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República Àrab de Síria.
Manifestació:
«L’adhesió al present Conveni per la República Àrab
de Síria no implica de cap manera el reconeixement
d’Israel ni comporta cap forma de col·laboració prevista
en el Conveni.»
Federació de Rússia.
Reserva:
«La Federació de Rússia, en virtut de la lletra d) de
l’apartat 1 de l’article 30 del Conveni internacional sobre
salvament marítim de 1989, es reserva el dret a no aplicar
les disposicions del dit Conveni quan es tracti d’un bé
marítim de caràcter cultural que presenti un interès prehistòric, arqueològic o històric i es trobi al fons del mar.»
Suècia.
Reserva:
«Amb referència a l’article 30.1.d), Suècia es reserva el
dret a no aplicar les disposicions del Conveni quan es
tracti d’un bé marítim de caràcter cultural que presenti un
interès prehistòric, arqueològic o històric i que es trobi al
fons del mar.»
Tunísia.
Reserva:
«Tunísia es reserva el dret a no aplicar les disposicions
del Conveni internacional sobre salvament marítim de
1989:
a) quan l’operació de salvament tingui lloc en aigües
interiors i tots els vaixells afectats siguin de navegació
interior; o
b) quan les operacions de salvament tinguin lloc en
aigües interiors i no es vegi afectat cap vaixell;
c) quan totes les parts interessades siguin nacionals
de Tunísia;
d) quan es tracti d’un bé marítim de caràcter cultural
que presenti un interès prehistòric, arqueològic o històric
i que es trobi al fons del mar.»
El dipositari va rebre la comunicació següent, amb
data 6 de febrer de 1995, de l’Encarregat de negocis a. i.
de l’Ambaixada de la República Argentina, Londres:
«... el Govern argentí rebutja la declaració realitzada
pel Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord en
ratificar el Conveni internacional sobre salvament marítim de 1989. S’hi declarava que la ratificació era efectiva
respecte de les Illes Malvines, Geòrgia del Sud i les Illes
Sandwich del Sud. La República Argentina reafirma la
seva sobirania sobre aquestes illes i els espais marítims
circumdants, que constitueixen part integrant del seu territori nacional.
La República Argentina recorda l’adopció per l’Assemblea General de les Nacions Unides de les resolucions
2065(XX), 3160(XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21,
41/41, 42/19 i 43/25 per les quals es reconeix l’existència
d’una controvèrsia en relació amb la sobirania i urgeix els
governs de la República Argentina i del Regne Unit de la
Gran Bretanya i Irlanda del Nord a emprendre negociacions amb la finalitat d’establir mitjans de solució pacífica
i definitiva dels problemes sense resoldre entre els dos
països, incloses totes les qüestions relatives al futur de les
Illes Malvines, de conformitat amb la Carta de les Nacions
Unides.»
Amb data 9 de maig de 1995, el dipositari va rebre la
comunicació següent del Ministeri d’Afers Exteriors i del
Commonwealth, Londres:
«... El Govern del Regne Unit de la Gran Bretanya i
Irlanda del Nord ha pres nota de la declaració del Govern

887

de l’Argentina relativa a l’extensió pel Regne Unit de
l’aplicació del Conveni a les Illes Falkland, Geòrgia del
Sud i les Illes Sandwich del Sud.
El Govern britànic no té cap dubte respecte de la sobirania del Regne Unit sobre les Illes Falkland i sobre
Geòrgia del Sud i les Illes Sandwich del Sud i, per tant,
sobre el seu dret a fer extensiu el Conveni als territoris
esmentats. El Govern britànic rebutja, per infundades, les
reclamacions del Govern de l’Argentina.»
El present Conveni va entrar en vigor de manera general el 14 de juliol de 2005 i per a Espanya entra en vigor el
27 de gener de 2006, de conformitat amb el que estableix
l’article 29.
Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 25 de febrer de 2005.–El secretari general tècnic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Francisco Fernández Fábregas.
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CORRECCIÓ d’errada del Conveni entre el
Regne d’Espanya i la República de Letònia per
evitar la doble imposició i prevenir l’evasió
fiscal en matèria d’impostos sobre la renda i
sobre el patrimoni, fet a Riga el 4 de setembre
de 2003. («BOE» 57, de 8-3-2005.)

En la publicació del Conveni entre el Regne d’Espanya
i la República de Letònia per evitar la doble imposició i
prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la
renda i sobre el patrimoni, fet a Riga el dia 4 de setembre
de 2003, efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 8, de data 10 de gener de 2005 (pàgines 756 a
765), i en el suplement en català número 2, de data 17 de
gener de 2005 (pàgines 430 a 439), s’ha advertit l’errada
següent:
A la pàgina 433, article 10, apartat 2, subapartat b), on
diu: «15 per cent de l’import brut dels dividends en tota la
resta de casos.», ha de dir: «10 per cent de l’import brut
dels dividends en tota la resta de casos.».
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DENÚNCIA per Espanya del Conveni per a la
unificació de certes regles en matèria d’assistència i salvament marítim, fet a Brussel·les el 23 de
setembre de 1910. («BOE» 58, de 9-3-2005.)

Per la Nota verbal de data 10 de gener de 2005, dirigida per l’Ambaixada d’Espanya a Brussel·les al Servei
Públic Federal d’Afers Exteriors, Comerç Exterior i Cooperació al Desenvolupament del Regne de Bèlgica, Espanya
ha denunciat el Conveni per a la unificació de certes
regles en matèria d’assistència i salvament marítim, fet a
Brussel·les el 23 de setembre de 1910.
El Conveni esmentat estava en vigor per a Espanya
des del 30 de desembre de 1923.

