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Tractats internacionals 

 

 
 
 

Buscar tractats dels quals Espanya en forma part 

 

Aranzadi Instituciones. Base de dades de legislació i jurisprudència. Aneu a la 
pestanya “Legislación”, seleccioneu “Tratado” en l’apartat “Rango” i cliqueu 
“Buscar”. Us sortirà una llista completa que podeu classificar per “Ámbito” 
(internacional, comunitari i estatal) i també per “Área” (civil, penal, contenciós-
administratiu, internacional, militar, social, etc.). 
 

La Ley digital. Base de dades de legislació i jurisprudència. Aneu a la pestanya 
“Legislación” i en l’apartat “Rango” seleccioneu “Tratado internacional”, després 
cliqueu “Encontrar”. Els resultats també els podeu afinar mitjançant filtres per 
àmbits i per matèries. 

 

Tratados Internacionales. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación). Portal del Ministerio on podeu trobar en format .pdf els tractats dels 
quals Espanya en forma part. 

 

Treaty Collection (United Nations). La Secretaria general de les Nacions Unides 
és la dipositària de més de 560 tractats multilaterals que abasten una gran 
quantitat de matèries com els drets humans, el desarmament i la protecció del                                              
medi ambient. La “Treaty collection” inclou: 

 League of Nations Treaty series 

 Status of Multilateral Treaties deposited with the Secretary-General 

 Treaty reference guide 

 United Nations Treaty series collection online 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1713818
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695465
http://www.exteriores.gob.es/Portal/ca/PoliticaExteriorCooperacion/Tratados/Paginas/default.aspx
https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/Pages/LONOnline.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx
https://treaties.un.org/Pages/Overview.aspx?path=overview/treatyRef/page1_en.xml
https://treaties.un.org/Pages/AdvanceSearch.aspx?tab=UNTS&clang=_en
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Buscar tractats de la Unió Europea 

 

Eur-Lex: Treaties. Ofereix els textos legals bàsics en què es fonamenta la Unió 
Europa. Podeu accedir també als tractats fundadors i d’adhesió. Disposa també 
d’un buscador de tractats. 

 

Europa. Treaties and law. Pàgina de la Unió Europea que dona accés a tots els 
tractats (inclosos els històrics) que l’han conformada. Dona accés al .pdf del text 
consolidat del tractat. 

 

 

Webs d’interès 

 

The Avalon Project. (Documents in Law, History and Diplomacy, Universitat de 
Yale). Traducció a l’anglès dels principals tractats internacionals de la història. 
Abarca del 4000 a.C. al S. XXI. 

 

American Society of International Law (ASIL). “e-RG Electronic Resource 
Guide”. Hi trobareu enllaços a llocs webs i bases de dades electròniques relatives 
al Dret internacional. Dins les diferents temàtiques hi trobareu un apartat de 
tractats. 

 

Council of Europe Treaty Office. Hi trobareu el text de tots els tractats del 
Consell d’Europa, els informes explicatius, l’estat de les signatures i ratificacions, 
les declaracions i les reserves fetes pels Estats, així com les modificacions 
emeses des del 2005. 

  

Department of State. Office of Treaty Affairs. Pàgina del Departament d’Estat 
dels Estats Units d’Amèrica. Permet accedir al text complet de tots els tractats 
subscrits pel seu govern i conèixer l’estat de la tramitació dels tractats que s’estan 
discutint en l’actualitat. 

 

Electronic Information System for International Law (EISIL). Ordenat per 
categories del Dret internacional, aquest web proporciona referències a tractats 
rellevants per a cada temàtica. També proporciona referències a fonts oficials i a 
enllaços a text complet disponibles a Internet. 

 

Enviromental Treaties and Resource Indicators (ENTRI). Col·lecció de tractats 
sobre medi ambient. Inclou informació sobre els signants i les ratificacions. 
 

Hague Conference on Private International Law. Proporciona accés al text 
complet de tots els tractats que van tenir lloc sota la Conferència de la Haia. 

