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que estigui en concordança amb els reglaments general i 
especials de l’Exposició.

Article 3. Premis.

L’organitzadora atorga nou premis als millors pave-
llons. Tres per a categoria A, de pavellons de més de 
500 m2. Tres per a categoria B, de pavellons inferiors a 
500 m2. Tres per a categoria C, de participants integrats 
en pavellons col·lectius i que no tinguin accés indepen-
dent. Els criteris de selecció dels premis han de tenir en 
compte la interpretació del tema i subtemes de 
l’Exposició, qualitat i innovació de la instal·lació expo-
gràfica, disseny arquitectònic i integració dels valors 
ambientals en la solució final del pavelló.

L’organitzadora atorga tres premis especials a la inter-
pretació del tema i subtemes de l’Exposició. Un per a 
categoria A, de pavellons de més de 500 m2. Un per a 
categoria B, de pavellons inferiors a 500 m2. Un per a cate-
goria C, de participants en pavellons col·lectius.

L’organitzadora atorga tres premis especials entre els 
països participants com a reconeixement als pavellons 
més destacats per la qualitat i innovació de la instal·lació 
expogràfica. Un per a categoria A, de pavellons de més 
de 500 m2. Un per a categoria B, de pavellons inferiors a 
500 m2. Un per a categoria C, de participants en pave-
llons col·lectius.

L’organitzadora atorga tres premis especials entre els 
països participants com a reconeixement als pavellons 
més destacats pel disseny arquitectònic. Un per a categoria 
A, de pavellons de més de 500 m2. Un per a categoria B, de 
pavellons inferiors a 500 m2. Un per a categoria C, de par-
ticipants en pavellons col·lectius.

L’organitzadora atorga un premi especial entre els par-
ticipants oficials com a reconeixement al pavelló que 
aporti les millors solucions ambientals en el disseny, la 
construcció i l’execució.

L’organitzadora atorga dos premis entre la resta de 
participants no oficials com a reconeixement als pave-
llons més destacats.

Article 4. Decisió del jurat.

L’adjudicació dels premis està subjecta a les delibera-
cions del jurat, tal com defineix l’article 5, la decisió del 
qual és irrevocable.

Article 5. Composició del jurat.

El jurat està compost pels membres següents:

El president de l’Oficina Internacional d’Exposicions 
(d’ara endavant OIE).

El secretari general de l’OIE.
Cinc membres nominats per l’organitzadora entre per-

sonalitats amb reputació internacional i caràcter multidis-
ciplinari en els camps relatius al tema i subtemes de 
l’Exposició. Aquests membres no han de representar els 
seus països respectius i han d’actuar únicament en quali-
tat pròpia.

Dos membres recomanats per l’OIE i nominats per 
l’organitzadora entre personalitats amb reputació interna-
cional i caràcter multidisciplinari en els camps relatius al 
tema i subtemes de l’Exposició. Aquests membres no han 
de representar els seus països respectius i han d’actuar 
únicament en qualitat pròpia.

Un membre del jurat pot cedir el seu mandat en cas de 
força major a un altre membre elegit, de manera que 
aquest representi el primer.

Article 6. Organització del jurat.

El president s’ha d’elegir entre els membres del jurat.
Les reunions del jurat les ha de convocar l’organitzadora.
El jurat ha de visitar dues vegades els diferents pave-

llons.
Els membres del jurat estan obligats a respectar la 

confidencialitat de les deliberacions.
La proclamació dels guanyadors dels premis s’ha de 

fer abans que finalitzi l’Exposició.

 Article 7. Gratificacions.

Les gratificacions no són en cap cas de naturalesa 
monetària.

Es considera que tots els participants que no hagin 
manifestat al jurat el seu desig de no participar en la con-
cessió de premis són elegibles per als dits premis.

Article 8. Publicació dels premiats.

L’OIE ha de publicar la llista dels guanyadors, d’acord 
amb la decisió presa pel jurat. 

 4370 ESMENES de 2004 al Conveni internacional 
per a la seguretat de la vida humana en el mar, 
1974, esmenat (publicat en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» de 16, 17 i 18 de juny de 1980), adop-
tades el  20 de maig de 2004, mitjançant la Reso-
lució MSC 152(78). («BOE» 53, de 2-3-2007.)

