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de l’Administració General de l’Estat o dels seus
organismes públics, es regeixen pel títol VII de la
Llei del patrimoni de les administracions públiques
i per l’ordenament jurídic privat, excepte en les
matèries en les quals els sigui aplicable la normativa
pressupostària, comptable, de control financer i de
contractació.»

Disposició final segona. Títols competencials.

1. Les disposicions següents d’aquesta Llei es dic-
ten a l’empara de l’article 149.1.6a de la Constitució,
i són d’aplicació general l’article 43 i article 110, apar-
tat 3.

2. Les disposicions següents d’aquesta Llei es dic-
ten a l’empara de l’article 149.1.8a de la Constitució,
i són d’aplicació general, sense perjudici del que disposen
els drets civils forals o especials, allà on n’hi hagi: arti-
cle 4; article 5, apartats 1, 2 i 4; article 7, apartat 1;
article 15; article 17; article 18; article 20, apartats 2
i 3; article 22; article 23; article 30, apartats 1 i 2; arti-
cle 37, apartats 1, 2 i 3; article 38, apartats 1 i 2; arti-
cle 39; article 40; article 49; article 53; article 83, apar-
tat 1; article 97; article 98; i article 99, apartat 1.

3. La disposició addicional tercera d’aquesta Llei es
dicta a l’empara de la competència atribuïda a l’Estat
per l’article 149.1.17a de la Constitució sobre el «règim
econòmic de la Seguretat Social», i és d’aplicació general.

4. Els apartats 1, 2 i 3 de l’article 24 d’aquesta
Llei es dicten a l’empara de la competència atribuïda
a l’Estat per l’article 149.1.18a de la Constitució sobre
la «legislació d’expropiació forçosa», i és d’aplicació
general.

5. Tenen el caràcter de legislació bàsica, d’acord
amb el que preceptua l’article 149.1.18a de la Cons-
titució, les següents disposicions d’aquesta Llei: article 1;
article 2; article 3; article 6; article 8, apartat 1; article 27;
article 28; article 29, apartat 2; article 32, apartats 1
i 4; article 36, apartat 1; article 41; article 42; article 44;
article 45; article 50; article 55; article 58; article 61;
article 62; article 84; article 91, apartat 4; article 92,
apartats 1, 2 i 4; article 93, apartats 1, 2, 3 i 4; article 94;
article 97; article 98; article 100; article 101, apartats 1,
3 i 4; article 102, apartats 2 i 3; article 103, apartats 1
i 3; article 106, apartat 1; article 107, apartat 1; arti-
cle 109, apartat 3; article 121, apartat 4; article 183;
article 184; article 189; article 190; article 191; dis-
posició transitòria primera, apartat 1; disposició transi-
tòria cinquena.

Disposició final tercera. Caràcter bàsic de les normes
de desplegament.

Les normes que es promulguin en desplegament d’a-
questa Llei poden tenir caràcter de bàsiques quan cons-
titueixin el complement necessari d’articles que tinguin
atribuït l’esmentat caràcter d’acord amb el que estableix
la disposició final segona d’aquesta Llei i s’assenyali així
en la mateixa norma de desplegament.

Disposició final quarta. Competències de gestió dels
béns de domini públic.

1. Els departaments ministerials i organismes
públics als quals correspongui la gestió i administració
del domini públic estatal de carreteres, ferrocarrils, aero-
ports, ports, muntanyes, aigües, mines, zona maritimo-
terrestre, domini públic radioelèctric i altres propietats
administratives especials, exerceixen les competències
que estableix la seva legislació específica.

2. Quan l’administració i gestió dels béns als quals
es refereix l’apartat anterior estiguin atribuïdes a una

entitat pública empresarial que tingui atribuïdes facultats
per a la seva alienació, o als organismes públics Ports
de l’Estat i Autoritats Portuàries, la seva desafectació
s’ha de comunicar al director general del Patrimoni de
l’Estat.

Disposició final cinquena. Habilitació per al desplega-
ment reglamentari.

1. El Consell de Ministres pot dictar les normes
reglamentàries i disposicions de caràcter general neces-
sàries per al desplegament i l’aplicació d’aquesta Llei.
De la mateixa manera, per reial decret s’han de regular
les especialitats del règim jurídic patrimonial dels béns
informàtics.

2. S’autoritza el ministre d’Hisenda per regular els
procediments i els sistemes que permetin l’aplicació de
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics a la gestió
patrimonial i a la protecció i defensa del patrimoni de
l’Estat.

Disposició final sisena. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos de
la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i la facin complir.
Madrid, 3 de novembre de 2003.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

20255 CORRECCIÓ d’errades de la Llei 25/2003,
de 15 de juliol, per la qual s’aprova la modi-
ficació del Conveni econòmic entre l’Estat i
la Comunitat Foral de Navarra. («BOE» 264,
de 4-11-2003.)

Havent observat errades a la Llei 25/2003, de 15
de juliol, per la qual s’aprova la modificació del Conveni
econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra,
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 169,
de 16 de juliol de 2003, i en el suplement en català
núm. 17, de 16 d’agost de 2003, es procedeix a fer-ne
les rectificacions oportunes referides a la versió en llen-
gua catalana:

A la pàgina 3209, primera columna, a l’article 65.2.a),
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A la pàgina 3212, a l’annex I «Determinació de l’a-
portació de Navarra de l’any base 2000», a la columna
«Milers de pessetes», on diu: «111.969.209», ha de dir:
«—111.969.209».

