
cament la ut i l i tzació d’armes
convencionals.

2. El Govern de Nova Zelanda troba
suport a aquesta opinió en la recomana-
ció de la Cort Internacional de Justícia
sobre la legalitat de l’amenaça de la uti-
lització d’armes nuclears (1996) i crida
l’atenció sobre l’apartat 86, en particular,
on la Cort declara que concloure que el
dret humanitari no s’aplica a aquest tipus
d’armes “no seria incompatible amb el
caràcter intrínsecament humanitari dels
principis jurídics en qüestió que im-
pregnen tot el dret dels conflictes armats
i s’apliquen a totes les formes de guerra i
a tots els tipus d’armes, les del passat, les
del present i les del futur.”

3. El Govern de Nova Zelanda su-
bratlla també que el dret humanitari in-
ternacional s’aplica igualment a l’estat
agressor que a l’estat que es defensa i
que la seva aplicació a un cas particular
no depèn de la determinació de si un
país actua o no en legítima defensa. En
aquest sentit, es refereix als apartats 40-
42 de la recomanació en el Cas d’Armes
Nuclears."

Declaracions del Principat
d’Andorra referides als
apartats 1 i 2 de l’article 87
i a l’apartat 1, lletres a) i b)
de l’article 103 de l’Estatut
de Roma de la Cort Penal
Internacional

D’acord amb l’article 87, apartat 1, de
l’Estatut de Roma de la Cort Penal Inter-
nacional, es proposa la declaració
següent:

“En relació amb l’article 87, apartat 1,
de l’Estatut de Roma de la Cort Penal In-
ternacional, el Principat d’Andorra de-
clara que totes les demandes de
cooperació fetes per la Cort de confor-
mitat amb la part IX de l’Estatut s’han de
trametre per via diplomàtica.”

D’acord amb l’article 87, apartat 2, de
l’Estatut de Roma de la Cort Penal Inter-
nacional, es proposa la declaració
següent:

“En relació amb l’article 87, apartat 2,
de l’Estatut de Roma de la Cort Penal In-
ternacional, el Principat d’Andorra de-
clara que totes les demandes de
cooperació i els documents de suport
que rebi de la Cort hauran de ser redac-
tats, de conformitat amb l’article 50 de
l’Estatut on s’estableixen com a llengües
oficials de la Cort l’anglès, l’àrab, l’espa-
nyol, el francès, el rus i el xinès, en la
llengua francesa o espanyola, o acom-
panyats, en el seu cas, d’una traducció
en alguna d’aquestes dues llengües.”

D’acord amb l’article 103, apartat 1,
lletres a) i b) de l’Estatut de Roma de la
Cort Penal Internacional, es proposa la
declaració següent:

“En relació amb l’article 103, apartat 1,
lletres a) i b) de l’Estatut de Roma de la
Cort Penal Internacional, el Principat
d’Andorra declara que estaria disposada,
arribat el cas, a rebre persones de nacio-
nalitat andorrana condemnades per la
Cort amb la condició que la pena impo-
sada s’executés d’acord amb la legislació
andorrana sobre la durada màxima de
les penes.”

Proposta
d’aprovació de les
esmenes als articles 38, 37,
14 i 15 dels Estatuts de
l’Organització Mundial del
Turisme i als apartats 12 i
13 de l’annex relatiu a les
regles de finançament

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 29 de desembre del 2000
ha aprovat la següent:

Proposta d’aprovació de les esmenes
als articles 38, 37, 14 i 15 dels Estatuts de
l’Organització Mundial del Turisme i als
apartats 12 i 13 de l’annex relatiu a les
regles de finançament

El 1925 fou creada a l’Haia la Unió In-
ternacional de les Organitzacions Ofi-
cials de Turisme Publicitari, precedent
de l’actual organització Mundial del Tu-
risme (OMT), que va rebre aquest nom el
1975.

El Consell General, en la seva sessió
del dia 14 de desembre de 1995, va
aprovar la proposta d’adhesió del Princi-
pat d’Andorra a l’OMT. El 10 de maig de
1996, Andorra va dipositar l’instrument
d’adhesió corresponent, de manera que
els Estatuts de l’Organització van entrar
en vigor respecte d’Andorra a partir d’a-
quell moment (BOPA núm. 38 de 29 de
maig de 1996).

