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mundial de radiocomunicacions, adoptades en el mateix
lloc i en la mateixa data,

Vistos i examinats el preàmbul, la revisió del Regla-
ment de radiocomunicacions i dels apèndixs al Regla-
ment esmentat, el protocol final, les trenta-vuit resolu-
cions adoptades i les nou recomanacions que contenen
les Actes,

Complerts els requisits que exigeix la legislació espa-
nyola,

Aprovo i ratifico tot el que disposen les Actes finals,
per mitjà d’aquest Instrument, i prometo complir-les,
observar-les i fer que es compleixin i s’observin pun-
tualment en la seva totalitat, i amb aquesta finalitat, per-
què tinguin més validesa i fermesa, mano expedir aquest
Instrument de ratificació que signo i que segella i ratifica
degudament el sotasignat ministre d’Afers Exteriors amb
les declaracions següents:

«Espanya declara que aplicarà la revisió del Regla-
ment de radiocomunicacions adoptat per la Conferència
d’acord amb les seves obligacions en virtut del Tractat
constituent de la Comunitat Econòmica Europea.

Espanya declara que no consent a obligar-se per les
normes o disposicions adoptades per la Conferència que
comportin retroactivitat en la seva aplicació.»

Madrid, 28 de maig de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Afers Exteriors,

JOSEP PIQUÉ I CAMPS

Aquestes Actes van entrar en vigor per a Espanya
el 13 de juliol de 2001, data de dipòsit de l’Instrument
de ratificació.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 3 de setembre de 2001.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

17314 CORRECCIÓ d’errada al Reial decret
936/2001, de 3 d’agost, pel qual es regula
l’exercici permanent a Espanya de la professió
d’advocat amb títol professional obtingut en
un altre Estat membre de la Unió Europea.
(«BOE» 220, de 13-9-2001.)

Havent observat una errada en el text del Reial decret
936/2001, de 3 d’agost, pel qual es regula l’exercici
permanent a Espanya de la professió d’advocat amb títol
professional obtingut en un altre Estat membre de la
Unió Europea, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 186, de 4 d’agost de 2001, i en el suplement
en català número 14, d’1 de setembre de 2001, es pro-
cedeix a fer-ne la correcció oportuna referida a la versió
en llengua catalana:

En el tercer paràgraf del preàmbul, 11a línia, pàgina
2102; article 17.1, 7a línia, pàgina 2105; article 19.1.b),
3a línia, pàgina 2105; article 20.1, segon paràgraf, 7a
línia, pàgina 2106, i 20.2, primer paràgraf, 3a línia, pàgi-
na 2106, totes les referències fetes a l’Ordre del Ministeri
de Justícia de 30 d’abril de 1996 s’han de substituir
per una menció a l’Ordre del Ministeri de la Presidència
de 30 d’abril de 1996.

MINISTERI

D’AFERS EXTERIORS

17419 ESMENES de 1999 al Conveni internacional
per a la seguretat de la vida humana a la mar,
1974, fet a Londres l’1 de novembre de 1974
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 16 al 18 de
juny, i 3 de setembre de 1980 i 17 de març
de 1983), Resolució MSC.87 (71) i Codi inter-
nacional per a la seguretat del transport de
combustible nuclear irradiat, plutoni i rebuigs
d’alta activitat en embalums a bord dels
vaixells (codi CNI), Resolució MSC.88 (71),
aprovats el 27 de maig de 1999. («BOE» 221,
de 14-9-2001.)

ESMENES DE 1999 AL CONVENI INTERNACIONAL
PER A LA SEGURETAT DE LA VIDA HUMANA A LA

MAR, 1974 [RESOLUCIÓ MSC.87 (71)]

Resolució MSC.87 (71) (aprovada el 27
de maig de 1999)

Aprovació d’Esmenes al Conveni internacional per a la
seguretat de la vida humana a la mar, 1974, esmenat

El Comitè de Seguretat Marítima,

Recordant l’article 28.b) del Conveni constitutiu de
l’Organització Marítima Internacional, article que tracta
de les funcions del Comitè;

Recordant a més l’article VIII.b) del Conveni interna-
cional per a la seguretat de la vida humana a la mar
(SOLAS), 1974, d’ara endavant anomenat «el Conveni»,
relatiu als procediments d’esmena aplicables a l’annex
del Conveni, llevat del capítol I;

Reconeixent la necessitat d’aplicar amb caràcter obli-
gatori una norma acordada internacionalment per al
transport marítim de càrrega de CNI;

Havent examinat en el 71è període de sessions les
Esmenes al Conveni proposades i distribuïdes de con-
formitat amb el que disposa l’article VIII.b)i) del mateix
Conveni,

1. Aprova, de conformitat amb el que disposa l’ar-
ticle VIII.b)iv) del Conveni, les Esmenes al Conveni el
text de les quals figura a l’annex d’aquesta Resolució.

2. Decideix , de conformitat amb l ’art ic le
VIII.b)vi)2)bb) del Conveni, que les Esmenes es consi-
deren acceptades l’1 de juliol de l’any 2000, llevat que,
abans d’aquesta data, més d’un terç dels governs con-
tractants del Conveni, o un nombre de governs contrac-
tants les flotes mercants combinades dels quals repre-
sentin com a mínim el 50 per 100 de l’arqueig brut
de la flota mercant mundial, hagi notificat que refusen
les Esmenes.

3. Invita els governs contractants que prenguin nota
que, de conformitat amb el que disposa l’article
VIII.b)vii)2) del Conveni, les Esmenes entren en vigor l’1
de gener de 2001, una vegada hagin estat acceptades
d’acord amb el que disposa el paràgraf 2 anterior.

4. Demana al secretari general que, de conformitat
amb el que disposa l’article VIII.b)v) del Conveni, enviï
còpies certificades d’aquesta Resolució i del text de les
Esmenes que figura a l’annex a tots els governs con-
tractants del Conveni.

5. A més, demana al secretari general que enviï
còpies d’aquesta Resolució i de l’annex als membres
de l’Organització que no siguin governs contractants del
Conveni.


