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I.    Disposicions generals

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

I DE COOPERACIÓ
 3421 DENÚNCIA per Espanya del Conveni interna-

cional per a la unificació de certes regles relati-
ves a la limitació de la responsabilitat dels 
propietaris de vaixells i el Protocol de signa-
tura, fet a Brussel·les el 25 d’agost de 1924. 
(«BOE» 52, de 2-3-2005.)

Per la Nota verbal de data 22 de desembre de 2004, 
dirigida per l’Ambaixada d’Espanya a Brussel·les al Servei 
Públic Federal, Afers Exteriors, Comerç Exterior i Coope-
ració al Desenvolupament belga, Espanya ha denunciat el 
Conveni internacional per a la unificació de certes regles 
relatives a la limitació de la responsabilitat dels propieta-
ris de vaixells i el Protocol de signatura, fet a Brussel·les el 
25 d’agost de 1924.

El Conveni estava en vigor per a Espanya des del 2 de 
juny de 1931.

Aquesta Denúncia té efecte per a Espanya el 4 de 
gener de 2006, de conformitat amb el que estableix l’arti-
cle 20 del Conveni internacional per a la unificació de 
certes regles relatives a la limitació de la responsabilitat 
dels propietaris de vaixells i Protocol de signatura, fet a 
Brussel·les el 25 d’agost de 1924.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 16 de febrer de 2005.–El secretari general tèc-

nic, Francisco Fernández Fábregas. 

 3422 DENÚNCIA per Espanya del Conveni interna-
cional relatiu a la limitació de la responsabilitat 
dels propietaris de vaixells que naveguen per 
alta mar, fet a Brussel·les el 10 d’octubre de 
1957. («BOE» 52, de 2-3-2005.)

Per la Nota verbal de data 22 de desembre de 2004, 
dirigida per l’Ambaixada d’Espanya a Brussel·les al Servei 
Públic Federal, Afers Exteriors, Comerç Exterior i Coope-
ració al Desenvolupament belga, Espanya ha denunciat el 
Conveni internacional relatiu a la limitació de la responsa-
bilitat dels propietaris de vaixells que naveguen per alta 
mar, fet a Brussel·les el 10 d’octubre de 1957.

El Conveni estava en vigor per a Espanya des del 31 de 
maig de 1968.

Aquesta Denúncia té efecte per a Espanya el 4 de 
gener de 2006, de conformitat amb el que estableix l’arti-
cle 13 del Conveni internacional relatiu a la limitació de la 

responsabilitat dels propietaris de vaixells que naveguen 
per alta mar, fet a Brussel·les el 10 d’octubre de 1957.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 16 de febrer de 2005.–El secretari general tèc-

nic, Francisco Fernández Fábregas. 

 3423 DENÚNCIA per Espanya del Protocol que 
modifica el Conveni internacional de 10 d’octu-
bre de 1957, relatiu a la limitació de la respon-
sabilitat de propietaris de vaixells que nave-
guen pel mar, fet a Brussel·les el 21 de 
desembre de 1979. («BOE» 52, de 2-3-2005.)

Per la Nota verbal de data 22 de desembre de 2004, 
dirigida per l’Ambaixada d’Espanya a Brussel·les al Servei 
Públic Federal, Afers Exteriors, Comerç Exterior i Coope-
ració al Desenvolupament belga, Espanya ha denunciat el 
Protocol que modifica el Conveni internacional de 10 d’oc-
tubre de 1957, relatiu a la limitació de la responsabilitat de 
propietaris de vaixells que naveguen pel mar, fet a 
Brussel·les el 21 de desembre de 1979.

El Protocol estava en vigor per a Espanya des del 6 
d’octubre de 1984.

Aquesta Denúncia té efecte per a Espanya el 4 de 
gener de 2006, de conformitat amb el que estableix l’arti-
cle VII del Protocol que modifica el Conveni internacional 
de 10 d’octubre de 1957, relatiu a la limitació de la respon-
sabilitat de propietaris de vaixells que naveguen pel mar, 
fet a Brussel·les el 21 de desembre de 1979.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 16 de febrer de 2005.–El secretari general tèc-

nic, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME 
I COMERÇ

 3425 ORDRE ITC/476/2005, d’1 de març, per la qual 
es modifica l’Ordre de 21 de març de 1986, per 
la qual s’aprova el Reglament d’estacions d’afi-
cionat. («BOE» 52, de 2-3-2005.)

L’actual Reglament d’estacions d’aficionat es va apro-
var mitjançant l’Ordre de 21 de març de 1986, publicada 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 92, de 17 d’abril 
de 1987, i va ser modificat per l’Ordre d’1 d’abril de 1998 i 
la Resolució de 6 de març de 1990.
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L’evolució tecnològica en matèria de radiocomunica-
cions i les decisions adoptades per la Conferència Mun-
dial de Radiocomunicacions de 2003 (CMR-2003) de la 
Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), en parti-
cular les modificacions introduïdes a l’article 25 del Regla-
ment de radiocomunicacions sobre disposicions relatives 
al servei d’aficionats, aconsellen una revisió parcial de 
l’actual Reglament d’estacions d’aficionat.

