
 
 
 
 
 
 

Convenció interamericana contra la corrupció 
 
 
 
 

 
Preàmbul 

 
 
 
ELS ESTATS MEMBRES DE LA ORGANITZACIÓ DELS ESTATS AMERICANS,  
 
 CONVENÇUTS que la corrupció soscava la legitimitat de les institucions públiques, atempta 
contra la societat, l’ordre moral i la justícia i contra el desenvolupament integral dels pobles;  
 
 CONSIDERANT que la democràcia representativa, condició indispensable per a l’estabilitat, la 
pau i el desenvolupament de la regió, per la seva naturalesa, exigeix combatre qualsevol forma de 
corrupció en l’exercici de les funcions públiques, com també els actes de corrupció específicament 
associats amb aquest exercici;  
 
 PERSUADITS que la lluita contra la corrupció enforteix les institucions democràtiques i evita 
distorsions de l’economia, vicis en la gestió pública i el deteriorament de la moral social;  
 
 RECONEIXENT que, sovint, la corrupció és un dels instruments que utilitza la criminalitat 
organitzada per materialitzar els seus objectes;  
 
 CONVENÇUTS de la importància de generar consciència entre la població dels països de la 
regió sobre l’existència i la gravetat d’aquest problema, com també de la necessitat d’enfortir la 
participació de la societat civil en la prevenció i lluita contra la corrupció; 
 
 RECONEIXENT que la corrupció té, en alguns casos, transcendència internacional, la qual cosa 
exigeix una acció coordinada dels estats per combatre-la de forma eficaç;  
 
 CONVENÇUTS de la necessitat d’adoptar com abans millor un instrument internacional que 
promogui i faciliti la cooperació internacional per combatre la corrupció i, en especial, per prendre 
les mesures apropiades contra les persones que cometin actes de corrupció en l’exercici de les 
funcions públiques o específicament associats amb aquest exercici, com també respecte als béns 
que són producte d’aquests actes; 
 
 PROFUNDAMENT PREOCUPATS pels lligams cada cop més estrets entre la corrupció i els 
ingressos procedents del tràfic il·lícit d’estupefaents, que soscaven les activitats comercials i 
financeres legítimes i la societat, en tots els àmbits, i atempten contra elles; 
 



 TENINT PRESENT que, per combatre la corrupció és responsabilitat dels estats l’eradicació de 
la impunitat i que la cooperació entre ells és necessària perquè la seva acció en aquest camp sigui 
efectiva; i  
 
 DECIDITS a fer tots els esforços per prevenir, detectar, sancionar i eradicar la corrupció en 
l’exercici de les funcions públiques i en els actes de corrupció específicament associats amb aquest 
exercici,   
 
HAN CONVINGUT 
 
de subscriure la següent  



 
 

CONVENCIÓ INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓ 
 
Article I 
 
 
Definicions 
 
 
 
Als efectes de la present Convenció, s’entén per: 
 
«Funció pública», tota activitat temporal o permanent, remunerada o honorària, realitzada per una 
persona natural en nom de l’Estat o al servei de l’Estat o de les seves entitats, en qualsevol dels 
seus nivells jeràrquics.  
 
«Funcionari públic», «oficial governamental» o «servidor públic», qualsevol funcionari o empleat de 
l’Estat o de les seves entitats, incloent-hi els qui han estat seleccionats, designats o electes per 
exercir activitats o funcions en nom de l'Estat o al servei de l'Estat, en tots els seus nivells 
jeràrquics.  
 
«Béns», els actius de qualsevol tipus, mobles o immobles, tangibles o intangibles, i els documents 
o instruments legals que acreditin, intentin provar o es refereixin a la propietat o altres drets sobre 
aquests actius.  
 
Article II 
Objectes 
 
Els objectes d’aquesta Convenció són:  
 
 1. Promoure i enfortir el desenvolupament, per a cada un dels estats parts, dels mecanismes 
necessaris per prevenir, detectar, sancionar i eradicar la corrupció; i  
 
 2. Promoure, facilitar i regular la cooperació entre els estats parts per tal de garantir l’eficàcia de 
les mesures i les accions per prevenir, detectar, sancionar i eradicar els actes de corrupció en 
l’exercici de les funcions públiques i els actes de corrupció específicament associats amb aquest 
exercici. 
 