 

Inter-American Treaties. Proporciona accés a tots els tractats de l’organització 
dels Estats americans a text complet. Inclou informació sobre els signants i les 
ratificacions. 

http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html
https://europa.eu/european-union/law/treaties_en
http://avalon.law.yale.edu/default.asp
https://www.asil.org/
https://www.coe.int/en/web/conventions/
https://www.state.gov/bureaus-offices/treaty-affairs/
http://www.eisil.org/
http://sedac.ciesin.columbia.edu/entri/
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos.asp
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International Law Commision. “Texts, instruments and final reports”. La pàgina 
oficial de la Comissió de Dret internacional informa sobre el treball que duu a terme 
i conté a text complet els principals documents que emet la Comissió. 

 

WashLaw: Treaties & Other International Agreements. La pàgina de la Washburn 
University ofereix tot un seguit de recursos per buscar tractats internacionals: guies 
de cerca, enllaços a webs que recopilen tractats, etc. No s’actualitza des de juny 
de 2019. 

 

World II (World Legal Information Institute). Portal independent d’accés lliure sobre 
legislació mundial que inclou una col·lecció de tractats internacionals  

 

 

Tractats destacats 

 

 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Subscrit a Viena el 23 de maig de 1969 i 
entrada en vigor el 27 de gener de 1980. 

 Adhesió d’Espanya al Tractat de Viena (1972) 

 Complementat pel Tractat del 1986 (en castellà) 

 

 Tractat de Maastricht. També anomenat Tractat de la Unió Europea. És un dels tractats fundacionals 
de la Unió Europea i va entrar en vigor el 1993. Concebut com a culminació política d’un conjunt 
normatiu, vinculant per tots els estats membre de la Unió Europea. Enllaç al  Diari Oficial de la Unió 
Europea. 

 

 Tractat de Lisboa. Signat per la Unió Europea l’any 2007, constitueix la UE com a ens amb 
personalitat jurídica pròpia per a firmar acords internacionals a nivell comunitari. 

 

  Declaració Universal dels Drets Humans, Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legal.un.org/ilc/texts/texts.shtml
http://www.washlaw.edu/doclaw/subject/treat5m.html
http://www.worldlii.org/int/special/treaties/
http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-11884
https://treaties.un.org/doc/source/titles/spanish.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18898
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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Buscar Tractats al Cercador de les Biblioteques UAB 

 

Per cerca avançada al camp de matèries del Cercador de les Biblioteques UAB: Tractats internacionals. 
Matèries relacionades: Relacions internacionals, Negociació de tractats i Obligacions internacionals. 
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http://cataleg.uab.cat/iii/encore/plus/C__Sd%3A%28tractats%20internacionals%29__Orightresult__U?lang=cat&suite=def
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/plus/C__Sd%3A%28relacions%20internacionals%29__Orightresult__U?lang=cat&suite=def
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/plus/C__Sd%3A%28negociaci%C3%B3%20de%20tractats%29__Orightresult__U?lang=cat&suite=def
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/plus/C__Sd%3A%28obligacions%20internacionals%29__Orightresult__U?lang=cat&suite=def
https://ddd.uab.cat/record/190299

	Tractats internacionals
	Buscar tractats dels quals Espanya en forma part
	La Ley digital. Base de dades de legislació i jurisprudència. Aneu a la pestanya “Legislación” i en l’apartat “Rango” seleccioneu “Tratado internacional”, després cliqueu “Encontrar”. Els resultats també els podeu afinar mitjançant filtres per àmbits ...
	Tratados Internacionales. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación). Portal del Ministerio on podeu trobar en format .pdf els tractats dels quals Espanya en forma part.
	Treaty Collection (United Nations). La Secretaria general de les Nacions Unides és la dipositària de més de 560 tractats multilaterals que abasten una gran quantitat de matèries com els drets humans, el desarmament i la protecció del                  ...
	 League of Nations Treaty series
	 Status of Multilateral Treaties deposited with the Secretary-General
	 Treaty reference guide
	 United Nations Treaty series collection online

