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I. Disposicions generals

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

22621 DECLARACIÓ del Govern espanyol relativa a
l’article 41 del Pacte internacional de drets
civils i polítics, adoptat per l’Assemblea Gene-
ral de les Nacions Unides el 19 de desembre
de 1996. («BOE» 290, de 4-12-2001.)

DECLARACIÓ DEL GOVERN ESPANYOL RELATIVA
A L’ARTICLE 41 DEL PACTE INTERNACIONAL DE DRETS
CIVILS I POLÍTICS, ADOPTAT PER L’ASSEMBLEA GENE-
RAL DE LES NACIONS UNIDES EL 19 DE DESEMBRE

DE 1996

«El Govern espanyol declara, d’acord amb el que dis-
posa l’article 41 del Pacte internacional de drets civils
i polítics, que reconeix la competència del Comitè de
Drets Humans per rebre i examinar les comunicacions
en què un Estat part a�egui que un altre Estat part no
compleix les obligacions que li imposa aquest Pacte.»

Madrid, 24 de febrer de 1998.—El ministre d’Afers
Exteriors, Abel Matutes Juan.

La Declaració esmentada té efecte a partir de l’11
de març de 1998, data del seu dipòsit davant el secretari
general de les Nacions Unides.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 20 de novembre de 2001.—El secretari gene-

ral tècnic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI DE L’INTERIOR
22623 REIAL DECRET 1250/2001, de 19 de novem-

bre, pel qual s’aprova el Reglament de provisió
de destinacions del personal del cos de la
Guàrdia Civil. («BOE» 290, de 4-12-2001.)

L’article 14 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de
març, de forces i cossos de seguretat, al seu apar-
tat 1 atribueix al Ministeri de l’Interior la competència
per disposar tot el que fa referència a les destinacions
de la Guàrdia Civil. Correlativament, l’article 72.3 de la
Llei 42/1999, de 25 de novembre, de règim del personal
del cos de la Guàrdia Civil, estableix que s’han de deter-
minar per reglament les normes generals de classificació
i provisió de destinacions.

Per tant, és necessari desplegar els preceptes legals
indicats a través d’un Reglament de provisió de des-
tinacions al cos de la Guàrdia Civil que, dins de l’àmbit
competencial definit per les lleis esmentades, reculli els
principis de mèrit, capacitat i antiguitat a què fa refe-
rència l’article 61, apartat 6, de la Llei orgànica 2/1986,
de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, i l’article
69.2 de la Llei 42/1999, de 25 de novembre, de règim
del personal del cos de la Guàrdia Civil.

En virtut d’això, a proposta del vicepresident primer
del Govern i ministre de l’Interior, amb l’aprovació del
ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 16 de novembre
de 2001,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament de provisió de destinacions
del personal del cos de la Guàrdia Civil, el text del qual
figura a continuació.

Disposició addicional única. Desplegament normatiu.

Es faculta el ministre de l’Interior per dictar les dis-
posicions que exigeixi el desplegament del Reglament
que s’aprova.

Disposició transitòria única. Règim transitori general.

Els concursos de vacants que, en el moment d’entrar
en vigor aquest Reial decret, estiguin anunciats i no
resolts, s’han d’ajustar a la normativa vigent fins ara.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre del Ministeri de l’Interior de
19 d’agost de 1987, per la qual es determinava amb
caràcter transitori el règim de provisió de vacants al cos
de la Guàrdia Civil, així com qualsevol altra disposició
del mateix rang o inferior quan s’oposi al que disposa
aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de sis mesos
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 19 de novembre de 2001.
JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern
i ministre de l’Interior,

MARIANO RAJOY BREY


