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Fitxa de l’empresa

Nom de l’empresa

SIEMENS Gamesa Renewable Energy

Situació legal de
l’empresa i filials

Siemens Gamesa és una Societat Anònima amb CIF A01011253, un patrimoni net de més de 16 milions d’euros i uns ingressos
anuals al 2018 de més de 10.000 milions d’euros, tal com consta als comptes anuals consolidats que l’empresa va presentar el
30 de setembre del 20191. Principalment centrada en la fabricació d’aerogeneradors -amb un volum de vendes esperat de
9.000 milions d’euros per al 2020- i l’operació i manteniment de camps eòlics, Siemens Gamesa té una participació del 100%
en més de 90 empreses arreu del món, entre companyies de serveis, instal·lacions eòliques i, entre les quals les següents situades
al Marroc i als Territoris Ocupats del Sàhara Occidental:

Any de fundació

•

Siemens Gamesa Renewable Energy Morocco SARL

•

Siemens Gamesa Renewable Energy SARL

•

Siemens Gamesa Renewable Energy Blades

DRAFT

La fusió entre Siemens Wind Power i Gamesa va tenir lloc el 3 d’abril de 2017 i va consistir en l’absorció de Siemens Wind
HoldCo, S.L., la divisió de negoci eòlic de Siemens, per part de Gamesa.

Consultat a la web de Siemens Gamesa. 2019. “Informe de auditoría de cuentas anuales consolidadas 2019 emitido por un auditor independiente”. En línia:
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/cuentas-anuales-auditadas/2019/siemens-gamesa-cuentas-anualesconsolidadas-2019-es.pdf Accés el 27/11/2019
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Executius i alts càrrecs

A finals del 2018, l’empresa va reestructurar la seva cúpula directiva2 per a implementar un pla d’estalvi de despesa, passant a
ser presidida per l’espanyol Miguel Ángel López Borrego, home fort de Siemens i antic director financer de la companyia, i amb
Markus Tacke, de la divisió d’energia eòlica de Siemens com a CEO. El nomenament de David Mesonero com a nou director
financer, provinent d’Iberdrola i Gamesa i que va jugar un paper clau en la fusió, va posar fi momentània a la batalla per la
gestió de la societat que enfrontava els dos principals accionistes de Siemens Gamesa: Siemens i Iberdrola3.

Seus

Siemens Gamesa té el seu domicili fiscal al Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 222 de Zamudio (Biscaia, Espanya)
Les filials de Siemens Gamesa al Marroc i Sàhara Occidental es troben a:

Dades de contacte de
l’empresa filial

• Casablanca: (Oficina comercial) Anfa Place, Centre d´Affaires "Est", RDC Boulevard de la Corniche +212 5 22 67 68
01)
• Tànger: (Planta de fabricació) Tanger Automotive City Lot B, La Ville Nouvelle Cherafate
DRAFT

Gruix de la plantilla i
nombre de treballadors

L’empresa compta amb una plantilla de 24.453 treballadors arreu del món, amb 4.881 treballadors a Espanya a l’any fiscal
2019, 5.316 a Dinamarca, 2.330 a Alemanya, 2.093 als Estats Units i una plantilla de 666 treballadors al Marroc4 i Territoris
Ocupats del Sàhara Occidental.
En el cas espanyol, en els darrers mesos, ha resultat polèmica la decisió de Siemens Gamesa de prescindir de més de 100
treballador/es de les seves plantes de Zamudio, Pamplona i Madrid (i de més de 600 arreu del món), malgrat haver anunciat al
setembre de 2019 uns beneficis de 140 milions d’euros, doblant els resultats de 20185.

Agencias. 2018. “Siemens Gamesa reestructura su cúpula directiva para centrarse en ahorrar costes”, Público, 16 d’octubre. En línia: https://www.publico.es/economia/siemensgamesa-reestructura-cupula-directiva-centrarse-ahorrar-costes.html
3 González, Andrés. 2018. “Los socios de Siemens Gamesa firman la paz”. Público, 27 de setembre. En línia: https://www.publico.es/economia/socios-siemens-gamesa-firmanpaz.html
4 Auditoria a Siemens Gamesa. 2019. Cita 2.
5 El País. 2019. “Siemens Gamesa recorta sus previsiones y anuncia 600 despidos”. 5 de novembre. En línia:
https://elpais.com/economia/2019/11/05/actualidad/1572975221_004197.html
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Àrea econòmica o àmbit
d’actuació empresarial

