectos que
puidesen ser máis favorables.

Artigo 2. Exclusión do ámbito da lei.

Quedan excluídos do ámbito de aplicación desta lei:

a) Os axentes diplomáticos e os funcionarios con-
sulares acreditados en España, así como os demais mem-
bros das misións diplomáticas permanentes ou especiais
e das oficinas consulares e os seus familiares que, en
virtude das normas do dereito internacional, estean exen-
tos das obrigas relativas á súa inscrición como estranxei-
ros e á obtención do permiso de residencia.