L’article 14 del Reglament, relatiu a l’ús del domini 
públic radioelèctric, aprovat per l’Ordre ministerial de 9 
de març de 2000, i la vigència del qual manté la disposició 
transitòria primera de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 
general de telecomunicacions, estableix que la utilització 
de les parts de l’espectre de freqüències radioelèctriques 
que el Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències deli-
miti com d’ús especial exigeix prèviament l’obtenció 
d’una autorització administrativa individualitzada, en els 
termes que s’estableixin mitjançant una ordre ministe-
rial.

La present Ordre es dicta a l’empara de la competèn-
cia exclusiva estatal en matèria de telecomunicacions, 
que preveu l’article 149.1.21a de la Constitució.

En virtut d’això, disposo:
Primer. Modificacions del Reglament d’estacions 

d’aficionat.–Es modifica el Reglament d’estacions d’afi-
cionat, aprovat per l’Ordre de 21 de març de 1986, en els 
termes següents.

U. Nova redacció de l’article 18:

«Article 18.

1. Admesa la sol·licitud d’examen per obtenir el 
diploma d’operador, els interessats han de demostrar la 
seva suficiència mitjançant un examen que versa sobre 
les matèries següents:

Primera. Coneixements suficients d’electricitat i 
radioelectricitat per fer anar una estació d’aficionat.

Segona. Bon coneixement de la normativa regla-
mentària referent a les estacions d’aficionat.

Tercera. Prova pràctica o teoricopràctica de maneig 
d’una estació d’aficionat.

2. L’Administració ha de convocar exàmens, com a 
màxim tres vegades cada any, i ha de donar a cadascuna 
de les proves que es detallen a l’apartat 1 d’aquest article, 
així com al seu conjunt, les qualificacions d’‘‘apte’’ o ‘‘no 
apte’’. L’Administració ha d’expedir el diploma d’operador 
als declarats aptes en la totalitat de les proves.

3. Els interessats que no hagin obtingut les qualifica-
cions d’‘‘apte’’ a totes o en alguna de les proves que es 
detallen a l’apartat 1 d’aquest article en una convocatòria, 
tenen dret a repetir en la següent l’examen de la prova o 
proves no superades. En cas que no obtinguin la qualifi-
cació d’‘‘apte’’ en alguna de les proves en aquestes dues 
convocatòries consecutives, els interessats han de tornar 
a iniciar el procediment, tal com estableix l’article 17 del 
present Reglament, conservant el seu caràcter d’‘‘apte’’en 
la prova ja superada.»

Dos. S’insereixen a l’annex I, de característiques tèc-
niques de les estacions d’aficionat, apartat 4. «Caracterís-
tiques tècniques de les emissions», quadre I (llicència A), 
quadre III (llicències A, B), la següent fila en el quadre 
esmentat i les observacions següents: 

Banda de freqüències MHz Portadora Classes d’emissió
autoritzades

   

50,0 – 51,0 100 W (2) (3) (4)

 Observacions:

Aquesta banda de freqüències també està atribuïda a 
títol primari al servei de radiodifusió, per la qual cosa les 
emissions en la banda esmentada han de ser prèviament 
autoritzades per l’Administració en cada cas particular, a 
petició de l’interessat i amb les condicions que s’indi-
quin.

En tot cas, les autoritzacions en aquesta banda estan 
condicionades al que estableix el vigent Quadre Nacional 
d’Atribució de Freqüències (CNAF) en relació amb les atri-
bucions a l’esmentada banda de freqüències.

Segon. Títol competencial.–La present Ordre es dicta 
a l’empara de la competència exclusiva estatal en matèria 
de telecomunicacions, que preveu l’article 149.1.21a de la 
Constitució.

Disposició transitòria única. Aspirants amb proves 
superades en convocatòries anteriors.

Els aspirants a diplomes d’operador de les classes A i 
C que hagin estat declarats aptes en les proves primera, 
segona i tercera i no aptes en la prova quarta, a què es 
refereix el Reglament aprovat per l’Ordre de 21 de març 
de 1986, poden sol·licitar el diploma d’operador a què es 
refereix el capítol IV del Reglament esmentat.

Disposició final. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 1 de març de 2005.

MONTILLA AGUILERA 

CAP DE L’ESTAT
 3510 INSTRUMENT de ratificació de l’Acord entre 

els estats part en el Conveni per a l’establiment 
d’una Agència Espacial Europea i l’Agència 
Espacial Europea per a la protecció i l’inter-
canvi d’informació classificada, fet a París el 19 
d’agost de 2002. («BOE» 53, de 3-3-2005.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

Atès que el dia 24 d’octubre de 2003, el plenipotenci-
ari d’Espanya, nomenat en la forma escaient a aquest 
efecte, va signar a París l’Acord entre els estats part en el 
Conveni per a l’establiment d’una Agència Espacial Euro-
pea i l’Agència Espacial Europea per a la protecció i l’inter-
canvi d’informació classificada, fet a París el 19 d’agost de 
2002,

Vistos i examinats el preàmbul i els tretze articles que 
integren l’Acord,

Concedida per les Corts Generals l’autorització que 
preveu l’article 94.1 de la Constitució,

Aprovo i ratifico tot el que s’hi disposa, per mitjà 
d’aquest Instrument, i prometo complir-lo, observar-lo i 
fer que es compleixi i s’observi puntualment en la seva 
totalitat, i amb aquesta finalitat, perquè tingui més vali-
desa i fermesa,