El Grup SIEMENS GAMESA està especialitzat en el desenvolupament i operació de parcs eòlics i en el disseny, la fabricació i
venda d’aerogeneradors. La seva activitat es divideix en dos segments de negoci, els aerogeneradors -que ofereix turbines
eòliques i la construcció i venda de parcs eòlics i el d’operació i manteniment, que s’encarrega de gestionar, controlar i mantenir
aquests.
Dins d’aquests segments, Siemens Gamesa compta amb tres unitats de negoci: Onshore (molins en terra), Offshore (molins al mar)
i Serveis.
A Espanya, l’empresa és líder en el desenvolupament, instal·lació i manteniment de turbines eòliques6, amb més del 55% de la
flota total de molins, més de 12.500 turbines. A més, la companyia s’encarrega del manteniment de més de 7.500 MV7, al
voltant d’un terç de la potència total de l’Estat, segons dades de la pròpia empresa. A més, a l’Estat s’hi ubiquen un dels seus
principals centres de producció i subministrament i un dels seus principals centres de R+D. La major part de les pales de les
turbines es fabriquen a la planta que l’empresa té a Aoiz (Navarra), As Somozas, Galicia, però també a la de Tànger, al
Marroc. Les beines, per altra banda, es fabriquen a la planta que té a Ágreda, Sòria.

Activitat passada i actual a Siemens és una de les 10 empreses que va copar més de la meitat dels recursos destinats a la indústria espanyola de control
l’Estat Espanyol
migratori, entre 2002 i 2017, obtenint un total de 5 contractes pel desenvolupament del Sistema Integrat de Vigilància Exterior
(SIVE), per valor de 10 milions d’euros8.
DRAFT

Gamesa, per la seva banda, ha tingut històricament vincles amb la indústria militar, fins al punt que l’any 1996 un 14% de la
seva facturació provenia de la Defensa, tal com denunciava el col·lectiu antimilitarista basc Gasteizkoak9. A finals de la dècada
dels 90, l’empresa va participar -través de la seva antiga filial d’automoció i de Gamesa Aeronáutica- de programes de
desenvolupament d’avions i helicòpters de guerra com el Sikorsky-92 i de carros de combat com l’AMX-30, així com de sistemes
de direcció de tir i components de míssils. En aquell moment, la seva participació en el negoci de l’energia eòlica era residual,
Cruz Peña, Juan. 2019. “Siemens Gamesa vende todos los proyectos que se adjudicó en la subasta de Nadal (PP)”. El Confidencial, 29 d’octubre. En línia:
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-10-29/siemens-gamesa-vende-proyectos-subasta-alvaro-nadal_2303559/
7 Web Siemens Gamesa, “Siemens Gamesa reafirma su liderazgo en España con nuevos contratos para suministrar 200 MW”. En línia: https://www.siemensgamesa.com/es-es/salade-prensa/2019/02/200-mw-in-spain-7-wind-farms Accés el 05/01/2020
8 Rodríguez, Virginia i Fanjul, Gonzalo. 2017. La industria del control migratorio ¿Quién gana en España con las políticas fronterizas de la Unión Europea?. Fundación PorCausa. En línia:
https://www.porcausa.org/industriacontrolmigratorio/media/porcausa_LaIndustriaDelControlMigratorio.pdf
9 Web Gasteizkoak, “La cara, dura, de Gamesa”, 16/02/2016. En línia: http://gasteizkoak.org/la-cara-dura-de-gamesa/ Accés el 5/01/2020
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iniciant la producció de turbines l’any 1996. Al 2000, concidint amb la sortida a borsa de la companyia, Gamesa es va
desprendre de la seva filial d’automoció10, mentre que al 2005 la companyia separarà la seva divisió aeronàutica, que es
convertirà en Aernnova, que actualment continua participant de la indústria militar.