Des de la creació de l’OMT, els Estatuts
de l’Organització i el seu annex sobre les
regles de finançament han estat esme-
nats en set ocasions.

La primera esmena relativa a l’article
38 dels Estatuts reconeix l’àrab com un
dels idiomes oficials de l’Organització a
més de l’espanyol, el francès, l’anglès i el
rus. La segona esmena referent a l’apartat
12 de les regles de finançament intro-
dueix la possibilitat de notificar només
amb dos mesos d’antelació l’import de la
contribució deguda pels estats membres
en aquells exercicis en què no se celebri
l’Assemblea General. En aquells exerci-
cis en què sí es reuneixi l’Assemblea,
l’obligació de notificar les contribucions
degudes és de sis mesos, amb la finalitat
de poder recaptar per endavant les con-

Núm. 10 - any 13 - 24.1.2001 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 345



tribucions que serviran per cobrir les
despeses de la reunió. L’Assemblea es
reuneix cada dos anys. Ambdues esme-
nes van ser adoptades durant la tercera
reunió plenària de l’Assemblea General
de l’OMT celebrada a Torremolinos, Es-
panya, el 25 de setembre de 1979. De
moment la primera esmena ha estat
aprovada per 63 estats membres i la se-
gona per 52.

La tercera esmena proposa que sigui
Espanya el país dipositari dels Estatuts i
de totes les declaracions d’acceptació de
les obligacions inherents a la qualitat de
membre, en substitució de Suïssa que
feia aquesta funció fins aleshores (article
37 dels Estatuts). La quarta esmena de-
termina que els països que no hagin sa-
tisfet la seva contribució durant un any o
més hauran d’abonar un recàrrec addi-
cional d’un 2% a més a més de les quanti-
tats degudes, i no podran formar part del
Consell Executiu ni exercir cap funció en
el si dels òrgans de l’Assemblea General
(apartat 13 de les regles de finançament).
Aquestes dues esmenes van ser aprova-
des durant la quarta reunió plenària de
l’Assemblea General de l’OMT celebrada
a Roma, Itàlia, el 25 de setembre de 1981.
Fins ara, 42 estats membres han notificat
al Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya
l’aprovació de la tercera esmena, i 39 es-
tats l’aprovació de la quarta esmena.

La quinta esmena afegeix un lloc su-
plementari en el Consell Executiu que
cedeix de manera permanent a Espanya,
país amfitrió de l’Organització, i al qual
no li aplica el procediment previst pel
que fa a la distribució geogràfica dels
llocs del Consell (article 14 dels Estatuts).
Va ser adoptada per la cinquena reunió
plenària de l’Assemblea General de
l’OMT celebrada a Nova Delhi, Índia, el
14 d’octubre de 1983. Ha estat aprovada
per 57 estats membres.

La sisena i última esmena que es pro-
posa relativa a l’article 15 dels Estatuts,
impedeix que els membres del Consell
Executiu renovin immediatament el seu
mandat arribat el seu termini, a menys
que sigui necessari per garantir una dis-
tribució geogràfica justa i equitativa del
Consell Executiu. Farà falta, però, el vot
de la majoria dels membres efectius pre-
sents i votants. La setena reunió plenària
de l’Assemblea General reunida a Ma-
drid, Espanya, va adoptar aquesta esme-

na l’1 d’octubre de 1987. Només 16 estats
membres han notificat la seva accepta-
ció.

D’acord amb l’article 33, apartat 3, dels
Estatuts de l’Organització, les esmenes
no entren en vigor per a tots els mem-
bres fins que no hagin estat adoptades
per un vot favorable de dues terceres
parts de l’Assemblea General de l’OMT i
dos terços dels estats membres no hagin
notificat a l’Estat dipositari la seva apro-
vació. L’OMT consta en l’actualitat de 138
membres, per tant, fins que no hagin es-
tat aprovades per 92 estats membres, cap
d’aquestes esmenes no entrarà en vigor.

Per tot el que ha quedat exposat i en
atenció a les consideracions següents:

a) El Principat d’Andorra és membre
de l’Organització Mundial del Turisme
des del 10 de maig de 1996.

b) Totes les esmenes han estat aprova-
des per un gran nombre d’estats, i al-
gunes d’elles ja s’apliquen en la
pràctica encara que no hagin entrat en
vigor, com ara les relatives a l’article 37
sobre el paper d’Espanya com a dipo-
sitari dels Estatuts, i la relativa a l’apar-
tat 12 sobre la notificació de les
contribucions degudes a l’Organitza-
ció.