	Buscar tractats de la Unió Europea
	Eur-Lex: Treaties. Ofereix els textos legals bàsics en què es fonamenta la Unió Europa. Podeu accedir també als tractats fundadors i d’adhesió. Disposa també d’un buscador de tractats.
	Europa. Treaties and law. Pàgina de la Unió Europea que dona accés a tots els tractats (inclosos els històrics) que l’han conformada. Dona accés al .pdf del text consolidat del tractat.

	Webs d’interès
	The Avalon Project. (Documents in Law, History and Diplomacy, Universitat de Yale). Traducció a l’anglès dels principals tractats internacionals de la història. Abarca del 4000 a.C. al S. XXI.
	American Society of International Law (ASIL). “e-RG Electronic Resource Guide”. Hi trobareu enllaços a llocs webs i bases de dades electròniques relatives al Dret internacional. Dins les diferents temàtiques hi trobareu un apartat de tractats.
	Council of Europe Treaty Office. Hi trobareu el text de tots els tractats del Consell d’Europa, els informes explicatius, l’estat de les signatures i ratificacions, les declaracions i les reserves fetes pels Estats, així com les modificacions emeses d...
	Department of State. Office of Treaty Affairs. Pàgina del Departament d’Estat dels Estats Units d’Amèrica. Permet accedir al text complet de tots els tractats subscrits pel seu govern i conèixer l’estat de la tramitació dels tractats que s’estan discu...
	Electronic Information System for International Law (EISIL). Ordenat per categories del Dret internacional, aquest web proporciona referències a tractats rellevants per a cada temàtica. També proporciona referències a fonts oficials i a enllaços a tex...
	Enviromental Treaties and Resource Indicators (ENTRI). Col lecció de tractats sobre medi ambient. Inclou informació sobre els signants i les ratificacions.
	Hague Conference on Private International Law. Proporciona accés al text complet de tots els tractats que van tenir lloc sota la Conferència de la Haia.
	Inter-American Treaties. Proporciona accés a tots els tractats de l’organització dels Estats americans a text complet. Inclou informació sobre els signants i les ratificacions.
	International Law Commision. “Texts, instruments and final reports”. La pàgina oficial de la Comissió de Dret internacional informa sobre el treball que duu a terme i conté a text complet els principals documents que emet la Comissió.
	WashLaw: Treaties & Other International Agreements. La pàgina de la Washburn University ofereix tot un seguit de recursos per buscar tractats internacionals: guies de cerca, enllaços a webs que recopilen tractats, etc. No s’actualitza des de juny de 2...
	World II (World Legal Information Institute). Portal independent d’accés lliure sobre legislació mundial que inclou una col lecció de tractats internacionals

	Tractats destacats
	 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Subscrit a Viena el 23 de maig de 1969 i entrada en vigor el 27 de gener de 1980.
	 Adhesió d’Espanya al Tractat de Viena (1972)
	 Complementat pel Tractat del 1986 (en castellà)
	 Tractat de Maastricht. També anomenat Tractat de la Unió Europea. És un dels tractats fundacionals de la Unió Europea i va entrar en vigor el 1993. Concebut com a culminació política d’un conjunt normatiu, vinculant per tots els estats membre de la ...
	 Tractat de Lisboa. Signat per la Unió Europea l’any 2007, constitueix la UE com a ens amb personalitat jurídica pròpia per a firmar acords internacionals a nivell comunitari.
	  Declaració Universal dels Drets Humans, Convención sobre los Derechos del Niño.

	Buscar Tractats al Cercador de les Biblioteques UAB
	Per cerca avançada al camp de matèries del Cercador de les Biblioteques UAB: Tractats internacionals. Matèries relacionades: Relacions internacionals, Negociació de tractats i Obligacions internacionals.