Activitat econòmica en
territori ocupat

Siemens té presència al Sàhara Occidental des de l’any 2013, en què va proveir amb 22 turbines de vent el parc eòlic de Foum
el Oued, a prop d’El Aaiun, la capital. L’any 2016, en ple procés de fusió amb Gamesa, va guanyar una licitació -juntament
amb la multinacional italiana Enel Green Power i amb Nareva Holding, participada per la família reial marroquina- per a la
construcció i el manteniment de 5 parcs eòlics, dins del Programa Integrat d’Energia eòlica del Marroc, dos dels quals als
Territoris Ocupats. Actualment, la companyia té una quota de mercat del 72% a l’Estat marroquí.
Siemens va anunciar al 2019 una reorganització del seu negoci de Gas i Energia a una societat administrada per separat, a la
qual transferiria també la seva participació a Siemens Gamesa, mantenint-hi igualment una influència significativa. La
multinacional alemanya traurà a borsa la nova companyia al setembre del 202011. Des de fa mesos, Siemens manté una contesa
judicial amb el grup Iberdrola pels desacords amb la forma de gestionar Siemens Gamesa, fruit de la qual, Siemens ha ofert a
Iberdrola comprar-li la seva participació del 8% en accions de l’empresa12.
DRAFT

Més informació rellevant

Alhora, continua expandint la seva influència al Nord d’Àfrica, especialment a Tunísia i a Egipte, on l’empresa està participant
de la construcció d’un megaprojecte de parc eòlic a West Bakr, amb la instal·lació de 96 aerogeneradors que proporcionaran
una energia de 1.000 GW a l’any i estaran operatius al 202113.

Vadillo, Javier. 2018. “Siemens Gamesa, del taller de Vitoria a la super liga eólica”. Cinco Días, 22 de març. En línia:
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/03/19/extras/1521459599_710998.html
11 Agencias. 2019. “Siemens planea sacar a Bolsa su negocio energético en septiembre de 2020”. Cinco Días, 10 de setembre. En línia:
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/10/companias/1568132506_558810.html
12 Patiño, Miguel Ángel. 2019. “Siemens sondea un pacto con Iberdrola para sellar la paz en Gamesa y poner fin a su relación”. Expansión, 17 de desembre. En línia:
https://www.expansion.com/empresas/energia/2019/12/17/5df8ccaf468aebb86e8b459b.html
13 Web Siemens Gamesa. 2019. “Siemens Gamesa impulsa la energía renovable en Egipto con la construcción de un proyecto eólico de 250 MW”. En línia:
https://www.siemensgamesa.com/es-es/sala-de-prensa/2019/10/191014-siemens-gamesa-egipto-lekela-250mw Accés el 15/01/2019
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ALTRES REFERÈNCIES
CONSULTADES

-

Western Sahara Resource Watch (WSRW), novembre 2016, “Energía para el expolio”. Disponible a:
https://wsrw.org/files/dated/2016-11-01/poweringplunder_esp_web.pdf
Siemens, “Vision 2020. Strategy overview”, publicat al 2014: https://www.dc.siemens.com/vision2020plus/
ODHE, informe, “El sector de les energies renovables”, publicat al maig del 2018. Disponible aquí:
http://www.odhe.cat/informe-el-sector-de-les-energies-renovables/
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Abstract
SIEMENS Gamesa Renewable Energy (Siemens Gamesa), matriu d’empreses desplegades a
l’estat marroquí, com Siemens Gamesa Renewable Energy Morocco SARL, és resultat de la fusió,
al 2017, de Gamesa Corporación Tecnológica y Grupo Auxiliar Metalúrgico, constituïda al
1976, i de l’alemanya Siemens Wind Power, divisió d’energia eòlica de Siemens. L’empresa,
amb seu central a Zamudio (Biscaia), representa una de les majors companyies del sector
industrial a l’Ibex 35, amb Siemens AG com a principal accionista amb un 59% de capital social
i Iberdrola S.A. com a accionista significatiu, amb un 8% de les participacions.
Presidida per l’espanyol Miguel Ángel López Borrego i amb Markus Tacke com a CEO,
l’empresa compta amb una plantilla de 24.500 treballadors arreu del món i uns ingressos anuals
al 2018 de més de 10.000 milions d’euros. La companyia pertany al sector de les energies
renovables i desenvolupa, produeix i realitza la instal·lació i el manteniment d’aerogeneradors
terrestres i marins a més de 90 països, entre els quals -al Nord d’Àfrica i Sahel- a Algèria,
Egipte, Sud-àfrica, Tunísia, Mauritània, Kènia, Marroc, sota el leitmotiv d’estar “contribuint als
Objectius de Desenvolupament Sostenible relatius a ‘Energia neta i assequible’ i a “Acció pel
clima”14. Tanmateix, l’aposta per l’energia “neta” es veu entelada per la participació d’aquesta
empresa en 3 parcs eòlics als Territoris Ocupats del Sàhara Occidental, un dels quals proveeix
el 99% de l’energia que es requereix per a fer funcionar la mina d’extracció i exportació de
fosfats de Phos Bucráa, un dels negocis més controvertits derivats de l’ocupació marroquina.

