
 
 

 
 

Declaració del Parlament de Catalunya de suport al Tractat sobre 
Comerç d’Armes 
Tram. 401-00034/09 

 
 

L’absència d’una norma internacional vinculant que reguli les transferències 
d’armes convencionals afavoreix l’agreujament dels conflictes, el desplaça-

ment de persones, el crim organitzat i el terrorisme, tot menyscabant la 
pau, la reconciliació, la seguretat, l’estabilitat i el desenvolupament econò-
mic i social sostenible de molts pobles.  

 
Del 1989 ençà hi ha hagut 128 conflictes armats, que han provocat més de 

250.000 víctimes mortals anuals, i es calcula que cada any es cometen uns 
300.000 homicidis en conflictes no armats.  
 

D’altra banda, la destrucció d’infraestructures socioeconòmiqes i de mer-
cats, la corrupció i el desviament de fons públics estan relacionats amb el 

comerç no regulat de les armes convencionals, que provoca que milions de 
persones vegin negat l’accés a l’aigua, l’assistència mèdica, els aliments, 
l’habitatge i l’educació.  

 
Davant d’aquesta greu situació, el Parlament de Catalunya considera urgent 

i imprescindible que en la conferència diplomàtica que tindrà lloc al juliol a 
la seu de l’Organització de les Nacions Unides, a Nova York, els països parti-
cipants aprovin un tractat sobre comerç d’armes que sigui robust, vinculant 

i eficaç.  
 

Per aquest motiu, el Parlament, recordant la seva llarga tradició de promou-
re iniciatives a favor de la pau i el desarmament i d’implicar-s’hi, manifesta 
que el Tractat sobre comerç d’armes ha de: 

 
a) Incloure una regla d’or que prohibeixi l'autorització de transferències 

d’armes quan hi hagi un risc substancial que s'utilitzin per a cometre -o faci-
litar que es cometin- violacions greus del dret internacional dels drets hu-
mans i del dret internacional humanitari.  

 
b) Permetre una cobertura exhaustiva que inclogui controls sobre les armes, 

les municions i els materials connexos i sobre totes les transferències. 
 
c) Explicitar una regulació sòlida dels sistemes de concessió de llicències, de 

transparència i de presentació d'informes. 
 

 
Palau del Parlament, 13 de juny de 2012 

 
 
 


