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adoptat, un text revisat del Conveni ha de disposar d’una 
majoria de tres quarts dels estats membres de la Unió 
presents i votants.

Article 39. Denúncia del Conveni.

1) Notificacions.—Qualsevol part contractant pot 
denunciar el present Conveni mitjançant una notificació 
adreçada al secretari general. El secretari general ha de 
notificar sense demora la recepció d’aquesta notificació a 
tots els membres de la Unió.

2) Actes anteriors.—La notificació de la denúncia del 
present Conveni es considera que també constitueix una 
notificació de la denúncia de qualsevol acta anterior per la 
qual estigui obligada la part contractant que denunciï el 
present Conveni.

3) Data d’efectivitat.—La denúncia té efecte al venci-
ment de l’any civil següent a l’any en què hagi estat 
rebuda la notificació per part del secretari general.

4) Drets adquirits.—La denúncia no afecta de cap 
manera els drets adquirits, respecte d’una varietat, en 
virtut del present Conveni o d’una acta anterior abans de 
la data en què tingui efecte la denúncia.

Article 40. Manteniment dels drets adquirits.

El present Conveni no afecta de cap manera els drets 
d’obtentor adquirits en virtut de les legislacions de les 
parts contractants o en virtut d’una acta anterior, o resul-
tants d’acords, diferents del present Conveni, concertats 
entre membres de la Unió.

Article 41. Original i textos oficials del Conveni.

1) Original.—El present Conveni se signa en un 
exemplar original en els idiomes alemany, francès i 
anglès, i es considera autèntic el text francès en cas de 
divergència entre els textos. Aquest exemplar queda 
dipositat davant el secretari general.

2) Textos oficials.—Després de consulta amb els 
governs dels estats i les organitzacions intergovernamen-
tals interessats, el secretari general ha d’establir textos 
oficials del present Conveni en els idiomes espanyol, 
àrab, italià, japonès i neerlandès, i en els altres idiomes 
que el Consell pugui designar.

Article 42. Funcions de dipositari.

1) Transmissió de còpies.—El secretari general ha de 
transmetre còpies certificades conformes del present 
Conveni als estats i les organitzacions intergovernamen-
tals que hagin estat representats en la conferència diplo-
màtica que l’hagi adoptat i, per mitjà de petició, a qualse-
vol altre Estat o organització intergovernamental.

2) Registre.—El secretari general ha de registrar el 
present Conveni en la Secretaria de les Nacions Unides.

Estats part 

 Entrada en vigor 
Instrument ratifi cació

   

Albània. 15-10-2005
Alemanya.  25-7-1998
Austràlia.  20-1-2000
Àustria.  1-7-2004
Azerbaidjan.  9-12-2004
Bielorússia.  5-1-2003
Bulgària.  24-4-1998
Comunitats Europees.  29-7-2005
Croàcia.  1-9-2001
Dinamarca.  24-4-1998

No aplicables a Grenlàndia ni Illes Fèroe

Eslovènia.  29-7-1999
Espanya. 18-6-2007 R 18-7-2007
Estats Units.  22-2-1999

Reserva conforme art. 35.2

Estònia.  24-9-2000
Finlàndia.  20-7-2001
Hongria.  1-1-2003
Islàndia.  3-5-2006
Israel.  24-4-1998
Japó.  24-12-1998
Jordània.  24-10-2004
Kirguizistan.  26-6-2000
Letònia.  30-8-2002
Lituània.  10-12-2003
Marroc.  8-10-2006
Països Baixos.  24-4-1998

Ratificació per al Regne a Europa

Polònia.  15-8-2003
Regne Unit.  3-1-1999
República Txeca.  24-11-2002
República de Corea.  7-1-2002
República de Moldàvia.  28-10-1998
República Dominicana.  16-6-2007
Romania.  16-3-2001
Rússia, Federació de  24-4-1998
Singapur.  30-7-2004
Suècia.  24-4-1998
Tunísia.  31-8-2003
Ucraïna.  19-1-2007
Uzbekistan.  14-11-2004
Vietnam.  24-12-2006

 Entrada en vigor 
Instrument ratifi cació

   

 El present Conveni va entrar en vigor de forma gene-
ral el 24 d’abril de 1998 i per a Espanya entra en vigor el 18 
de juliol de 2007, de conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 37.1 i 2 del Conveni.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 13 de juliol de 2007.–El secretari general tècnic 

del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Francisco 
Fernández Fábregas. 

 13969 CORRECCIÓ d’error de la Llei orgànica 1/2007, de 
28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia 
de les Illes Balears. («BOE» 173, de 20-7-2007.)

Havent observat un error en la publicació de la Llei 
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de les Illes Balears, publicada en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» número 52, d’1 de març de 2007, i en el 
suplement en català número 9, de 16 de març de 2007, 
se’n fa la rectificació oportuna referida a la versió en llen-
gua catalana:

A la pàgina 1138, segona columna, a la disposició tran-
sitòria cinquena, la referència feta a l’article 69 s’ha d’en-
tendre feta a l’article 70. 


