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un termini prudencial, la data que fixa la disposició addi-
cional sisena de la Llei 48/2003, de 26 de novembre.

En virtut d’això, en ús de l’autorització concedida a 
l’article 86 de la Constitució, a proposta de la ministra de 
Foment i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 18 de febrer de 2005,

D I S P O S O :

Article 1. Ampliació del termini per a la transformació 
de les societats estatals d’estiba i desestiba en agru-
pacions portuàries d’interès econòmic.

S’amplia en 18 mesos el termini que estableix l’apar-
tat 1 de la disposició addicional sisena de la Llei 48/2003, 
de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de 
serveis dels ports d’interès general.

Article 2. Règim d’accés a la prestació de serveis portua-
ris bàsics.

Durant el termini que preveu l’article anterior, i sem-
pre que no s’hagin aprovat els plecs reguladors i les pres-
cripcions particulars dels serveis a què es refereix la dis-
posició addicional novena de la Llei 48/2003, de 26 de 
novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis 
dels ports d’interès general, les autoritats portuàries 
poden atorgar el títol que habilita per a la prestació dels 
serveis portuaris bàsics de conformitat amb els plecs de 
clàusules dels serveis que van ser aprovats d’acord amb 
el que disposen l’article 67.3 de la Llei 27/1992, de 24 de 
novembre, de ports de l’Estat i de la marina mercant, i la 
normativa específica d’estiba i desestiba de vaixells en els 
ports d’interès general.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de febrer de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

I DE COOPERACIÓ
 2921 DECLARACIÓ d’acceptació per Espanya de 

l’adhesió de la República de Lituània al Con-
veni sobre els aspectes civils de la sostracció 
internacional de menors, fet a l’Haia el 25 d’oc-
tubre de 1980. («BOE» 45, de 22-2-2005.)

DECLARACIÓ

«D’acord amb el que preveu l’article 38, paràgraf 4t, 
del Conveni sobre els aspectes civils de la sostracció 
internacional de menors, fet a l’Haia el 25 d’octubre 
de 1980, Espanya declara que accepta l’adhesió de la 
República de Lituània al Conveni esmentat.»

En el moment de l’adhesió la República de Lituània va 
efectuar les reserves següents:

Amb les reserves següents:

«1. En virtut de l’article 42 i del paràgraf segon de 
l’article 24 del Conveni, la República de Lituània acorda 
utilitzar només l’anglès per a tota sol·licitud, comunicació 
o altres documents enviats a la seva autoritat central.

2. En virtut de l’article 42 i del paràgraf tercer de l’ar-
ticle 26 del Conveni, la República de Lituània no està obli-
gada a assumir cap despesa de les esmentades en el 
paràgraf segon de l’article 26 del Conveni que derivin de 
procediments judicials o de la participació d’advocats o 
assessors jurídics, excepte en la mesura que aquestes 
despeses puguin quedar cobertes pel sistema d’assistèn-
cia judicial i assessorament jurídic de la República de 
Lituània.»

El 28 d’agost de 2002 va designar l’autoritat següent:

... el Ministeri de Seguretat Social i Treball de la Repú-
blica de Lituània ...

A. Vivulskio g. 11
2693 Vilnius
Lithuania
Tel.: (370 2) 603790, fax: (370 2) 603813.
Adreça electrònica: post@socmin.lt

El present Conveni entra en vigor entre Espanya i 
Lituània l’1 de març de 2005.

Es fa públic per a coneixement general.

Madrid, 11 de febrer de 2005.–El secretari general tèc-
nic, Francisco Fernández Fábregas. 

CAP DE L’ESTAT
 2973 INSTRUMENT d’adhesió d’Espanya a la Con-

venció per a l’establiment d’una Comissió Inte-
ramericana de la Tonyina Tropical (CIAT), fet a 
Washington el 31 de maig de 1949 (publicat en 
el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 181, de 30 
de juliol de 2003). («BOE» 46, de 23-2-2005.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

Concedida per les Corts Generals l’autorització que 
preveu l’article 94.1 de la Constitució i, per tant, complerts 
els requisits exigits per la legislació espanyola, estenc el 
present Instrument d’adhesió d’Espanya a la Convenció 
per a l’establiment d’una Comissió Interamericana de la 
Tonyina Tropical (CIAT), fet a Washington el 31 de maig 
de 1949 perquè mitjançant el seu dipòsit i, de conformitat 
amb el que disposa l’article V (3), Espanya passi a ser part 
de la Convenció esmentada.

Per donar fe de tot això signo aquest Instrument, que 
segella i ratifica degudament el sotasignat ministre 
d’Afers Exteriors i de Cooperació.

Madrid, 10 de gener de 2005.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Afers Exteriors
 i de Cooperació,

 MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ


