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I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
7198 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret

1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s’a-
prova el Reglament que estableix condicions
de protecció del domini públic radioelèctric,
restriccions a les emissions radioelèctriques
i mesures de protecció sanitària davant
d’emissions radioelèctriques. («BOE» 91,
de 16-4-2002.)

Havent observat una errada en el Reial decret
1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament que estableix condicions de protecció del
domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions
radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant
d’emissions radioelèctriques, publicat en el «Butlletí Ofi-
cial de l’Estat» número 234, de 29 de setembre de 2001,
i en el suplement en català número 15, d’1 d’octubre
de 2001, es procedeix a efectuar la rectificació oportuna:

A la pgina 2354, segona columna, a l’annex II, apartat
3.1 Nivells de camp, en el quadre 2, novena fila, on
diu:

«10-400 MHz 28 0,73/f 0,092 2»

Ha de dir:
«10-400 MHz 28 0,073 0,092 2»

CAP DE L’ESTAT

7293 INSTRUMENT de ratificació del Protocol facul-
tatiu de la Convenció sobre els drets de l’in-
fant, sobre la participació d’infants en con-
flictes armats, fet a Nova York el 25 de maig
de 2000. («BOE» 92, de 17-4-2002.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

Atès que el dia 6 de setembre de 2000, el pleni-
potenciari d’Espanya, nomenat en la forma escaient, va
signar a Nova York el Protocol facultatiu de la Convenció
sobre els drets de l’infant relatiu a la participació d’infants
en conflictes armats, fet a Nova York el 25 de maig
de 2000;

Vistos i examinats el Preàmbul i els tretze articles
del Protocol esmentat;

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 puntualemnt en la seva
totalitat, i amb aquesta finalitat, perquè tingui més vali-
desa i fermesa, mano expedir aquest Instrument de rati-
ficació que signo i que segella i ratifica degudament
el sotasignat ministre d’Afers Exteriors, amb la declaració
següent:

«Espanya, als efectes del que preveu l’article 3 del
Protocol, declara que l’edat mínima per al reclutament
voluntari a les Forces Armades és la de divuit anys
complerts.»

Fet a Madrid, l’1 de març de 2002.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Afers Exteriors,
JOSEP PIQUÉ I CAMPS

Protocol facultatiu de la Convenció sobre els drets
de l’infant relatiu a la participació d’infants en els con-

flictes armats

Els estats part en aquest Protocol,
Encoratjats pel suport aclaparador que ha merescut

la Convenció sobre els drets de l’infant, fet que demostra
que hi ha una voluntat general de lluitar per la promoció
i la protecció dels drets de l’infant;

Reafirmant que els drets de l’infant requereixen una
protecció especial i que, per a això, és necessari con-
tinuar millorant la situació dels infants sense distinció
i procurar que aquests es desenvolupin i siguin educats
en condicions de pau i seguretat;

Preocupats pels efectes perniciosos i generals que
tenen per als infants els conflictes armats, i per les seves
conseqüències a llarg termini per a la pau, la seguretat
i el desenvolupament duradors;

Condemnant el fet que en les situacions de conflicte
armat els infants es converteixin en un blanc, així com
els atacs directes contra béns protegits pel dret inter-
nacional, inclosos els llocs on sol haver-hi una consi-
derable presència infantil, com escoles i hospitals;

Prenent nota de l’adopció de l’Estatut del Tribunal
Penal Internacional, en particular la inclusió entre els
crims de guerra en conflictes armats, tant internacionals
com no internacionals, del reclutament o allistament d’in-
fants menors de quinze anys o la seva utilització per
participar activament en hostilitats;

Considerant que per continuar promovent la realit-
zació dels drets reconeguts en la Convenció sobre els
drets de l’infant és necessari augmentar la protecció dels
infants amb vista a evitar que participin en conflictes
armats;

Observant que l’article 1 de la Convenció sobre els
drets de l’infant indica que, per als efectes d’aquesta
Convenció, s’entén per infant tot ésser humà menor de
divuit anys d’edat, llevat que, en virtut de la llei aplicable,
hagi assolit abans la majoria d’edat;

Convençuts que un protocol facultatiu de la Conven-
ció pel qual s’augmenti l’edat mínima per al reclutament


