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que a partir d’ara només podran cometre els militars
professionals i els reservistes incorporats a les unitats,
els centres o organismes corresponents del Ministeri de
Defensa.

Finalment, s’inclou una disposició transitòria amb la
finalitat que es revisen les sentències fermes dictades
en relació amb la comissió dels delictes que es des-
penalitzen per la present llei orgànica, i que se sobre-
seguen i arxiven els procediments penals incoats pels
citats delictes.

Article primer. Modificació de la Llei Orgànica 10/1995,
de 23 de novembre, del Codi Penal.

U. La rúbrica del capítol IV del Títol XXI del Llibre II
de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del
Codi Penal, queda redactada en els termes següents:

«Dels delictes relatius a l’exercici dels drets fona-
mentals i llibertats públiques.»

Dos. Queda suprimida la secció 3a del capítol IV
del Títol XXI del Llibre II i sense contingut l’article 527
del Codi Penal.

Tres. La rúbrica del capítol III del Títol XXIII del Lli-
bre II del Codi Penal, la divisió de la qual en seccions
queda suprimida, tindrà la redacció següent:

«Del descobriment i la revelació de secrets i infor-
macions relatives a la Defensa Nacional.»

Quatre. Queda sense contingut l’article 604 del Codi
Penal.

Article segon. Modificació de la Llei Orgànica 13/1985,
de 9 de desembre, del Codi Penal Militar.

Un. La rúbrica del capítol III del Títol VI del Llibre II
de la Llei Orgànica 13/1985, de 9 de desembre, del
Codi Penal Militar, queda redactada en els termes
següents:

«Delictes contra el deure de presència.»

Dos. Queda derogat l’article 119 bis del Codi Penal
Militar.

Tres. L’article 120 del Codi Penal Militar queda
redactat en els termes següents:

«Article 120.
Comet deserció el militar professional o el reser-

vista incorporat que, amb ànim de sostraure’s per-
manentment al compliment de les seues obliga-
cions militars, s’absentara de la seua unitat, des-
tinació o lloc de residència. Serà castigat amb la
pena de dos anys i quatre mesos a sis anys de
presó. En temps de guerra serà castigat amb la
pena de presó de sis a quinze anys.»

Disposició transitòria única. Efectes retroactius.

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor
de la present llei orgànica, els jutjats i tribunals com-
petents, d’ofici o a so�icitud de part i amb l’audiència
prèvia del Ministeri Fiscal, revisaran les sentències con-
demnatòries fermes i no executades totalment dictades
com a conseqüència dels fets que en virtut d’esta llei
orgànica han deixat de ser delicte.

En tot cas, seran cance�ats d’ofici, amb un informe
previ del Jutge o Tribunal sentenciador, els antecedents
penals derivats dels citats delictes inclús en el supòsit
de sentències totalment executades.

De la mateixa manera, seran sobreseguts i arxivats
d’ofici els procediments penals incoats per estos fets
en els quals no haja recaigut sentència ferma.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o d’un rang inferior que s’oposen al que establix
la present llei orgànica.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present llei orgànica entrarà en vigor l’endemà
de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

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

complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.

Madrid, 22 de maig del 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

9849 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 22/2001,
de 27 de desembre, reguladora dels Fons de
Compensació Interterritorial. («BOE» 123,
de 23-5-2002.)

Havent advertit un error en la Llei 22/2001, de 27
de desembre, reguladora dels Fons de Compensació
Interterritorial, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
del Suplement valencià número 1, del dia 1 de març
del 2002, es procedix a efectuar la rectificació oportuna:

En la pàgina 114, primera columna, en l’article 5.1.3),
on diu:

«Ti = rFni[1 — (
p
Ri/R)]»

ha de dir:
«Ti = rFni[1 — (Ri/

p
R)]»

9968 LLEI ORGÀNICA 4/2002, de 23 de maig, com-
plementària de la Llei per la qual s’aprova el
concert econòmic amb la Comunitat Autòno-
ma del País Basc. («BOE» 124, de 24-5-2002.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

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

orgánica següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La present llei orgànica procedix del desglossament
de la disposició addicional primera del projecte de Llei
per la qual s’aprova el Concert Econòmic amb la Comu-
nitat Autònoma del País Basc, respecte de la qual s’as-
senyalava en el citat projecte la necessitat d’atribuir-li
caràcter orgànic, en la mesura que, en virtut d’esta, es
procedia a la modificació d’un precepte d’este caràcter.

En conseqüència, i atenent les directrius de tècnica
normativa que aconsellen incloure en texts distints els