S’aprova

L’aprovació, per part del Principat
d’Andorra, de les quatre esmenes als Es-
tatuts de l’Organització Mundial del Tu-
risme relatives a l’article 38, article 37,
article 14 i article 15, de dates 25 de se-
tembre de 1979, 25 de setembre de 1981,
25 d’octubre de 1983 i 1 d’octubre de
1987, respectivament, així com les dues
esmenes a l’Annex relatiu a les regles de
finançament relatives a l’apartat 12 i a l’a-
partat 13, de data 25 setembre de 1979 i
25 setembre de 1981, també respectiva-
ment.

El Ministeri de Relacions Exteriors do-
narà a conèixer la data de l’entrada en vi-
gor per a Andorra de cadascuna de les
esmenes esmentades.

Casa de la Vall, 29 de desembre del
2000

Francesc Areny Casal
Síndic General

Nosaltres els coprínceps manifestem
el consentiment de l’Estat per obligar a
través d’ell, n’ordenem la publicació en
el Butlletí Oficial del Principat d’Andor-
ra, i autoritzem que a partir d’aquell mo-
ment es pugui lliurar l’instrument de
ratificació corresponent.

Jacques Chirac Joan Marti Alanis
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra
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Esmena
a l’article 38 dels Estatuts
de l’Organització Mundial
del Turisme

Substituir el text anterior pel següent:

Article 38
“Les llengües oficials de l’Organització

són l’espanyol, l’anglès, l’àrab, el francès
i el rus. ”

Situació de l’esmena a l’article 38
dels Estatuts de l’Organització
Mundial del Turisme

Adoptada a la tercera sessió de l’As-
semblea General de l’Organització Mun-
dial del Turisme, reunida en sessió
plenària a Torremolinos, Espanya, el 25
de setembre de 1979.

Encara no ha entrat en vigor: (vegeu
article 33, apartat 3 dels Estatuts).

Estatus: A 11 d’octubre del 2000, 63 es-
tats part.

Participant Data de notificació de l’aprovació
Afganistan 26 d’octubre de 1982
Alemanya (1) (2) 6 de març de 1981
Algèria 4 de maig de 1983
Argentina 15 de gener de 1987
Àustria 12 de setembre de 1988
Bangladesh 14 d’agost de 1980
Brasil 3 de juliol de 1980
Bulgària 7 de maig de 1987
Colòmbia 10 de juny de 1997
Costa de Marfil 14 d’agost de 1980
Costa Rica 26 de setembre de 1995
Cuba 7 de desembre de 1982
Egipte 6 d’agost de 1981
Equador 15 de novembre de 1999
Eritrea 7 de setembre de 1999
Espanya 17 de desembre de 1979
Etiòpia 9 de juny de 1980
Federació Russa 5 de novembre de 1981
Finlàndia 4 de maig de 1983
França 28 de març de 1980
Gabon 14 d’agost de 1986
Grècia 19 de juny de 1980
Guinea 22 de gener de 1998
Hongria 15 de juny de 1989
Iemen 12 d’agost de 1985
Índia 17 de gener de 1985
Indonèsia 6 d’octubre de 1982
Iraq 19 de maig de 1980
Itàlia 18 de febrer de 1981
Jamaica 6 d’octubre de 1986
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Jordània 22 de gener de 1980
Líban 22 de novembre de 1986
Líbia 6 de maig de 1981
Madagascar 20 d’octubre de 1986
Maldives 21 d’abril de 1982
Malta 20 de febrer de 1981
Marroc 21 de juliol de 1980
Mauritània 11 d’agost de 1986
Mèxic 16 de desembre de 1980
Nepal 6 d’octubre de 1982
Níger 9 de juny de 1980
Països Baixos 5 de març de 1982
Pakistan 30 de gener de 1981
Perú 13 de juliol de 1983
República Àrab de Síria 20 de setembre de 1982
República de Corea 16 de setembre de 1982
República Eslovaca 16 de juny de 1993
Romania 31 de desembre de 1980
Rwanda 14 d’agost de 1987
San Marino 24 de setembre de 1986
Senegal 23 de maig de 1983
Sri Lanka 7 de desembre de 1982
Tailàndia 1 de juny de 1996
Togo 14 de febrer de 1986
Tunísia 29 d’abril de 1981
Turquia 24 d’abril de 1985
Uganda 19 de setembre de 1980
Veneçuela 6 de febrer de 1987
Vietnam 20 de juliol de 1982
Xile 8 d’octubre de 1998
Xina 16 d’octubre de 1987
Xipre 3 de febrer de 1981
Zàmbia 15 de juny de 1983