El motor de l’ocupació
SIEMENS Gamesa va aterrar al Sàhara Occidental al 2016, quan Marroc va engegar la
segona fase del seu Programa Integrat d’energia eòlica, en un context de promoció exhaustiva
de la seva aposta per l’anomenada “energia neta”, que va cristal·litzar a les conferències del
COPP22 del novembre del mateix any a Marràqueix. Llavors, l’energia provinent de molins de
vent era de poc més d’un 9% del total, però el país nord-africà projecta ara que, cap al 2030,
el 52% de l’energia produïda sigui obtinguda de fonts renovables15, incloent un 20% a través
de l’energia eòlica. Com reconeix l’informe “Business Opportunities Report for Morocco’s
Renewable Energy Sector”, comissionat per l’Agència holandesa per la Iniciativa Empresarial, els
canvis recents en les polítiques energètiques del Marroc han creat un ecosistema propici pels
actors privats del sector de les energies renovables, oferint sucoses oportunitats d’inversió16.
DRAFT

En el cas concret de Siemens Gamesa, aquestes oportunitats de negoci es van plasmar en
l’adjudicació per part de l’Oficina Nacional d’Electricitat marroquina, l’ONEE, del disseny,
construcció i manteniment de 5 parcs eòlics -dos d’ells als territoris ocupats del Sàhara
Occidental, concretament a Tiskrad i Boujador- a través del projecte 850 MW Integrated Wind
Energy17, de 1.240 milions d’euros, en què l’empresa germano-espanyola, que llavors es
Web Siemens Gamesa. 2020. “Siemens Gamesa alcanza los 1.720 millones de € de garantías ‘verdes’ al cierre
de 2019”. En línia: https://www.siemensgamesa.com/es-es/sala-de-prensa/2020/01/green-guarantee-linesen (accés 27/11/2019)
15 Europa Press. 2017. “Siemens Gamesa inaugura en Tánger (Marruecos) la primera fábrica de palas en África
y Oriente Medio”. 11 d’octubre. En línia: https://www.europapress.es/economia/noticia-siemens-gamesainaugura-tanger-marruecos-primera-fabrica-palas-africa-oriente-medio-20171011183827.html
16 Netherlands Enterprise Agency, Ministry of Foreign Affairs. 2018. “Business Opportunities Report for
Morocco’s Renewable Energy Sector”. Accés el 27/12/2019.
17 IPP Journal. 2016. “Enel Green Power, Nareva, Siemens consortium win 850 MW wind projects in Morocco”,
11 de març. En línia: https://www.ippjournal.com/news/enel-green-power-nareva-siemens-consortium-win850-mw-wind-projects-in-morocco
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trobava en procés de fusió, concorria en consorci amb la italiana ENEL Green Energy i amb
Nareva Holding, una empresa vinculada a la família reial marroquina. Prèviament, al 2013,
Siemens i Nareva ja havien obtingut la construcció i el manteniment del parc eòlic de Foum el
Oued, prop d’El Aaiun, la capital del Sàhara Occidental. D’ençà l’adjudicació, Siemens Gamesa
ha desenvolupat projectes clau dins l’estratègia energètica marroquina, com ara el
subministrament d’aerogeneradors i manteniment dels parcs de Tarfaya (300 MW), Tànger -que
des del 2017 acull la única fàbrica de pales de molins de vent del continent africà-, Essaouira
(60 MW) i Haouma (50 MW). Es preveu, de fet, que aquest any 2020, l’aliança entre Siemens i
Gamesa proveeixi el 72% dels aerogeneradors o turbines eòliques al Marroc i als Territoris
Ocupats del Sàhara Occidental, amb la posada en marxa del nou parc eòlic a Boujador
contemplat al projecte 850 MW Integrated Wind Energy, que compta amb una inversió de 400
milions d’euros18.
L’aposta del Marroc per l’energia “neta”, queda tacada, però, pel fet que tres dels seus parcs
eòlics i diverses plantes d’energia solar estan situats als territoris ocupats del Sàhara Occidental,
declarat pendent de descolonització i, per tant sota ocupació il·legal, per la resolució 34/37
adoptada per les Nacions Unides l’any 1979. El Dret Internacional Humanitari especifica que les
potències ocupants no tenen el dret de disposar o beneficiar-se dels recursos naturals de
territoris ocupats, ni de cedir-ne el dret d’explotació a potències estrangeres sense el
consentiment o supervisió, en aquest cas, de la població sahrauí19. El dret de la població sahrauí
a la seva sobirania econòmica i la seva relació amb les empreses extractives està recollit, entre
d’altres, a la resolució 63/102 de l’Assemblea General de les Nacions Unides, aprovada el 5
de desembre del 2008 i que reconeix que “els recursos naturals c0nstitueixen el patrimoni dels
pobles dels territoris no autònoms, incloses les poblacions autòctones” i mostra la seva
preocupació per “qualsevol activitat orientada a explotar els recursos naturals i humans dels
territoris no autònoms, en detriment dels interessos dels habitants d’aquests territoris20”.
DRAFT