Article III 
Mesures preventives 
 
 
Als efectes exposats en l’article II d’aquesta Convenció, els estats parts acorden considerar 
l’aplicabilitat de mesures, dins del seus propis sistemes institucionals, destinades a crear, mantenir 
i enfortir:  
 
 1. Normes de conducta per al compliment correcte, honorable i adequat de les funcions 
públiques. Aquestes normes han d’estar orientades a prevenir conflictes d’interessos i garantir la 
preservació i l’’ús adequat dels recursos assignats als funcionaris públics en l’exercici de les seves 
funcions. També han d’establir les mesures i els sistemes que exigeixin als funcionaris públics 
informar les autoritats competents sobre els actes de corrupció en la funció pública dels quals 
tinguin coneixement. Aquestes mesures ajudaran a preservar la confiança en la integritat dels 
funcionaris públics i en la gestió pública.  
 
 



 2. Mecanismes per imposar el compliment d’aquestes normes de conducta.  
 
 3. Instruccions al personal de les entitats públiques per garantir que comprenen adequadament 
les seves responsabilitats i les normes ètiques que regeixen les seves activitats.  
 
 4. Sistemes per a la declaració dels ingressos, els actius i els passius per part de les persones 
que exerceixen funcions públiques en els càrrecs que estableixi la llei i per a la publicació 
d’aquestes declaracions quan escaigui.  
 
 5. Sistemes per a la contractació de funcionaris públics i per a l’adquisició de béns i serveis per 
part de l’Estat que garanteixin la seva publicitat, equitat i eficàcia. 
 
 6. Sistemes adequats per a la recaptació i el control dels ingressos de l’Estat, que impedeixin la 
corrupció.  
 
 7. Lleis que eliminin els beneficis tributaris a qualsevol persona o societat que faci assignacions 
en violació de la legislació contra la corrupció dels estats parts. 
 
 8. Sistemes per protegir els funcionaris públics i els ciutadans particulars que denunciïn de 
bona fe actes de corrupció, incloent-hi la protecció de la seva identitat, d’acord amb la seva 
Constitució i els principis fonamentals del seu ordenament jurídic intern.  
 
 9. Òrgans de control superior, amb la finalitat de desenvolupar mecanismes moderns per 
prevenir, detectar, sancionar i eradicar les pràctiques corruptes.  
 
 10. Mesures que impedeixin el suborn de funcionaris públics nacionals i estrangers, com ara 
mecanismes per garantir que les societats mercantils i altres tipus d’associacions mantinguin 
registres que reflecteixin amb exactitud i detall raonable l’adquisició i l’alienació d’actius, i que 
estableixin controls comptables interns suficients per permetre al seu personal detectar actes de 
corrupció. 
 
 11. Mecanismes per estimular la participació de la societat civil i de les organitzacions no 
governamentals en els esforços destinats a prevenir la corrupció.  
 
 12. L’estudi d’altres mesures de prevenció que prenguin en compte la relació entre una 
remuneració equitativa i la probitat en el servei públic.  
 
 
Article IV 
Àmbit 
 
Aquesta Convenció és aplicable sempre que el presumpte acte de corrupció s’hagi comès o 
produeixi els seus efectes en un estat part.  
 
 
Article V 
Jurisdicció 
 
 1. Cada estat part ha d’adoptar les mesures que calgui per exercir la seva jurisdicció sobre els 
delictes que hagi tipificat d’acord amb aquesta Convenció quan el delicte sigui comès al seu 
territori.  
 
 2. Cada estat part pot adoptar les mesures que calgui per exercir la seva jurisdicció sobre els 
delictes que hagi tipificat d’acord amb aquesta Convenció quan el delicte sigui comès per un 
nacional seu o una persona que tingui la residència habitual al seu territori.  
 



 3. Cada estat part ha d’adoptar les mesures que calgui per exercir la seva jurisdicció sobre els 
delictes que hagi tipificat d’acord amb aquesta Convenció quan el presumpte delinqüent es trobi al 
seu territori i no l’extradeixi a un altre país a causa de la seva nacionalitat.  
 
 4. Aquesta Convenció no exclou l’aplicació de qualsevol altra regla de jurisdicció penal 
establerta per una Part en virtut de la seva legislació nacional.  
 