(1) També s’aplica a Berlín (Oest).

(2) Anteriorment, la República Demo-
cràtica Alemanya havia acceptat la modi-
ficació de l’article 38 el 5 de desembre de
1980.
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Esmena a l’apartat 12 de
les regles de finançament

Substituir el text anterior pel següent:

12. “Els membres de l’Organització
lliuren les seves contribucions durant el
primer mes de l’exercici financer corres-
ponent, del qual és deguda. L’import de
les contribucions, decidides per l’Assem-
blea, es comuniquen als membres sis
mesos abans del principi dels exercicis
financers en què se celebri l’Assemblea
General, i dos mesos abans del comen-
çament dels altres exercicis financers.
Ara bé, el Consell pot acceptar casos
d’endarreriments justificats en el paga-
ment de les quotes, per raó dels diferents
exercicis financers que estan en vigor en
els països.”

Situació de l’esmena a l’apartat 12
de les regles de finançament

Adoptada per la tercera sessió de l’As-
semblea General de l’Organització Mun-
dial del Turisme, reunida en sessió
plenària a Torremolinos, Espanya, el 25
de setembre de 1979.

Encara no ha entrat en vigor: (vegeu
article 33, apartats 3 dels Estatuts), tot i
que s’aplica provisionalment en l’espera
de la seva entrada en vigor.

Estatus: A 11 d’octubre del 2000, 52 es-
tats part.

Participant Data de la notificació de l’aprovació
Alemanya (1) (2) 6 de març de 1981
Algèria 4 de maig de 1983
Argentina 15 de gener de 1987
Àustria 12 de setembre de 1988
Bangladesh 14 d’agost de 1980
Brasil 3 de juliol de 1980
Bulgària 7 de maig de 1987
Colòmbia 10 de juny de 1997
Costa de Marfil 14 d’agost de 1980
Costa Rica 26 de setembre de 1995
Cuba 7 de desembre de 1982
Egipte 6 d’agost de 1981
Espanya 17 de desembre de 1979
Etiòpia 9 de juny de 1980
Federació Russa 5 de novembre de 1981
Finlàndia 4 de maig de 1983
França 28 de març de 1980
Gabon 14 d’agost de 1986
Grècia 19 de juny de 1980
Hongria 15 de juny de 1989
Indonèsia 22 de juny de 1987
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Iraq 16 de maig de 1983
Itàlia 18 de febrer de 1981
Jordània 19 de juny de 1980
Líbia 6 de maig de 1981
Madagascar 20 d’octubre de 1986
Maldives 10 de juny de 1983
Malta 20 de febrer de 1981
Marroc 21 de juliol de 1980
Mèxic 16 de desembre de 1980
Nepal 6 d’octubre de 1982
Níger 9 de juny de 1980
Països Baixos 5 de març de 1982
Pakistan 30 de gener de 1981
Perú 13 de juliol de 1983
Portugal 16 de desembre de 1992
República Àrab de Síria 20 de setembre de 1982
República de Corea 16 de setembre de 1982
República Eslovaca 16 de juny de 1993
Rwanda 14 d’agost de 1987
Romania 31 de desembre de 1980
Senegal 23 de maig de 1983
Sri Lanka 7 de desembre de 1982
Tailàndia 1 de juny de 1996
Togo 14 de febrer de 1986
Tunísia 29 d’abril de 1981
Turquia 24 d’abril de 1985
Uganda 19 de setembre de 1980
Xile 8 d’octubre de 1998
Xina 16 d’octubre de 1987
Xipre 3 de febrer de 1981
Zàmbia 15 de juny de 1983

(1) També s’aplica a Berlín (Oest).

