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Disposición adicional oitava. Acceso á consulta dos libros 
de actas de defuncións dos rexistros civís.

O Goberno, a través do Ministerio de Xustiza, en canto 
sexa preciso para dar cumprimento ás previsións desta lei, 
ditará as disposicións necesarias para facilitar o acceso á 
consulta dos libros das actas de defuncións dos rexistros 
civís dependentes da Dirección Xeral dos Rexistros e do 
Notariado.

Disposición derrogatoria.

En congruencia co establecido no punto 3 da disposición 
derrogatoria da Constitución, decláranse expresamente 
derrogados o Bando de Guerra do 28 de xullo de 1936, da 
Xunta de Defensa Nacional, aprobado polo Decreto número 
79, o Bando do 31 de agosto de 1936 e, especialmente, o 
Decreto do xeneral Franco, número 55, do 1 de novembro de 
1936: as leis de seguranza do Estado, do 12 de xullo de 1940 
e 29 de marzo de 1941, de reforma do Código penal dos deli-
tos contra a seguranza do Estado; a Lei do 2 de marzo de 
1943 de modificación do delito de rebelión militar; o Decreto 
lei do 18 de abril de 1947, sobre rebelión militar e bandidaxe 
e terrorismo e as leis 42/1971 e 44/1971 de reforma do Código 
de xustiza militar; as leis do 9 de febreiro de 1939 e a do 19 de 
febreiro de 1942 sobre responsabilidades políticas e a Lei do 
1 de marzo de 1940 sobre represión da masonaría e o comu-
nismo, a Lei do 30 de xullo de 1959, de orde pública e a Lei 
15/1963, creadora do Tribunal de Orde Pública.

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desen-
volvemento.

Habilítase o Goberno e os seus membros, no ámbito das 
súas respectivas competencias, para ditar cantas disposi-
cións sexan necesarias para o desenvolvemento e a aplica-
ción do establecido nesta lei.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publica-
ción no Boletín Oficial del Estado, con excepción da disposi-
ción adicional sétima, que o fará ao ano da súa publicación.

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autoridades, 

que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 26 de decembro de 2007.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 22297 CORRECCIÓN de erros da Lei orgánica 13/2007, 
do 19 de novembro, para a persecución extrate-
rritorial do tráfico ilegal ou a inmigración clan-
destina de persoas. («BOE» 310, do 27-12-2007.)

Advertido erro na publicación da Lei orgánica 13/2007, 
do 19 de novembro, para a persecución extraterritorial do 
tráfico ilegal ou a inmigración clandestina de persoas, 
publicada no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en 
lingua galega número 30, do 21 de novembro de 2007, 
procédese a efectuar a oportuna rectificación:

Na páxina 3746, segunda columna, no punto un do 
artigo segundo, polo que se modifica o número 1 do 
artigo 313 do Código penal, onde di: «... ou por outro 
país...», debe dicir: ... ou a outro país...». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 22304 ORDE APA/3820/2007, do 21 de decembro, pola 
que se modifican as datas de presentación da 
solicitude da axuda á reestruturación do sector 
do azucre establecidas no Real decreto 890/2006, 
do 21 de xullo. («BOE» 310, do 27-12-2007.)

O Regulamento (CE) n.º 320/2006 do Consello, do 20 
de febreiro de 2006, polo que se establece un réxime tem-
poral para a reestruturación do sector do azucre na Comu-
nidade e se modifica o Regulamento (CE) n.º 1290/2005, 
sobre o financiamento da política agrícola común, foi 
modificado polo Regulamento (CE) n.º 1261/2007 do Con-
sello, do 9 de outubro de 2007, co fin de se adaptar ás 
exixencias dun maior abandono voluntario da produción 
de azucre.

O Real decreto 890/2006, do 21 de xullo, polo que se 
regula o réxime temporal para a reestruturación do sector 
do azucre, faculta o ministro de Agricultura, Pesca e Ali-
mentación para modificar as datas e os prazos de acordo 
co disposto nas normas comunitarias.

Cómpre, xa que logo, establecer unha disposición que 
incorpore as datas que a nova regulamentación recolle, 
así como a modificación da data de presentación da soli-
citude de axuda á reestruturación para se adaptar mellor 
ás novas condicións da regulamentación comunitaria. Por 
conseguinte, modifícase a data do artigo 3, número 2, do 
Real decreto 890/2006, de forma que as empresas que 
decidan abandonar a produción de azucre ou isoglicosa e 
desexen acollerse ás axudas establecidas no fondo tem-
poral de reestruturación poidan presentar unha solicitude 
ante o órgano competente da comunidade autónoma en 
que radique a fábrica sometida a actuacións de reestrutu-
ración.

No procedemento de elaboración da presente disposi-
ción foron consultados as comunidades autónomas e os 
sectores afectados.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único. Solicitudes de axuda á reestruturación.

1. A solicitude de axuda á reestruturación presenta-
rase antes do 31 de xaneiro anterior á campaña en que se 
abandone a cota.

2. De acordo co artigo 4, número 1bis, do Regula-
mento (CE) n.º 320/2006, as empresas poderán presentar 
até o 31 de marzo de 2008 unha solicitude adicional á que 
se presentase de acordo co número 1, de axuda á reestru-
turación, co fin de renunciar, a partir da campaña de 
comercialización 2008/2009, a unha parte adicional ou á 
totalidade da cota que teñan asignada.

Disposición derradeira. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de decembro de 2007.–A ministra de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación, Elena Espinosa Mangana. 
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