Article VI 
Actes de corrupció 
 
 1. Aquesta Convenció és aplicable als següents actes de corrupció:  
 

a. El requeriment o l’acceptació, directament o indirectament, per un funcionari públic o una 
persona que exerceixi funcions públiques, de qualsevol objecte de valor pecuniari o altres beneficis 
com presents, favors, promeses o avantatges per a un mateix o per a una altra persona o entitat a 
canvi de la realització o l’omissió de qualsevol acte en l’exercici de les seves funcions públiques;  
 

b. L’oferiment o l’atorgament, directament o indirectament, per un funcionari públic o una 
persona que exerceixi funcions públiques, de qualsevol objecte de valor pecuniari o altres beneficis 
com presents, favors, promeses o avantatges per a aquest funcionari públic o per a una altra 
persona o entitat a canvi de la realització o l’omissió de qualsevol acte en l’exercici de les seves 
funcions públiques; 
 

c. La realització per un funcionari públic o una persona que exerceixi funcions públiques de 
qualsevol acte o omissió en l’exercici de les seves funcions amb la intenció d’obtenir il·lícitament 
beneficis per a si mateix o per a un tercer;  
 

d. L’aprofitament dolós o l’ocultació de béns procedents de qualsevol dels actes als quals es 
refereix el present article; i  
 

e. La participació com a autor, coautor, instigador, còmplice, encobridor o en qualsevol altra 
capacitat en la comissió, intent de comissió, associació o confabulació per a la comissió de 
qualsevol dels actes als quals es refereix el present article.  
 
 2.  Aquesta Convenció també és aplicable, per acord mutu entre dos o més estats parts, en 
relació amb qualsevol altre acte de corrupció que no hagi considerat.  
 
 
Article VII 
Legislació interna 
 
Els estats parts que encara no ho hagin fet han d’adoptar les mesures legislatives o d’altre tipus 
que siguin necessàries per tipificar com a delictes en el seu ordenament jurídic intern els actes de 
corrupció descrits en l’Article VI.1. i per facilitar la cooperació entre ells, en els termes de aquesta 
Convenció. 
 
Article VIII 
Suborn transnacional 
 
De conformitat amb la seva constitució i amb els principis fonamentals del seu ordenament jurídic, 
cada estat part ha de prohibir i sancionar l’acte d’oferir u atorgar a un funcionari públic d’un altre 
estat, directament o indirectament, per part dels seus nacionals, de persones que tinguin residència 
habitual al seu territori i d’empreses que hi tinguin el seu domicili, qualsevol objecte de valor 
pecuniari o altres beneficis com presents, favors, promeses o avantatges a canvi que aquest 
funcionari realitzi o deixi de realitzar qualsevol acte, en l’exercici de les seves funcions públiques, 
relacionat amb una transacció de naturalesa econòmica o comercial.  



 
Entre aquells estats parts que hagin tipificat el delicte de suborn transnacional, aquest s’ha de 
considerar un acte de corrupció als efectes d’aquesta Convenció.  
 
L’estat part que no hagi tipificat el suborn transnacional ha de prestar l’assistència i la cooperació 
previstes en aquesta Convenció, en relació amb aquest delicte, en la mesura que ho permetin les 
seves lleis.  
 
 
Article IX 
Enriquiment il·lícit 
 
De conformitat amb la seva Constitució i amb els principis fonamentals del seu ordenament jurídic, 
els estats parts que encara no ho hagin fet han d’adoptar les mesures necessàries per tipificar com 
a delictes en la seva legislació l’increment de patrimoni d’un funcionari públic amb un excés 
significatiu respecte als seus ingressos legítims durant l’exercici de les seves funcions i que no 
pugui justificar raonablement.  
 
Entre aquells estats parts que hagin tipificat el delicte d’enriquiment il·lícit,  aquest s’ha de 
considerar un acte de corrupció als efectes d’aquesta Convenció. 
 
L’estat part que no hagi tipificat l’enriquiment il·lícit ha de prestar l’assistència i la cooperació 
previstes en aquesta Convenció, en relació amb aquest delicte, en la mesura que ho permetin les 
seves lleis. 
 