ESMENES DE 2004 AL CONVENI INTERNACIONAL PER A 
LA SEGURETAT DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, 

ESMENAT

[Resolució MSC.152(78)]

RESOLUCIÓ MSC.152(78)
(adoptada el 20 de maig de 2004)

ESMENES AL CONVENI INTERNACIONAL PER A LA 
SEGURETAT DE LA VIDA HUMANA EN EL 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 també l’article VIII.b) del Conveni internacio-
nal per a la seguretat de la vida humana en el mar (Conveni 
SOLAS), 1974 (d’ara endavant denominat «el Conveni»), 
relatiu al procediment d’esmena aplicable a l’annex del 
Conveni, amb l’excepció de les disposicions del capítol 1,

Havent examinat en el seu 78è període de sessions les 
esmenes al Conveni proposades i distribuïdes de conformi-
tat amb el que disposa l’article VIII.b).i) del mateix Conveni,

1. Adopta, de conformitat amb el que disposa l’article 
VIII.b).iv) del Conveni, les Esmenes al Conveni el text de 
les quals figura a l’annex de la present Resolució;

2. Decideix, de conformitat amb el que disposa 
l’article VIII.b).vi).2).bb) del Conveni, que les Esmenes es 
consideren acceptades l’1 de gener de 2006, llevat que, 
abans d’aquesta data, més d’un terç dels governs contrac-
tants del Conveni, o un nombre de governs contractants 
les flotes mercants combinades dels quals representin 
com a mínim el 50% del tonatge brut de la flota mercant 
mundial, hagin notificat que recusen les esmenes;
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3. Invita els governs contractants del Conveni 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 juliol de 2006, una vegada que hagin estat accep-
tades 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, remeti 
còpies certificades de la present resolució i del text de les 
Esmenes que figura a l’annex a tots els governs contrac-
tants del Conveni;

5. Demana a més al secretari general que remeti 
còpies de la present Resolució i del seu annex als mem-
bres de l’Organització que no siguin governs contractants 
del Conveni.

ANNEX

Esmenes al Conveni internacional per a la seguretat de la 
vida humana en el mar, 1974, esmenat

CAPÍTOL III

Dispositius i mitjans de salvament

Regla 19. Formació i exercicis periòdics per a casos 
d’emergència.

1. El text actual del paràgraf 3.3.3 se substitueix pel 
següent:

«3.3.3 Llevat del que disposen els paràgrafs 
3.3.4 i 3.3.5, cadascun dels bots salvavides l’ha de 
posar en flotació i l’ha de maniobrar a l’aigua la tri-
pulació assignada per al seu maneig almenys una 
vegada cada tres mesos durant un exercici 
d’abandonament del vaixell.»

Regla 20. Disponibilitat funcional, manteniment i 
inspecció.

2. En la segona frase del paràgraf 1 les paraules «els 
paràgrafs 3 i 6.2» se substitueixen per «els paràgrafs 3.2, 
3.3 i 6.2».

3. El text actual del paràgraf 3 se substitueix pel 
següent:

«3. Manteniment:

3.1 El manteniment, la prova i la inspecció dels 
dispositius de salvament s’han d’efectuar sobre la 
base de les directrius elaborades per l’Organització* i 
de manera que es prengui degudament en considera-
ció el fet de garantir la fiabilitat d’aquests dispositius.

3.2 S’han de proveir instruccions que com-
pleixin el que prescriu en la regla 36 per al manteni-
ment a bord dels dispositius de salvament i les 
operacions de manteniment s’han de fer d’acord 
amb aquestes instruccions.

3.3 L’Administració pot acceptar, en compli-
ment de les prescripcions del paràgraf 3.2, un pro-
grama planificat de manteniment a bord que inclo-
gui el que prescriu la regla 36.»

4. El text actual del paràgraf 6 se substitueix pel 
següent:

«6. Inspecció setmanal:

Cada setmana s’han d’efectuar les proves i ins-
peccions següents i l’informe corresponent a la ins-
pecció s’ha d’incloure en el diari de navegació:

.1 totes les embarcacions de supervivència i 
tots els bots de rescat i dispositius de posada en 

* Vegeu les directrius sobre el servei i manteniment 
periòdics dels bots salvavides, dispositius de posada en flota-
ció i aparells alliberadors amb càrrega (MSC/Circ.1093).

flotació han de ser objecte d’una inspecció ocular a 
fi de verificar que estan a punt per ser utilitzats. 
Aquesta inspecció ha d’incloure, sense que aquesta 
enumeració sigui exhaustiva, l’estat dels ganxos, la 
seva subjecció als bots salvavides i que el meca-
nisme alliberador amb càrrega està degudament i 
completament ajustat;

