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La durada màxima de les bonificacions previstes per
a les/els treballadores/rs o sòcies/socis substituïdes/ts
ha de coincidir amb la situació de suspensió de la seva
relació professional, amb el límit màxim que sigui pro-
cedent segons els casos.

Disposició addicional tercera. Foment de l’ocupació
temporal de treballadors minusvàlids.

Durant l’any 2001 continua sent aplicable la dispo-
sició addicional sisena de la Llei 13/1996, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre
social, en relació amb l’article 44 de la Llei 42/1994,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i d’ordre social, pel que fa als treballadors discapacitats.

Disposició transitòria primera. Contractes formalitzats
abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

Els contractes formalitzats abans de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret llei, inclosos els contractes per al
foment de la contractació indefinida formalitzats a l’em-
para del que preveuen la disposició addicional primera
del Reial decret llei 8/1997, de 16 de maig, o la dis-
posició addicional primera de la Llei 63/1997, de 26
de desembre, es continuen regint per la normativa legal
o convencional vigent en la data en què es van for-
malitzar.

Disposició transitòria segona. Extincions de contractes.

La indemnització per acabament del contracte a què
es refereix el primer paràgraf de la lletra c) de l’apartat
u de l’article 49 de l’Estatut dels treballadors en la redac-
ció que en fa aquest Reial decret llei, no és aplicable
a les extincions de contractes formalitzats abans de la
seva entrada en vigor, sigui quina sigui la data de la
seva extinció.

Les extincions de contractes produïdes abans de l’en-
trada en vigor d’aquest Reial decret llei es regeixen per
les disposicions vigents en la data en què hagin tingut
lloc.

Disposició derogatòria única. Abast de la derogació
normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial
decret llei i, expressament, les següents:

a) La disposició addicional desena de la Llei de l’Es-
tatut dels treballadors, text refós aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1995, de 24 de març.

b) La disposició addicional única del Reial decret
llei 15/1998, de 27 de novembre, de mesures urgents
per a la millora del mercat de treball en relació amb
el treball a temps parcial i la millora de la seva estabilitat.

c) Les disposicions addicionals primera i segona de
la Llei 63/1997, de 26 de desembre, de mesures urgents
per a la millora del mercat de treball i el foment de
la contractació indefinida.

d) La disposició addicional trenta-unena de la Llei
14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social.

Disposició final primera. Disposicions d’aplicació i des-
plegament.

S’autoritza el Govern per dictar les disposicions que
siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament
d’aquest Reial decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Barcelona, 2 de març de 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

(Aquest Reial decret llei s’inclou tenint en compte la correcció
d’errades publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 60,
de 10-3-2001.)

MINISTERI

D’AFERS EXTERIORS

4292 RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2001, de la
Secretaria General Tècnica, sobre el Conveni
que suprimeix l’exigència de legalització dels
documents públics estrangers, fet a l’Haia el
5 d’octubre de 1961 (publicat en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» de 25 de setembre de 1978,
17 d’octubre de 1979, 19 de gener de 1979,
20 de setembre de 1984). («BOE» 54, de
3-3-2001.)

Comunicació efectuada pel Ministeri d’Afers Estran-
gers del Regne dels Països Baixos, dipositari del Conveni:

Kazakhstan. 5 d’abril de 2000. Adhesió, entrada en
vigor 30 de gener de 2001.

Namíbia. 25 d’abril de 2000. Adhesió, entrada en
vigor 30 de gener de 2001.

Colòmbia. 27 d’abril de 2000. Adhesió, entrada en
vigor 30 de gener de 2001.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 21 de febrer de 2001.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

4293 ACORD entre el Regne d’Espanya i les Nacions
Unides sobre l’execució de condemnes impo-
sades pel Tribunal Penal Internacional per a
l’ex-Iugoslàvia, fet a l’Haia el 28 de març de
2000. («BOE» 54, de 3-3-2001.)

ACORD ENTRE LES NACIONS UNIDES I EL REGNE
D’ESPANYA SOBRE L’EXECUCIÓ DE CONDEMNES

IMPOSADES PEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
PER A L’EX-IUGOSLÀVIA

Les Nacions Unides, actuant a través del Tribunal
Penal Internacional per a l’ex-Iugoslàvia, d’ara endavant
denominat ”el Tribunal Internacional”, i el Regne d’Es-
panya, denominat d’ara endavant ”Espanya”,

Atès l’article 27 de l’Estatut del Tribunal Internacional
adoptat mitjançant la Resolució 827 (1993) del Consell
de Seguretat, de 25 de maig de 1993, segons el qual
les penes de presó imposades a les persones condem-
nades pel Tribunal Internacional s’han de complir en un