 
Article X 
Notificació 
 
Quan un estat part adopti la legislació a la qual es refereixen els paràgrafs 1 dels articles VIII i IX, 
ho ha de notificar al secretari general de l’Organització dels Estats Americans, i aquest ho ha de 
notificar al seu torn als altres estats parts. L’estat part ha de considerar llavors els delictes de 
suborn transnacional i d’enriquiment il·lícit actes de corrupció als efectes d’aquesta Convenció, 
transcorreguts trenta dies a comptar de la data de l’esmentada notificació.  
 
 
Article XI 
Desenvolupament progressiu 
 
 
1.  Per tal d’impulsar el desenvolupament i l’harmonització de les legislacions nacionals i la 
consecució dels objectius d’aquesta Convenció, els estats parts estimen convenient i s’obliguen a 
considerar la tipificació en les seves legislacions de les conductes següents:  
 

a. L’aprofitament indegut en benefici propi o d’un tercer, per part d’un funcionari públic o d’una 
persona que exerceix funcions públiques, de qualsevol tipus d’informació reservada o privilegiada 
de la qual ha tingut coneixement amb motiu o ocasió de la funció exercida.  
 

b. L’ús o l’aprofitament indegut en benefici propi o d’un tercer, per part d’un funcionari públic o 
d’una persona que exerceix funcions públiques, de qualsevol tipus de béns de l’Estat o d’empreses 
o institucions participades per l'Estat als quals tingui accés amb motiu o ocasió de la funció 
exercida. 
 

c. Tota acció o omissió de qualsevol persona que, per si mateixa o per persona interposada o 
actuant com a intermediària, cerqui l’adopció, per part de l’autoritat pública, d’una decisió en virtut 



de la qual obtingui il·lícitament per a si mateixa o per a una altra persona qualsevol benefici o profit, 
tant si hi ha detriment del patrimoni de l'Estat com si no n’hi ha 
 

d. La desviació aliena al seu objecte que, per a benefici propi o de tercers, facin els 
funcionaris públics, de béns mobles o immobles, diners o valors, que pertanyin a l'Estat, a un 
organisme descentralitzat o a un particular, que els haguessin percebut amb motiu del seu càrrec, 
en administració, dipòsit o per alguna altra causa.   
 
2. Entre aquells estats parts que hagin tipificat els delictes descrits,  aquests s’han de considerar 
actes de corrupció als efectes d’aquesta Convenció. 
 
3. Els estats parts que no hagin tipificat els delictes descrits en aquest article han de prestar 
l’assistència i la cooperació previstes en aquesta Convenció en relació amb ells en la mesura que 
ho permetin les seves lleis. 
 
 
Article XII 
Efectes sobre el patrimoni de l’Estat 
 
Per a l’aplicació d’aquesta Convenció no cal que els actes de corrupció que s’hi descriuen 
produeixin prejudici patrimonial a l’Estat.  
 
 
Article XIII 
Extradició 
 
1. El present article s’aplica als delictes tipificats pels estats parts d’acord amb aquesta Convenció.  
 
2. Es considera que tots i cadascun dels delictes als quals s’aplica aquest article estan inclosos 
entre els delictes que donen lloc a extradició en qualsevol tractat d’extradició vigent entre els estats 
parts. Els estats parts es comprometen a incloure aquests delictes com a casos d’extradició en tot 
tractat d’extradició que concertin entre ells.  
 
3. Si un estat part que supedita l’extradició a l’existència d’un tractat rep una sol·licitud d’un altre 
estat part amb el qual no el vincula cap tractat d’extradició, pot considerar aquesta Convenció com 
la base jurídica de l’extradició pel que fa als delictes als quals s’aplica el present article.  
 
4. Els estats parts que no supeditin l’extradició a l’existència d’un tractat han de reconèixer els 
delictes als quals s’aplica el present article com a casos d’extradició entre ells.  
 
5. L’extradició estarà subjecta a les condicions previstes per la legislació de l’estat part requerit o 
pels tractats d’extradició aplicables, inclosos els motius pels quals es pot denegar l’extradició. 
 
6. Si l’extradició sol·licitada per un delicte al qual s’aplica el present article es denega només per 
raó de la nacionalitat de la persona objecte de la sol·licitud, o perquè l’estat part requerit es 
considera competent, aquest ha de presentar el cas davant de les seves autoritats competents per 
al seu enjudiciament, tret que s’hagi convingut una altra cosa amb l’estat part requeridor, i 
n’informarà oportunament aquest del resultat final. 
 