.2 s’han de fer funcionar tots els motors dels 
bots salvavides i dels bots de rescat durant un període 
total d’almenys tres minuts, amb la condició que la 
temperatura ambient sigui superior a la temperatura 
mínima necessària per posar en marxa el motor. 
Durant aquest període s’ha de comprovar que la 
caixa i el tren d’engranatges embraguen de manera 
satisfactòria. Si les característiques especials del 
motor forabord instal·lat en un bot de rescat no li per-
meten funcionar durant un període de tres minuts 
llevat que tingui l’hèlix submergida, se l’ha de fer 
funcionar durant el període que prescrigui el manual 
del fabricant. En casos especials, l’Administració pot 
eximir d’aquesta prescripció els vaixells construïts 
abans de l’1 de juliol de 1986;

.3 els bots salvavides, excepte els bots salvavi-
des de caiguda lliure, dels vaixells de càrrega s’han 
de moure de la seva posició d’estiba, sense ningú a 
bord, fins on sigui necessari per demostrar el funcio-
nament satisfactori dels dispositius de posada en 
flotació, sempre que les condicions meteorològi-
ques i l’estat de la mar ho permetin; i

.4 s’ha d’assajar el sistema d’alarma general 
d’emergència.»

5. En el paràgraf 7 el text actual passa a ser el 
paràgraf 7.2 i s’afegeix el nou paràgraf 7.1 següent:

«7.1 Tots els bots salvavides, excepte els de cai-
guda lliure, s’han de treure de la seva posició d’estiba, 
sense ningú a bord, sempre que les condicions 
meteorològiques i l’estat de la mar ho permetin.»

6. El text actual del paràgraf 11 se substitueix pel 
següent:

«11 Servei periòdic dels dispositius de posada en 
flotació i dels mecanismes alliberadors amb càrrega

11.1 Els dispositius de posada en flotació:

.1 han de ser objecte de manteniment de con-
formitat amb les instruccions per al manteniment a 
bord que prescriu la regla 36;

.2 han de ser objecte d’un examen minuciós 
durant els reconeixements anuals que prescriuen 
les regles I/7 o I/8, segons correspongui; i

.3 al terme de l’examen indicat a .2, s’han de 
sotmetre a una prova dinàmica del fre del gigre a la 
màxima velocitat d’arriada. La càrrega que s’apliqui 
ha de ser igual a la massa del bot salvavides sense 
ningú a bord, amb l’excepció que almenys una 
vegada cada cinc anys la prova s’ha de fer amb una 
càrrega de prova equivalent a 1,1 vegades la càrrega 
màxima de treball del gigre.

11.2 Els mecanismes alliberadors amb càrrega 
dels bots salvavides:

.1 han de ser objecte de manteniment de con-
formitat amb les instruccions per al manteniment a 
bord que prescriu la regla 36;

.2 han de ser objecte d’un examen minuciós i 
d’una prova operacional durant les inspeccions 
anuals que prescriuen les regles I/7 i I/8, per personal 
degudament capacitat i familiaritzat amb el sistema; i

.3 s’han de sotmetre a una prova de funciona-
ment amb una càrrega equivalent a 1,1 vegades la 
massa total del bot salvavides amb la seva assigna-
ció completa de persones i equip cada vegada que 
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s’examini el mecanisme alliberador. L’examen i la 
prova s’han de portar a terme com a mínim una 
vegada cada cinc anys.*»

Regla 32. Dispositius individuals de salvament.

7. El text actual del paràgraf 3 se substitueix pel 
següent:

«3. Vestits d’immersió:

3.1 El present paràgraf és aplicable a tots els 
vaixells de càrrega. No obstant això, respecte als 
vaixells de càrrega construïts abans de l’1 de juliol 
de 2006 s’ha de complir el que prescriuen els 
paràgrafs 3.2 a 3.5 com a molt tard en efectuar-se el 
primer reconeixement de l’equip de seguretat l’1 de 
juliol de 2006 o posteriorment.

3.2 S’ha de proveir un vestit d’immersió que 
compleixi les prescripcions de la secció 2.3 del Codi 
a cada persona a bord del vaixell. No obstant això, 
en el cas dels vaixells que no siguin vaixells de mer-
caderies a lloure, segons la definició de la regla IX/1, 
no és necessari portar aquests vestits d’immersió 
quan el vaixell estigui destinat contínuament a efec-
tuar viatges en zones de clima càlid ** en les quals, 
segons el criteri de l’Administració, no siguin neces-
saris els vestits d’immersió.

3.3 Si un vaixell té punts de guàrdia o 
d’operacions que estan situats en un lloc allunyat 
d’on normalment s’estiben els vestits d’immersió, 
en els esmentats punts s’han de proveir vestits 
d’immersió addicionals per al nombre de persones 
que habitualment estiguin de guàrdia o hi treballin 
en qualsevol moment donat.

