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Valentín Bou Franch* 

 

El sistema del Tractat de l’Antàrtida 

 

DIAPOSITIVA 1 

Hola, benvinguts. Soc Valentín Bou i en 
aquesta publicació us parlaré del sistema del 
Tractat de l’Antàrtida. 

 

DIAPOSITIVA 2 

El Tractat de l’Antàrtida es va adoptar a 
Washington l’1 de desembre de 1959. El seu àmbit 
d’aplicació està delimitat per la regió existent al sud 
dels 60° de latitud Sud, incloses les barreres de gel, 
però excloent a l’alta mar. 

Aquest àmbit d’aplicació es va superar amb el 
desenvolupament del sistema del Tractat de 
l’Antàrtida. Així, d’una banda, el Conveni sobre la 
conservació de les foques a l’Antàrtida s’aplica 
també a l’alta mar existent al sud dels 60° latitud 
Sud. D’altra banda, el Conveni sobre la conservació 
dels recursos marís vius antàrtics s’estén al nord 
dels 60° de latitud Sud, fins a la convergència 
antàrtica. La convergència antàrtica és un límit 
natural de l’Oceà Austral que separa, al sud, les  
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aigües dolces i fredes; quedant, al nord, les aigües 
salades i més càlides. Aquest segon conveni 
s’aplica a totes les zones de l’alta mar. 

Els Estats Parts en el Tractat de l’Antàrtida són 
les Parts Consultives i les Parts no Consultives. Les 
Parts Consultives són, al seu torn, de dues classes: 
1r) las Parts Consultives originàries, que són els 
dotze Estats presents a l’Antàrtida quan es va 
adoptar el Tractat de l’Antàrtida en 1959; i 2n) las 
Parts Consultives sobrevingudes, que són els 
Estats que s'adhereixen al Tractat de l’Antàrtida i 
mentre complisquen la condició d’establir una 
estació científica o enviar una expedició científica a 
l’Antàrtida. A diferència d’elles, les Parts no 
Consultives són els Estats que s'adhereixen al 
Tractat de l’Antàrtida i no compleixen la condició 
anterior. 

 

DIAPOSITIVA 3 

Las Parts Consultives gaudeixen d'un estatut 
privilegiat, ja que: 1r) participen en les Reunions de 
les Parts Consultives i adopten recomanacions; 2n) 
poden designar inspectors antàrtics; i 3r) tenen dret 
de veto tant per a esmenar i modificar el Tractat de 
l’Antàrtida, com per a impedir l’adhesió de nous 
Estats. 

Entre els principis bàsics del Tractat de 
l’Antàrtida destaquen: 1r) la utilizació exclusiva de 
l’Antàrtida per a fins pacífics; 2n) la llibertat 
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d’investigació científica i l’obligació de cooperació 
científica internacional; 3r) la no solució o 
“congelació” del problema de la sobirania antàrtica; 
4t) el principi de no nuclearizació; i 5é) la 
nacionalització dels procediments de control del 
compliment, ja que las Parts Consultives poden 
designar observadors que tindran llibertat de 
circulació per tota l’Antàrtida. 

Per un altra banda, el sistema del Tractat de 
l’Antàrtida està compost per les Recomanacions de 
les Parts Consultives i per diversos tractats 
internacionals vinculats i complementaris del 
Tractat de l’Antàrtida. 

Així, en primer lloc, entre les recomanacions, 
destaca la Recomanació sobre la conservació de la 
fauna i flora antàrtiques, de 1963. Aquesta 
Recomanació estableix mesures de protecció 
aplicables en la terra ferma i en les barreres de gel 
al sud dels 60° de latitud Sud. 

En segon lloc, en 1972 es va adoptar el 
Conveni sobre la conservació de foques 
antàrtiques. Aquest Conveni estableix mesures de 
protecció de sis espècies de foques antàrtiques, 
aplicables també en la alta mar existent al sud dels 
60° de latitud Sud. 

 

DIAPOSITIVA 4 
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En tercer lloc, en 1980 es va adoptar la 
Convenció sobre la conservació dels recursos vius 
marins antàrtics. Aquesta Convenció es 
caracteritza: 1r) per aplicar-se als recursos vius 
marins existents fins a la convergència antàrtica; 
2n) per implantar el enfoque “ecosistèmic”. Per 
exemple, per a protegir espècies en extinció, com 
són les balenes, estableix una quota zero de 
captura de krill, que és una espècie excedentària, a 
la qual es considera “l’aliment de les balenes”; i 3°) 
crea la Comissió per a la conservació dels recursos 
marins vius antàrtics, amb competències per a 
adoptar mesures obligatòries. 

En quart lloc, en 1988 es va adoptar el Conveni 
sobre la regulació de les activitats relatives als 
recursos minerals antàrtics. Sobre aquest Conveni, 
cal formular tres comentaris: 1°) se aplica al 
continent, les illes i la plataforma continental 
antàrtica al sud dels 60° de latitud Sud; 2°) el 
Conveni té una regulació molt estricta, amb 
imposició de responsabilitat objectiva i il·limitada 
per qualsevol eventual mal que es produïsca; i 3°) 
es un Convenio “l’entrada en vigor del qual es va 
avortar abans de nàixer”. La campanya realitzada 
en contra seua per ecologistes (sobretot, per 
Cousteau i Greenpeace), porte al fet que dos 
mesos després de la seua adopció, França i 
Austràlia van declarar que no ho anaven a ratificar, 
la qual cosa suposava en la pràctica un veto a la 
seua entrada en vigor, afegint que “la Antàrtida és 
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una reserva natural, terra de ciència, en la qual tota 
activitat relativa als recursos minerals estarà 
prohibida”. 

Finalment, en 1991 es va adoptar el Protocol al 
Tractat de l’Antàrtida sobre protecció del medi 
ambient, l'objectiu del qual és la protecció global del 
medi ambient antàrtic i dels ecosistemes 
dependents i associats. Aquest Protocol designa a 
l’Antàrtida com a “reserva natural, consagrada a la 
pau i a la ciència”. 

El Protocol conté, a més, un decàleg de 
principis mig ambientals. Cal destacar que aquest 
Protocol estableix tant la prohibició absoluta de 
realitzar activitats mineres; com imposa l’obligació 
de realitzar avaluacions d’impacte ambiental en 
totes les activitats antàrtiques. 

 

DIAPOSITIVA 5 

Això és tot el que els havia de dir. Moltes 
gràcies per la seua atenció. 


