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L’informe examina de prop tres situacions d’ocupació, Crimea, el Sàhara 
Occidental i el Territori Palestí Ocupat, i les activitats que hi tenen les empreses 
tant de l’estat ocupant com les estrangeres. L’objectiu és mirar d’extreure’n lliçons 
i recomanacions tant per a les empreses com pels estats. 

De fet, si bé és cert que cada situació d’ocupació és única i requereix ser abordada 
de manera diferenciada, les pràctiques empresarials i la resposta pública de les 
empreses que s’examinen en aquest informe han posat de manifest una absència 
generalitzada de diligència deguda reforçada en matèria de drets humans. A això 
s’hi afegeix que les empreses sovint semblen no comprendre el dret internacional 
o el tergiversen. A més dels impactes negatius reals i potencials sobre els drets 
humans, els estudis de casos que s’inclouen en aquest informe posen en relleu els 
riscs legals, econòmics, comercials i reputacionals que poden córrer les empreses 
quan operen en territori ocupat.

Els estats d’origen de les empreses també han abordat de manera poc coherent 
les tres situacions d’ocupació examinades en aquest informe. Aquests diferents 
enfocaments van des de no proporcionar a les empreses una orientació coherent, 
fins a adoptar mesures polítiques decisives i aplicar sancions. Aquesta incoherència 
en les polítiques ha enviat missatges contradictoris a les empreses, que poden fer 
que sense voler-ho es permetin, de manera generalitzada, les activitats comercials 
en territoris ocupats i els abusos de drets humans que les acompanyen. 

En vista d’aquest entorn d’aplicació ad hoc dels Principis rectors sobre les empreses 
i els drets humans de les Nacions Unides, tant els estats com les empreses 
haurien de prendre mesures per assegurar que compleixen les seves respectives 
obligacions i responsabilitats sota el dret internacional. El compromís d’actuar 
sota el marc “protegir, respectar i reparar” hauria de portar als estats a examinar 
la coherència de les seves polítiques relacionades amb els contextos d’ocupació, 
per tal d’assegurar que s’ajusten al dret internacional i que preveuen totes les 
mesures necessàries per complir amb les seves obligacions. Així mateix, també 
haurien d’assegurar que les empreses domiciliades al seu territori respecten 
els drets humans a tot arreu on operen, inclús també fora del territori nacional. 
D’aquesta manera, mostrarien a les empreses que el respecte dels drets humans 
no es un tema que es pugui polititzar. 

Resum executiu

Els Principis rectors sobre les empreses i els drets humans de les Nacions Unides 
(PREDH) descriuen el risc elevat que es produeixin greus violacions dels drets 
humans en zones afectades per conflictes. Tenint en compte aquest risc i el risc 
que l’estat amfitrió estigui involucrat en violacions dels drets humans o que sigui 
incapaç de prevenir-les, les empreses estan obligades a aplicar diligència deguda 
reforçada en matèria de drets humans (HRDD, per les seves sigles en anglès) i 
s’insta als estats d’origen de les multinacionals a prestar-los suport per complir 
amb la seva responsabilitat de respectar els drets humans. Això inclou posar en 
pràctica mesures nacionals, com la legislació adequada, i cooperar en iniciatives 
multilaterals. 

Si bé és cert que existeixen nombroses orientacions sobre la diligència deguda 
en matèria de drets humans en zones afectades per conflictes, les empreses i 
els estats segueixen tenint plantejaments incoherents pel que fa a les situacions 
concretes d’ocupació. El difícil entorn jurídic i administratiu dels territoris ocupats 
fa que aquesta incoherència encara sigui més gran, ja que, a l’hora d’avaluar les 
seves activitats i accions comercials, les empreses han de respectar no només 
el dret internacional dels drets humans (DIDH), sinó també el dret internacional 
humanitari (DIH), a més d’altres marcs jurídics. Un dels elements centrals 
d’aquesta avaluació és la forma en què una potència ocupant administra el 
territori ocupat, on el DIH regula l’ús i explotació dels recursos naturals per part de 
la potència ocupant, incloent-hi el sòl, i prohibeix les mesures dirigides a retenir 
permanentment el territori ocupat, com ara el trasllat de poblacions, entre altres. 