7. A reserva del que disposa en el seu ordenament jurídic intern i en els seus tractats d’extradició, 
l’estat part requerit, després d’encertir-se que les circumstàncies ho justifiquen i tenen caràcter 
urgent, i a sol·licitud de l’estat part requeridor, pot detenir la persona l’extradició de la qual se 
sol·liciti i que es trobi al seu territori, o adoptar altres mesures adequades per garantir la seva 
compareixença en els tràmits d’extradició. 
 
 



Article XIV 
Assistència i cooperació 
 
1. Els estats parts han de prestar la màxima assistència recíproca, de conformitat amb les seves 
lleis i els tractats aplicables, donant curs a les sol·licituds de les autoritats que, d’acord amb el seu 
ordenament jurídic intern, tinguin facultats per a la investigació o el jutjament dels actes de 
corrupció descrits en aquesta Convenció, als efectes de l’obtenció de proves i la realització d’altres 
actes necessaris per facilitar els processos i les actuacions referents a la investigació o el jutjament 
d’actes de corrupció. 
 
2. Així mateix, els estats parts han de prestar-se la màxima cooperació tècnica mútua sobre les 
formes i els mètodes més efectius per prevenir, detectar, investigar i sancionar els actes de 
corrupció. Amb aquest objecte, han d’afavorir l’intercanvi d’experiències mitjançant acords i 
reunions entre els òrgans i les institucions competents, i han de prestar atenció especial a les 
formes i els mètodes de participació ciutadana en la lluita contra la corrupció.  
 
 
Article XV 
Mesures sobre béns 
 
1. D’acord amb les legislacions nacionals aplicables i els tractats pertinents o altres acords que 
poden tenir vigents entre ells, els estats parts han de prestar-se mútuament la màxima assistència 
possible en la identificació, el rastreig, la immobilització, la confiscació i el decomís de béns 
obtinguts o derivats de la comissió dels delictes tipificats d’acord amb aquesta Convenció, dels 
béns utilitzats en aquesta comissió o del producte d’aquests béns.  
 
2. L’estat part que apliqui les seves pròpies sentències de decomís o les d’un altre estat part, en 
relació amb els béns o productes descrits al paràgraf anterior d’aquest article, ha de disposar 
d’aquests béns o productes d’acord amb la seva legislació. En la mesura que ho permetin les 
seves lleis i en les condicions que consideri apropiades, aquest estat part pot transferir totalment o 
parcialment aquests béns o productes a un altre estat part que hagi assistit en la investigació o en 
les actuacions judicials relacionades.  
 
 
Article XVI 
Secret bancari 
 
1. L’estat part requerit no pot negar-se a facilitar l’assistència sol·licitada per l’estat part requeridor 
emparant-se en el secret bancari. Aquest article l’ha d’aplicar l’estat part requerit, de conformitat 
amb el seu ordenament jurídic intern, les seves disposicions de procediment o els acords bilaterals 
o multilaterals que el vinculen amb l’estat part requeridor.  
 
2. L’estat part requeridor s’obliga a no utilitzar les informacions protegides pel secret bancari que 
rebi per a cap altra finalitat que no sigui el procés per al qual s’ha sol·licitat, tret que l’hi autoritzi 
l’estat part requerit.  
 
 
Article XVII 
Naturalesa de l’acte 
 
Als efectes previstos als articles XIII, XIV, XV i XVI de aquesta Convenció, el fet que els béns 
obtinguts o derivats d’un acte de corrupció s’hagin destintat a fins polítics o el fet que s’al·legui que 
un acte de corrupció ha estat comès per motivacions o amb finalitats polítiques no són suficients 
per considerar aquest acte com a un delicte polític o com a un delicte comú relacionat amb un 
delicte polític.  
 



 
Article XVIII 
Autoritats centrals 
 
1. Als efectes de l’assistència i la cooperació internacional previstos en el marc d’aquesta 
Convenció, cada estat part pot designar una autoritat central o pot fer servir les autoritats centrals 
assenyalades en els tractats pertinents o en altres acords.  
 
2. Les autoritats centrals s’han d’encarregar de formular i rebre les sol·licituds d’assistència i 
cooperació a les quals es refereix aquesta Convenció.  
 