Africa Energy Portal. 2019. “Morocco: Boujdour wind farm construction will start in 2021”, 26 de novembre.
En línia: https://africa-energy-portal.org/news/morocco-boujdour-wind-farm-construction-will-start-2021
19 Carta de les Nacions Unides i resolució 1514 (XV) de l’Assemblea General de les Nacions Unides, aprovada el
14/12/1960. En línia a: https://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml Accés 4/01/2020
20 Asamblea General Nacions Unides, resolució 63/102 sobre “Activitats econòmiques i d’altres tipus que
afecten els interessos dels pobles dels Territoris no autònoms”,del 5 de desembre 2008. En línia:
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/102&Lang=S Accés 4/01/2020
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Imatge: Parc eòlic de Siemens Gamesa en els Territoris Ocupats sahrauís. Extreta de www.wsrw.org

L’explotació de recursos al Sàhara Occidental -amb el consegüent benefici econòmic privat- ha
comportat a SIEMENS Gamesa acusacions de complicitat amb l’ocupació, per part d’ONGs com
Western Sahara Resource Watch (WSRW), que va publicar al novembre de 2016 un valuós
informe sota el títol “Energía para el expolio”, on es feia visible la col·laboració d’aquesta
companyia en l’ocupació econòmica del Sàhara Occidental, malgrat les afirmacions de la
pròpia empresa sobre el seu compromís mediambiental i “l’arrelament a les comunitats en què
està present”, segons la pròpia web de Siemens Gamesa21. A la demanda de coherència i
compliment de la legalitat internacional per part de WSRW, l’empresa responia, l’abril del
2012, que la “participació de Siemens al projecte 850 MW Integrated Wind Energy “no
envaeix el dret d’autodeterminació, ni cap dels Drets Humans que contempla el Dret
Internacional Públic22”, sota l’argument d’estar “beneficiant” també la població sahrauí.
DRAFT

‘Greenwashing’
Però, beneficia realment la presència de Siemens Gamesa a la població sahrauí, o respon a
altres interessos? “Els parcs eòlics són fonamentalment diferents, posem, de les mines, que
extreuen recursos finits de forma irreversible. Pel contrari, el vent al Sàhara Occidental és una
font renovable d’energia, i els parcs eòlics no la minven en absolut”, afirmava Siemens en una