(2) Anteriorment, la República Demo-
cràtica Alemanya havia acceptat la modi-
ficació del paràgraf 12 de les regles de
finançament el 5 de desembre de 1980.
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Esmena a l’article 37 dels
Estatuts de l’Organització
Mundial del Turisme

Substituir el text anterior pel següent:

Article 37
“1. Aquests Estatuts i totes les declara-

cions d’acceptació de les obligacions in-
herents a la qualitat de membre, es
dipositen en mans del Govern d’Es-
panya.

2. El Govern d’Espanya informa tots
els estats amb dret a rebre notificacions,
la recepció de les declaracions esmenta-
des en l’apartat 1 i les notificacions for-
mulades de conformitat amb el que
disposen els articles 33 i 35, i també de la
data d’entrada en vigor de les esmenes a
aquests Estatuts."

Situació de l’esmena a l’article 37
dels Estatuts de l’Organització
Mundial del Turisme

Adoptada a la quarta sessió de l’As-
semblea General de l’Organització Mun-
dial del Turisme, reunida en sessió
plenària a Roma, Itàlia, el 25 de setembre
de 1981.

Encara no ha entrat en vigor: (vegeu
article 33, apartat 3 dels Estatuts), tot i
que s’aplica provisionalment a l’espera
de la seva entrada en vigor.

Estatus: A 11 d’octubre del 2000, 42 es-
tats part.

Participant Data de notificació de l’aprovació
Alemanya (1) 21 de desembre de 1982
Argentina 10 de gener de 1997
Àustria 12 de setembre de 1988
Bangladesh 9 de desembre de 1982
Brasil 10 d’agost de 1982
Bulgària 27 d’abril de 1984
Colòmbia 10 de juny de 1997
Costa Rica 26 de setembre de 1995
Egipte 5 de setembre de 1983
Espanya 1 d’octubre de 1998
Etiòpia 16 de novembre de 1982
Finlàndia 4 de maig de 1983
França 11 de desembre de 1981
Gabon 14 d’agost de 1986
Grècia 10 de març de 1983
Hongria 15 de juny de 1989
Indonèsia 22 de juny de 1987
Iraq 16 de maig de 1983
Itàlia 23 de febrer de 1989
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Jordània 11 de juny de 1987
Líbia 1 de juny de 1983
Madagascar 20 d’octubre de 1986
Maldives 10 de juny de 1983
Mèxic 21 de desembre de 1982
Nepal 6 d’octubre de 1982
Níger 25 d’agost de 1983
Països Baixos (2) 15 de juny de 1983
Pakistan 17 de setembre de 1987
Perú 13 de juliol de 1983
Portugal 16 de desembre de 1992
República de Corea 16 de setembre de 1982
Rwanda 22 de juliol de 1987
Romania 5 d’octubre de 1984
San Marino 24 de setembre de 1986
Senegal 23 de maig de 1983
Sri Lanka 7 de desembre de 1982
Tailàndia 1 de juny de 1996
Togo 14 de febrer de 1986
Xile 8 d’octubre de 1998
Xina 16 d’octubre de 1987
Xipre 13 de març de 1987
Zàmbia 15 de juny de 1983

(1) També s’aplica a Berlín (Oest).

(2) També s’aplica a les Antilles neer-
landeses.
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Esmena a l’apartat 13 de
les regles de finançament

Substituir el text anterior pel següent:

“13.

a) Un membre que estigui en demora
d’un any o més en el pagament de les
seves contribucions per a les despeses
de l’Organització no pot formar part
del Consell Executiu ni exercir cap
funció en el si dels òrgans de l’Assem-
blea General.

b) Un membre que estigui en demora
d’un any o més en el pagament de les
seves contribucions per a les despeses
de l’Organització sense haver explicat
la naturalesa de les circumstàncies que
li impedeixen procedir a aquest paga-
ment ni haver indicat les mesures que
adoptarà per liquidar els seus endarre-
riments, ha de pagar un recàrrec com-
pensatori d’un 2 per cent dels
endarreriments, a més dels endarreri-
ments esmentats.

c) A un membre que estigui en demo-
ra en el pagament de les seves contri-
bucions financeres per a les despeses
de l’Organització, se li retiraran els pri-
vilegis de què gaudeixen els mem-
bres, en forma de serveis i el dret de
vot en l’Assemblea i en el Consell, si
l’import dels endarreriments és igual o
superior a la contribució que ha de sa-
tisfer en concepte dels dos anys finan-
cers anteriors. A petició del Consell,
l’Assemblea pot, no obstant això, au-
toritzar aquest membre a votar i a
beneficiar-se dels serveis de l’Orga-
nització si es demostra que la demora
és deguda a circumstàncies més enllà
del control del membre."