3. Les autoritats centrals s’han de comunicar de forma directa als efectes de aquesta Convenció.  
 
 
Article XIX 
Aplicació en el temps 
 
 
Subjecte als principis constitucionals, a l’ordenament intern de cada estat i als tractats vigents entre 
els estats part, el fet que el presumpte acte de corrupció s’hagi comès amb anterioritat a l’entrada 
en vigor d’aquesta Convenció no ha d’impedir la cooperació processal penal internacional entre els 
estats parts. Aquesta disposició no afecta en cap cas el principi de la irretroactivitat de la llei penal, 
i la seva aplicació no ha d’interrompre els terminis de prescripció en curs relatius als delictes 
anteriors a la data de l’entrada en vigor d’aquesta Convenció.  
 
 
Article XX 
Altres acords o pràctiques 
 
Cap de les normes d’aquesta Convenció es pot interpretar en el sentit d’impedir que els estats part 
es prestin recíprocament cooperació a l’empara del que disposen altres acords internacionals, 
bilaterals o multilaterals, vigents o que se celebrin en el futur entre ells, o qualsevol altre acord o 
pràctica aplicable.  
 
 
Article XXI 
Signatura 
 
Aquesta Convenció està oberta a la signatura dels estats membres de l’Organització dels Estats 
Americans. 
 
 
Article XXII 
Ratificació 
 
Aquesta Convenció queda subjecta a ratificació. Els instruments de ratificació s’han de dipositar a 
la Secretaria General de l’Organització dels Estats Americans. 
 
 
Article XXIII 
Adhesió 
 
Aquesta Convenció queda oberta a l’adhesió de qualsevol altre estat. Els  instruments d’adhesió 
s’han de dipositar a la Secretaria General de l’Organització dels Estats Americans. 
 
 



Article XXIV 
Reserves 
 
Els estats parts podran formular reserves en aquesta Convenció en el moment d’aprovar-la, signar-
la, ratificar-la o adherir-s’hi, sempre que no siguin incompatible amb l’objecte i els objectes de la 
Convenció i versin sobre una o més disposicions específiques. 
 
 
Article XXV 
Entrada en vigor 
 
Aquesta Convenció entra en vigor el trigèsim dia comptador a partir de la data en la qual s’hagi 
dipositat el segon instrument de ratificació. Per als estats que ratifiquin la Convenció o s’hi 
adhereixin després que s’hagi dipositat el segon instrument de ratificació, la Convenció entra en 
vigor el trigèsim dia comptador a partir de la data en la qual aquest estat hagi dipositat el seu 
instrument de ratificació o d’adhesió.  
 
 
Article XXVI 
Denúncia 
 
Aquesta Convenció regeix indefinidament, però qualsevol dels estats parts pot denunciar-la. 
L’instrument de denúncia ha de ser dipositat a la Secretaria General de l’Organització dels Estats 
Americans. Transcorregut un any, comptador des de la data de dipòsit de l’instrument de denúncia, 
la Convenció deixa de tenir efecte per a l’Estat denunciant i es manté vigent a la resta dels estats 
parts.  
 
 
Article XXVII 
Protocols addicionals 
 
Qualsevol estat part pot sotmetre a la consideració dels altres estats part reunits amb ocasió de 
l’Assemblea General de l’Organització dels Estats Americans projectes de protocols addicionals a 
aquesta Convenció amb intenció de contribuir a la consecució dels objectes enunciats en el seu 
Article II. 
 
Cada protocol addicional ha de fixar les modalitats de la seva entrada en vigor i ha d’aplicar-se 
només entre els estats parts en l’esmentat protocol.  
 
 
Article XXVIII 
Dipòsit de l’instrument original 
 
L’instrument original d’aquesta Convenció, els textos espanyol, francès, anglès i portuguès de la 
qual son igual de vàlids, ha de ser dipositat en la Secretaria General de l’Organització dels Estats 
Americans, la qual ha d’enviar còpia certificada del text per al seu registre de publicació a la 
Secretaria de les Nacions Unides, de conformitat amb l’article 102 de la Carta de les Nacions 
Unides. La Secretaria general de l’Organització dels Estats Americans ha de notificar als estats 
membres d’aquesta organització i als estats que s’hagin adherit a la Convenció les signatures, els 
dipòsits d’instruments de ratificació, adhesió i denúncia, com també les reserves que pugui haver-
hi. 
        Caracas, 29 de març de 1996 
 