De la mateixa manera, les empreses han de poder avaluar de quina manera i 
retre comptes de com causen, contribueixen o estan directament vinculades als 
impactes negatius sobre els drets humans i de com les seves relacions i activitats 
poden donar suport o beneficiar-se d’una administració injusta del territori. 
Això també inclou els incentius que reben de la potència ocupant per instal·lar-
se al territori ocupat, la legalitat i validesa dels contractes, les llicències i altres 
relacions i transaccions amb l’Administració i les autoritats de la potència ocupant 
i les activitats que sostenen la discriminació sistemàtica.
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De la mateixa manera, les empreses haurien d’aplicar diligència deguda en 
matèria de drets humans a totes les seves operacions i activitats i dissenyar 
un procés millorat de drets humans, adaptat a les situacions d’ocupació, que 
tingui en compte el context específic present, així com els impactes existents i 
els potencials que pot tenir sobre la població protegida al territori ocupat. En 
general, a les zones de conflicte, hi ha un elevat risc d’abusos i les situacions 
d’ocupació prolongades, a més, solen estar administrades de manera il·lícita. Això 
pot fer que, en entorns determinats, les empreses no puguin mitigar els impactes 
negatius sobre els drets humans.

I  intRoducció

Els Principis rectors sobre les empreses i els drets humans de les Nacions Unides 
(PREDH) descriuen l’obligació dels estats de protegir els drets humans dels abusos 
perpetrats per tercers, com ara les empreses, de qui en descriuen la responsabilitat 
de respectar tant els drets humans com el dret individual d’accés a la reparació. 
Després que el Consell dels Drets Humans de les Nacions Unides els adoptés de 
manera unànime el 2011, nombrosos estats, institucions multilaterals i empreses 
han mostrat el seu compromís per preservar els PREDH i el marc “protegir, 
respectar i reparar” que s’hi inclou. 

El Grup de treball de les Nacions Unides sobre la qüestió dels drets humans i 
les empreses transnacionals i altres empreses (en endavant el “Grup de treball”) 
ha estudiat àmpliament l’aplicació pràctica dels PREDH, com també ho han fet 
algunes organitzacions intergovernamentals i no governamentals, entre d’altres. 
Si bé és cert que es pot accedir fàcilment a les orientacions generals i específiques 
per a cada sector, algunes empreses segueixen perpetrant violacions dels drets 
humans, especialment en zones de conflicte, on el risc que es cometin violacions 
greus és més elevat. En les situacions d’ocupació en concret, les empreses i els 
estats han adoptat estratègies poc coherents, cosa que ha fet que persistissin els 
impactes negatius. Això es pot atribuir al fet que les empreses poden no haver 
actuat amb diligència deguda reforçada en matèria de drets humans, no haver 
respectat els PREDH, no haver tingut en compte el dret internacional humanitari 
i altres legislacions aplicables, en el moment de considerar les operacions 
comercials i les relacions en zones de conflicte o per la falta de coneixement de 
com posar en pràctica aquests estàndards i processos. 1 

Està clar que les situacions d’ocupació presenten “entorns operatius complexos”,2 
en els quals les empreses han d’examinar detalladament quin és l’encaix d’una 
activitat o relació determinades en l’administració general del territori per part 
de la potència ocupant. En fer-ho, les empreses no han d’avaluar únicament la 

1  Principis rectors sobre les empreses i els drets humans: posant en pràctica el marc de les Nacions Unides 
“protegir, respectar i reparar”, Comentari principi 12, document de l’ONU  A/HRC/17/31 (Mar. 21, 2011) [en 
endavant . Principis rectors de l’ONU]. 

2  Grup de treball sobre la qüestió dels drets humans i les corporacions transnacionals i altres empreses, 
Declaració sobre les implicacions dels Principis rectors sobre les empreses i els drets humasn en el context dels 
assentaments israelians al Territori Palestí Ocupat (6 de juny del 2014), [en endavant el Grup de Treball] 
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naturalesa dels impactes negatius que poden estar causant o contribuint a causar, 
sinó que també han de veure de quina manera es vinculen a una estructura 
econòmica que pot estar destinada a prolongar una ocupació, a perseguir o 
assegurar l’annexió d’un territori o a sostenir una discriminació sistemàtica i 
altres greus violacions de drets humans. Quan aquests riscs són elevats i no es 
poden mitigar, l’empresa hauria d’arribar a la conclusió que no pot operar en 
un context determinat perquè la seva activitat seria incompatible amb les seves 
responsabilitats segons els PREDH.

És evident que els problemes que hi ha són complexos i greus i és per això que els 
estats juguen un paper primordial d›assistència a les empreses per tal de garantir 
que respecten els drets humans i que compleixen amb les seves obligacions 
en virtut del dret internacional. Tanmateix, si bé és cert que els estats han 
publicat orientacions i altres mesures relacionades amb determinades situacions 
d’ocupació, sovint no hi ha una aplicació de la llei i una rendició de comptes 
coherent en totes les situacions. El resultat és que els estats i les empreses 
segueixen aplicant els PREDH ad hoc i se segueixen produint violacions de drets 
humans en casos d’ocupació. 