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

20256 APLICACIÓ provisional del Bescanvi de notes,
de 25 de setembre de 2003, constitutiu d’a-
cord entre el Regne d’Espanya i la República
de l’Equador sobre el reconeixement recíproc
i el bescanvi dels permisos de conducció
nacionals. («BOE» 264, de 4-11-2003.)

L’Ambaixada de l’Equador saluda molt atentament
l’Honorable Ministeri d’Afers Exteriors del Regne d’Es-
panya i, tenint en compte que en ambdós països les
normes i els senyals que regulen la circulació per carre-
tera són conformes al que disposa la Convenció sobre
circulació per carreteres, adoptada a Viena el 8 de
novembre de 1968, com també que les classes de per-
misos i llicències de conducció, i les condicions que s’exi-
geixen i les proves que es duen a terme, els requisits
i les proves dels quals per obtenir-los en ambdós estats
són homologables en el que és essencial, té l’honra de
proposar, degudament autoritzada pel Govern Nacional,
la signatura d’un Acord entre la República de l’Equador
i el Regne d’Espanya sobre el reconeixement recíproc
i el bescanvi dels permisos de conducció nacionals, en
els termes següents:

1. La República de l’Equador i el Regne d’Espanya,
d’ara endavant «les parts», reconeixen recíprocament els
permisos i les llicències de conducció nacionals expedits
per les autoritats dels dos estats als qui hi tinguin la
residència normal, sempre que estiguin en vigor, i d’acord
amb l’annex a aquest Acord.

2. El titular d’un permís o d’una llicència de con-
ducció vàlid i en vigor expedit per una de les parts, sem-
pre que tingui l’edat mínima exigida per l’altre Estat,
està autoritzat a conduir temporalment al territori d’a-
quest els vehicles de motor de les categories per a les
quals siguin vàlids el seu permís o la seva llicència, durant
el temps que determini la legislació nacional de l’Estat
on es pretengui fer valer aquesta autorització.

3. Adquirida la residència normal en l’altre Estat o
acreditada documentalment la iniciació del procés per
adquirir-la, el titular d’un permís o d’una llicència de con-
ducció expedit per un dels estats pot bescanviar el seu
permís o la seva llicència de conducció per l’equivalent
de l’Estat de residència, sense haver de fer les proves
teòriques o pràctiques exigides per obtenir-lo.

4. Com a excepció, els conductors equatorians que
so�icitin el bescanvi dels seus permisos de conducció
nacionals pels equivalents espanyols de les classes C,
C+E i D han d’acreditar, mitjançant la corresponent prova
realitzada, si se so�icita oralment, que tenen els coneixe-
ments teòrics específics sobre la circulació d’aquesta
classe de vehicles, exclosos els de mecànica, i, a més,
han de fer una prova de circulació en vies obertes al

trànsit general, utilitzant un vehicle o conjunt de vehicles
dels que autoritzen a conduir aquests permisos.

5. En el cas que hi hagi dubtes fundats sobre l’au-
tenticitat del permís o de la llicència que es pretén bes-
canviar, l’Estat d’acollida on se so�iciti el bescanvi pot
so�icitar a l’autoritat o l’organisme competent a l’altre
Estat per a l’expedició dels permisos i de les llicències
de conducció que en comprovi l’autenticitat.

6. El que disposa aquest Acord no exclou l’obligació
de dur a terme les formalitats administratives que esta-
bleixi la normativa de cada Estat per al bescanvi dels
permisos de conducció, com ara emplenar un imprès
de so�icitud, presentar un certificat mèdic, certificat d’i-
nexistència d’antecedents penals o administratius o
pagar la taxa corresponent.

7. El permís bescanviat s’ha de retornar a l’autoritat
que el va expedir d’acord amb el que determinin les
dues parts.

8. Ambdues parts han d’intercanviar models dels
seus respectius permisos i llicències de conducció.

9. Aquest Acord pot no ser aplicable als permisos
expedits en un Estat i en l’altre per bescanvi d’un altre
permís obtingut en un tercer Estat.

10. Aquest Acord té una durada indeterminada i
el poden denunciar qualsevol de les parts, mitjançant
una notificació per la via diplomàtica, amb tres mesos
d’antelació.

Si el que s’ha exposat és acceptable per a l’I�ustrat
Govern del Regne d’Espanya, la present Nota i la d’aquest
Honorable Ministeri d’Afers Exteriors en què expressa
la dita conformitat constitueixen un Acord entre la Repú-
blica de l’Equador i el Regne d’Espanya, que s’aplica
provisionalment a partir de la data de la Nota d’aquest
Honorable Ministeri i entra en vigor en la data de l’última
notificació per la qual les parts es comuniquin per la
via diplomàtica el compliment dels seus requisits interns
necessaris per entrar en vigor.

L’Ambaixada de l’Equador aprofita l’oportunitat per
reiterar a l’Honorable Ministeri d’Afers Exteriors del Reg-
ne d’Espanya les seguretats de la seva més alta i dis-
tingida consideració.

Madrid, 25 de setembre de 2003.

A l’Honorable Ministeri d’Afers Exteriors del Regne d’Es-
panya, Ciutat.

ANNEX

Taula d’equivalències entre les classes de permisos
equatorians i espanyols

Permisos equatorians
Permisos
espanyols

A B C D E F(*) G(*)

A1 X

A X

B X

B+E X X X

C1