Situació de l’esmena a l’apartat 13
de les regles de finançament

Adoptada a la quarta sessió de l’As-
semblea General de l’Organització Mun-
dial del Turisme, reunida en sessió
plenària a Roma, Itàlia, el 25 de setembre
de 1981.

Encara no ha entrat en vigor: (vegeu
article 33, apartat 3 dels Estatuts).

Estatus: A 11 d’octubre del 2000, 39 es-
tats part.

Participant Data de notificació de l’aprovació
Alemanya (1) 21 de desembre de 1982
Argentina 10 de gener de 1997
Àustria 12 de setembre de 1988
Bangladesh 9 de desembre de 1982
Bulgària 27 d’abril de 1984
Colòmbia 10 de juny de 1997
Costa Rica 26 de setembre de 1995
Egipte 5 de setembre de 1983
Espanya 23 de novembre de 1998
Etiòpia 16 de novembre de 1982
Finlàndia 4 de maig de 1983
França 11 de desembre de 1981
Gabon 14 d’agost de 1986
Grècia 10 de març de 1983
Hongria 15 de juny de 1989
Indonèsia 22 de juny de 1987
Iraq 16 de maig de 1983
Itàlia 23 de febrer de 1989
Líbia 1 de juny de 1983
Madagascar 20 d’octubre de 1986
Maldives 10 de juny de 1983
Mèxic 21 de desembre de 1982
Nepal 6 d’octubre de 1982
Níger 25 d’agost de 1983
Països Baixos 15 de juny de 1983
Pakistan 17 de setembre de 1987
Perú 13 de juliol de 1983
Portugal 16 de desembre de 1992
República de Corea 16 de setembre de 1982
Rwanda 22 de juliol de 1987
Romania 5 d’octubre de 1984
San Marino 24 de setembre de 1986
Senegal 23 de maig de 1983
Sri Lanka 7 de desembre de 1982
Tailàndia 1 de juny de 1996
Togo 14 de febrer de 1986
Xile 8 d’octubre de 1998
Xipre 13 de març de 1987
Zàmbia 15 de juny de 1983

També s’aplica a Berlín (Oest).
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Esmena a l’article 14 dels
Estatuts de l’Organització
Mundial del Turisme

Afegir el paràgraf següent:

“1 bis. L’Estat amfitrió de la seu de l’Or-
ganització disposa de manera perma-
nent d’un lloc suplementari en el Consell
Executiu, al qual no se li aplica el proce-
diment previst en l’apartat 1 anterior pel
que fa a la distribució geogràfica dels
llocs del Consell.”

Situació de l’esmena a l’article 14
als Estatuts de l’Organització
Mundial del Turisme

Adoptada a la quinta sessió de l’As-
semblea General de l’Organització Mun-
dial del Turisme, reunida en sessió
plenària a Nova Delhi, Índia, el 14 d’oc-
tubre de 1983.

Encara no ha entrat en vigor: (vegeu
article 33, apartat 3 dels Estatuts), tot i
que s’aplica provisionalment en l’espera
de la seva entrada en vigor.

Estatus: A 11 d’octubre del 2000, 57 es-
tats part.

Participant Data de notificació de l’aprovació
Alemanya 10 d’agost de 1984
Algèria 7 de març de 1989
Argentina 10 de gener de 1997
Àustria 12 de setembre de 1988
Bolívia 16 d’abril de 1997
Brasil 12 de setembre de 1986
Burkina Faso 1 d’agost de 1985
Camerun 5 de setembre de 1984
Colòmbia 10 de juny de 1997
Equador 1 de març de 1989
Egipte 11 d’agost de 1986
Espanya 1 d’octubre de 1998
Etiòpia 3 de maig de 1984
Filipines 25 de juliol de 1989
Finlàndia 31 de gener de 1985
França 13 de setembre de 1989
Gabon 14 d’agost de 1986
Gàmbia 14 de juliol de 1989
Grècia 28 de febrer de 1989
Hongria 15 de juny de 1989
Indonèsia 22 de juny de 1987
Iraq 9 de juliol de 1984
Iran 24 de gener de 1997
Israel 25 de novembre de 1993
Itàlia 23 de febrer de 1989
Jamaica 10 de juny de 1993
Jordània 11 de juny de 1987