3.4 Els vestits d’immersió han d’estar ubicats 
de manera que siguin fàcilment accessibles, i 
aquesta ubicació s’ha d’indicar clarament.

3.5 Els vestits d’immersió que prescriu la pre-
sent regla es poden utilitzar per complir el que pres-
criu la regla 7.3.»

CAPÍTOL IV

Radiocomunicacions

Regla 15. Prescripcions relatives a manteniment.

8. El text actual del paràgraf 9 se substitueix pel 
següent:

«9. Les RLS per satèl·lit:

.1 s’han de sotmetre a prova anualment per 
verificar tots els aspectes relatius a la seva eficàcia 
operacional, i I s’ha de prestar especialment atenció 
a la comprovació de l’emissió en freqüències opera-
cionals, la codificació i el registre, en els terminis 
que s’indiquen a continuació:

.1 en els vaixells de passatge, dins dels 3 
mesos anteriors a la data d’expiració del certificat de 
seguretat per a vaixell de passatge; i

.2 en els vaixells de càrrega, dins dels 3 mesos 
anteriors a la data d’expiració, o dins dels 3 mesos 
anteriors o posteriors a la data de venciment anual, 
del certificat de seguretat radioelèctrica per a vaixell 
de càrrega.

* Vegeu la Recomanació sobre les proves dels dispositius 
de salvament, adoptada per l’Organització mitjançant la Resolu-
ció A.689(17). Per als dispositius de salvament instal·lats a bord 
l’1 de juliol de 1999 o posteriorment, vegeu la Recomanació 
revisada sobre les proves dels dispositius de salvament, adop-
tada per l’Organització mitjançant la Resolució MSC.81(70).

** Vegeu les directrius per avaluar la protecció tèrmica 
(MSC/Circ.1046).

La prova es pot efectuar a bord del vaixell o en 
un centre aprovat de prova; i

.2 han de ser objecte de manteniment a inter-
vals que no excedeixin els cinc anys, en una 
instal·lació de manteniment en terra aprovada.»

APÈNDIX

Certificats

Inventari de l’equip adjunt al certificat de seguretat de 
l’equip per a vaixell de càrrega (model E)

9. En la secció 2, se suprimeix l’apartat 9, i els apar-
tats 10, 10.1 i 10.2 passen a ser els apartats 9, 9.1 i 9.2, 
respectivament.

Les presents Esmenes van entrar en vigor de manera 
general i per a Espanya l’1 de juliol de 2006, de conformitat 
amb el que estableix l’article VIII b) v VII) 2) del Conveni.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 19 de febrer de 2007.–El secretari general tèc-

nic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Fran-
cisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
 4372 REIAL DECRET 276/2007, de 23 de febrer, pel 

qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos 
i adquisició de noves especialitats en els cos-
sos docents a què es refereix la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el 
règim transitori d’ingrés a què es refereix la 
disposició transitòria dissetena de la Llei 
esmentada. («BOE» 53, de 2-3-2007.)

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, 
estableix a la disposició addicional sisena que, a més de 
les bases que recull la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesu-
res per a la reforma de la funció pública, modificada per la 
Llei 23/1988, de 28 de juliol, són bases del règim estatutari 
dels funcionaris públics docents les que regulen la 
mateixa Llei orgànica i la normativa que la desplegui per 
a l’ingrés i la mobilitat entre els cossos docents, i enco-
mana al Govern el seu desplegament reglamentari en els 
aspectes bàsics que siguin necessaris per garantir el marc 
comú bàsic de la funció pública docent.

La promulgació de la Llei orgànica esmentada ha 
comportat una sèrie de novetats a l’ordenament jurídic 
educatiu, entre les quals n’hi ha de relatives a l’àmbit dels 
cossos de funcionaris docents. Als efectes del que precep-
tua aquest Reial decret importa especialment el que regu-
len les disposicions addicionals novena i següents en 
relació amb les formes d’ingrés i accés a la funció pública 
docent regulades amb anterioritat. Això succeeix, per 
exemple, en relació amb els cossos de catedràtics 
d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes, i 
d’arts plàstiques i disseny, en què es disposa la pràctica 
d’un procés selectiu d’accés entre els qui pertanyin als 
respectius cossos de professors. En el cas dels catedràtics 
de música i arts escèniques i al marge de l’aplicació del 
mateix principi que per als altres cossos de catedràtics, 
també hi ha d’haver un procés d’ingrés mitjançant la 
superació d’un procés selectiu i un sistema excepcional 
d’ingrés mitjançant concurs de mèrits destinat a persona-