Web Siemens Gamesa, apartat Sostenibilidad/ Comunidades. Es pot consultar aquí:
https://www.siemensgamesa.com/es-es/sostenibilidad/comunidades
22 Carta de Siemens. 2012, “Siemens’ involvement in the Foum El Oued wind park project in the West Sahara
region”, 14 de febrer. En línia:
https://businesshumanrights.org/sites/default/files/media/documents/siemensresponse-re-foum-el-oued2-apr-2012.pdf
21
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carta enviada al WSRC l’octubre del 201623. Tanmateix, l’impacte de Siemens Gamesa als
territoris ocupats és agreujat -precisament- per la col·laboració directa amb l’extracció d’altres
recursos no renovables, com ara la roca fosfòrica, que s’extreu de les mines del Sàhara
Occidental explotades per empreses marroquines com el holding semipúblic Office Chérifien du
Phosphates (OCP). I és que, la planta eòlica de Foum el Oued -operada per Énergie Éolienne du
Maroc (EEM), subsidiària al 75% de Nareva- no només està situada en territori ocupat, molt a
prop de les mines d’extracció de fosfats de Phos Bucráa i dels ports a través dels quals
s’exporten aquests materials, sinó que la pròpia OCP reconeix que els 22 aerogeneradors de
Siemens Gamesa construits en aquest parc proporcionen el 99% de l’energia que requereix la
mina24 per a funcionar. Concretament, l’electricitat generada a Foum el Oued s’utilitza per a tres
funcions principals: l’extracció de la roca fosfòrica, el seu transport per una cinta transportadora
de 100 km -històricament objecte de sabotatges- fins al port d’El Aaiun, i la dessalinització de
l’aigua del mar25. L’extracció a gran escala de fosfats és una de les qüestions més controvertides
pel que fa a profit econòmic de l’ocupació marroquina, com bé s’ha denunciat reiteradament
des d’aquest observatori26.

DRAFT

Imatge: Planta d’OCP per extracció de fosfat en els Territoris Ocupats saharauis. Extreta de www.wsrw.org

Carta de Siemens a WSRW citada per l’informe ( WSRW, 2016) “Energía para el expolio”. En línia:
https://wsrw.org/files/dated/2016-11-01/poweringplunder_esp_web.pdf
24
Web
mina
de
Phosboucraa,
apartat
“Sustainability”:
http://www.phosboucraa.ma/sustainability/sustainability/responsible-operations Accés el 5/01/2020
25 Western Sahara Resource Watch (WSRW). 2016. Energía para el expolio. Disponible en línia a:
https://wsrw.org/files/dated/2016-11, 01/poweringplunder_esp_web.pdf
26 Web ODHE. 2018. “El saqueig de recursos naturals al Sàhara Occidental”. En línia: http://www.odhe.cat/elsaqueig-dels-recursos-naturals-al-sahara-occidental/ Accés 5/01/2020
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L’OCP, del qual és accionista la mateixa monarquia alauita i que envia més de 3 tones de
fosfats anuals des del Sàhara Occidental, s’ha marcat l’objectiu d’assolir la independència
energètica completa al 2020, amb una capacitat de 600 MW27, desplegant un doble discurs
que cau clarament en el què s’anomena “greenwashing”, és a dir, l’emmascarament de les
vulneracions dels drets culturals, econòmics i polítics de la població sahrauí, mitjançant l’extracció
dels seus recursos no renovables, sota la justificació d’estar usant energies renovables i
treballant, per tant, pel clima i el planeta. És en aquest context que Siemens Gamesa extreu
doble profit de l’ocupació, de forma directa i indirecta, establint contractes per a situar
aerogeneradors en sol ocupat i contribuint a mantenir actiu el negoci de recursos naturals i
energètics del Sàhara Occidental. En paraules de les organitzacions sahrauís, Siemens Gamesa
“facilita el saqueig per part del Marroc dels recursos naturals del Sàhara Occidental, vulnerant
el DIH, pel fet que l’energia obtinguda a través d’aquests parcs eòlics converteix aquests en més
eficients en termes de rendibilitat econòmica28”. Una posició ben conscient, si atenem a les
afirmacions del nou director financer, David Mesonero, que “la sostenibilitat i els criteris
ambientals, socials i de governabilitat són claus en cada decisió de l’empresa29”, ja que -al
2018 i menystenint la pressió de les entitats sahrauís i de les organitzacions de Drets HumansSiemens Gamesa va renovar per quinze anys més el contracte de manteniment de les turbines
eòliques de Foum el Oued que alimenten la polèmica extracció de fosfats30.
L’acció d’aquesta empresa no pot dissociar-se, doncs, de les múltiples resolucions de les Nacions
Unides sobre la qüestió del dret a l’autodeterminació del Sàhara Occidental i el dret d’aquest
poble a l’explotació i a la lliure disposició dels seus recursos. Prenent en consideració el Dret
Internacional Humanitari, el respecte als drets humans i la Llei del Foment de la Pau aprovada
l’any 2003 pel Parlament de Catalunya, l’Observatori de Drets Humans i Empreses (ODHE)
considera que Siemens Gamesa s’està lucrant i és per tant còmplice i beneficiària del pillatge
de terres i recursos sahrauís en els territoris ocupats pel Marroc.
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Recomanacions de l’ODHE
La Carta dels Drets Humans determina que, tot i que són els Estats els garants de l'exercici dels
drets humans, tots els actors socials, incloent les empreses, tenen la responsabilitat de respectar
els drets humans, implementant mecanismes de deguda diligència que previnguin les vulneracions
de drets i les investiguin quan succeeixen. És per això que, en la línia del policy paper “El sector
de les Energies Renovables”, publicat per aquest mateix observatori, recomanem:
•