354 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 10 - any 13 - 24.1.2001



Kuwait 16 d’octubre de 1989
Laos 7 de juliol de 1997
Líbia 2 de setembre de 1993
Maldives 9 d’abril de 1984
Marroc 15 de gener de 1997
Maurici 13 d’octubre de 1998
Mèxic 10 de maig de 1985
Nicaragua 10 de juny de 1993
Nigèria 15 de març de 1989
Països Baixos (1) 6 de març de 1989
Pakistan 17 de setembre de 1987
Paraguai 7 de maig de 1993
Perú 27 de juny de 1985
Polònia 10 de juny de 1993
Portugal 4 de maig de 1989
República Àrab de Síria 14 de maig de 1999
República de Corea 7 de juny de 1993
República Democràtica del Congo 10 de juny de 1993
República Dominicana 26 d’octubre de 1993
República Eslovaca 10 de juny de 1993
San Marino 24 de setembre de 1986
Sao Tomé i Príncipe 8 de febrer de 1994
Senegal 16 d’agost de 1989
Sri Lanka 14 de gener de 1987
Togo 14 de febrer de 1986
Veneçuela 30 d’agost de 1993
Xile 8 d’octubre de 1998
Xina 18 de maig de 1994
Xipre 1 de juliol de 1993
Zàmbia 5 d’octubre de 1989

(1) Amb aplicació a les Antilles neer-
landeses i a l’illa d’Aruba.
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Esmena a l’article 15 dels
Estatuts de l’Organització
Mundial del Turisme

Substituir el text anterior pel següent:

Article 15
“1. Els membres són elegits per un

mandat de quatre anys. L’elecció de la
meitat dels membres del Consell s’efec-
tua cada dos anys.

2. Els mandats dels membres del Con-
sell no són immediatament renovables al
seu termini, llevat que una immediata re-
novació del mandat sigui necessària per
tal de salvaguardar una distribució geo-
gràfica justa i equitativa. En aquest cas,
l’admissibilitat de la petició de la renova-
ció ha d’obtenir-se per la majoria dels
membres efectius, presents i votants."

Situació de l’esmena a l’article 15
als Estatuts de l’Organització
Mundial del Turisme

Adoptada a la setena sessió de l’As-
semblea General de l’Organització Mun-
dial del Turisme, reunida en sessió
plenària a Madrid, Espanya, l’1 d’octubre
de 1987.

Encara no ha entrat en vigor: (vegeu
article 33, apartat 3 dels Estatuts).

Estatus: A 11 d’octubre del 2000, 16 es-
tats part.

Participant Data de notificació de l’aprovació
Alemanya (*)
Argentina 10 de gener de 1997
Àustria 12 de setembre de 1988
Brasil (*)
Burkina Faso (*)
Camerun (*)
Colòmbia 10 de juny de 1997
Cuba 15 de juny de 1989
Egipte (*)
Espanya 28 d’abril de 1998
Etiòpia (*)
Finlàndia (*)
Gabon (*)
Grècia 8 de maig de 1995
Indonèsia (*)
Iraq 15 de juny de 1989
Itàlia 14 de febrer de 1990
Maldives 31 d’agost de 1988
Malta 15 de juny de 1989
Mèxic 2 de març de 1989
Països Baixos (1) 6 de març de 1989
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Pakistan (*)
Perú (*)
Portugal 16 de desembre de 1992
Romania (*)
San Marino 29 d’abril de 1988
Sri Lanka (*)
Togo 7 de març de 1988
Xile 8 d’octubre de 1998

(1) Amb aplicació a les Antilles neer-
landeses i a l’illa d’Aruba.

(*) No es tenen en compte les accepta-
cions de la modificació de l’article 15
dels Estatuts de l’Organització Mundial
del Turisme rebudes amb anterioritat a
l’1 d’octubre de 1987, data de la Resolu-
ció 208 (VII) que estableix el text com-
plet.
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