Els projectes d'energies renovables han de ser dissenyats en base a les circumstàncies i
necessitats de les comunitats que acolliran el projecte, extraient el recurs de forma
respectuosa, malgrat sigui renovable, especialment pel fet que l’energia és un bé comú i
no un bé privatitzable. Aquest hauria de ser un criteri bàsic a l’hora d’atorgar permisos
per a la construcció i el manteniment de parcs d’energia eòlica.

Renewables Now. 2019. “OCP group targets energy independence with 600 MW by 2020”. 3 de febrer. En
línia:
https://renewablesnow.com/news/ocp-group-targets-energy-independence-with-600-mw-by-2020511535/
28 WSRW. 2016. Cita 25
29 Web Siemens Gamesa. 2020. Cita 1
30 Western Sahara Resource Watch. 2018.“Siemens Gamesa massively prolongs plunder windmill contract”, 12
de juliol. En línia: https://www.wsrw.org/a105x4349
27
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•

És necessari advertir i penalitzar la pràctica del Greenwashing, ja que la implementació
de projectes d’energia eòlica no comporta, per si mateix, una millora en la qualitat de
vida de les persones, ni tan sols de l’entorn mediambiental, especialment quan l’energia
que s’extreu va dirigida a l’explotació de recursos finits de forma sistemàtica. I, en
canvi, pot comportar, com en aquest cas, un reforç i una legitimació de dinàmiques
colonials, de vulneracions de Drets Humans i del dret dels pobles a l’autodeterminació i
a la lliure disposició dels seus recursos, especialment quan es duen a terme en territoris
il·legalment ocupats o en situació de conflicte armat i en benefici de les potències
ocupants.

•

En conseqüència, s’insta a les institucions estatals a que estableixin mecanismes de
bloqueig, desincentivadors o sancionadors per a les empreses i agents empresarials que
realitzin activitats còmplices amb l’ocupació del territori sahrauí i amb les violacions de
drets humans, incloent qualsevol tipus de benefici i negoci privat a territoris ocupats i
menystenint els interessos i necessitats de les poblacions vulnerades.

•

L'administració pública, és responsable d’assessorar i proporcionar, a través de les
oficines comercials a l'exterior o d’internacionalització de les empreses a l'exterior, la
informació necessària a les empreses sobre els possibles riscos legals a que s'exposen
tirant endavant projectes d'inversió en zones il·legalment ocupades (Palestina, Sàhara
Occidental) sense el consentiment i benefici per a la població més vulnerabilitzada.

•

Per tant, recomanem que les institucions públiques o privades espanyoles i europees que
col·laboren o mantenen contractes amb Siemens Gamesa o amb alguna de les dues
empreses que la conformen, considerin si les pràctiques, filosofia i actuacions d’aquestes
s’adien amb els estàndards de respecte als drets humans i al DIH als que se subscriu
l’estat espanyol i, subsidiàriament, el govern català; i que actuïn en conseqüència.
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•

Alhora, s’insta a les institucions públiques a promoure una regulació vinculant en l’àmbit
internacional que reguli el comportament i l’activitat de les empreses transnacionals,
incloses les empreses extractives.

•

Recomanem a l’empresa que, en base al compromís que expressen amb el respecte als
Drets Humans, cessin immediatament la seva participació en projectes que extreuen
benefici de l’ocupació il·legal de territoris, i que cancel·lin els seus plans futurs. Tota
activitat econòmica i extractiva que es dugui a terme als territoris ocupats del Sàhara
Occidental, amb independència de com de “verda” sigui, sense el consentiment del
poble sahrauí, constitueix una violació del Dret Internacional Humanitari, reforça la
situació d’ocupació i de vulneració de drets i obstaculitza el procés de resolució d’aquest
conflicte.
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