Objectiu de l’informe
Aquest informe busca contribuir a poder comprendre de manera més precisa 
el tipus d’activitats comercials que hi ha als territoris ocupats, de quina manera 
aquestes activitats contribueixen a les violacions dels drets humans i a altres 
tipus de violacions del dret internacional i quins són els passos que haurien 
de fer les empreses en els seus processos de diligència deguda, per prevenir i 
mitigar aquestes violacions. Per tant, a la Secció II es tractarà breument el 
marc jurídic internacional aplicable a les situacions d’ocupació, els PREDH i 
l’administració d’una ocupació i la relació entre els PREDH i les sancions. A la 
Secció III, s’examinaran els estudis de casos de les situacions actuals d’ocupació 
del Sàhara Occidental, Crimea i el Territori Palestí Ocupat. Aquests estudis de 
casos identifiquen determinades activitats de sectors comercials representatius 
dels territoris ocupats i utilitzen exemples concrets d’empreses per assenyalar els 
impactes negatius sobre els drets humans que s’estan produint actualment o que 
es poden produir. Els estudis de casos es van dur a terme a partir d’una extensa 
investigació documental, entrevistes amb experts i professionals de cadascun 
dels contextos i de comunicacions amb les empreses implicades. També es van 

consultar advocats, professors de dret, organitzacions no governamentals i altres 
actors amb experiència en àmbits relacionats.3 

Tenint en compte el marc legal i els estudis de casos, la Secció IV de l’informe 
examina quins són els passos que poden fer les empreses per aplicar diligència 
deguda reforçada i assegurar que es respecten els drets humans. Amb això, 
l’informe pretén destacar els “efectes concrets sobre persones concretes” 
presents en situacions d’ocupació. També es presenten els riscs per a les empreses, 
incloent-hi els riscs legals, econòmics i riscs per a la reputació que hi ha quan 
s’opera en territoris ocupats. A la Secció V es valora quin és el paper dels estats 
per assegurar que les empreses respecten els drets humans. Cada conflicte i cada 
situació d’ocupació són úniques, però tot i això es poden extreure recomanacions 
concretes de com els estats i les empreses poden complir les seves responsabilitats 
i obligacions d’acord amb el dret internacional.4

3  Les empreses que van ser el focus d’atenció principal dels estudis de casos van ser notificades i se’ls va donar 
la oportunitat de respondre. 

4   Principis rectors de l’ONU, supra nota 1, principi 18 (comentari). 
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encara que l’exèrcit estranger no hagi trobat resistència armada o inclús, quan 
les hostilitats s’han acabat. L’ocupació s’acaba quan la potència ocupant es 
retira o és expulsat i hi ha un govern local que exerceix la sobirania “plena i 
lliure”.8 Durant el període d’ocupació, s’aplica el dret internacional humanitari 
(DIH), que obliga totes les parts del conflicte, tant els agents estatals com els no 
estatals. Les normes del DIH que s’apliquen a les situacions d’ocupació inclouen: 
el Conveni de La Haia (IV) sobre les lleis i costums de la guerra terrestre i el 
seu annex (en endavant el Reglament de La Haia), 1907, el Quart Conveni de 
Ginebra, 1949 i el Protocol addicional (I) dels Convenis de Ginebra, 1977. També 
s’aplica el Dret Internacional dels Drets Humans, que complementa el DIH i les 
obligacions de l’estat en virtut del DIH s’estenen a tots els territoris on arriba la 
seva jurisdicció.9 Les empreses estan obligades a respectar tant el DIDH com el 
DIH i assegurar que les seves operacions ni contribueixen ni es beneficien de les 
vulneracions de drets.

En principi, les situacions d’ocupació han de ser temporals i la sobirania no es 
transfereix a la potència ocupant, sinó que les “persones protegides”10, que són 
la població local del territori ocupat, mantenen el dret a autodeterminació, inclús 
en casos d’annexió quan “part del territori o tot el territori ocupat” s’incorpora 
al territori de la potència ocupant.11 Donat que existeix una prohibició absoluta 
d’adquisició de territori mitjançant l’amenaça o l’ús de la força, 12 l’annexió és 
il·legal i la potència ocupant no obté la sobirania. Per tant, la població protegida 
manté els seus drets i garanties, dels quals no se la pot privar, segons estableix 
el DIH.13 

8  ICRC, Occupation and international humanitarian law: questions and answers, 4 d’agost del 2004, recuperat de 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/634kfc.htm 

9  Conseqüències legals de la construcció d’un mur al Territori Palestí Ocupat, opinió 
consultiva, 2004, TPI ¶¶ 106-113, (9 de juliol).
10  “Les persones protegides” sota el Quart Conveni de Ginebra inclouen civils de la població local que “estan en 
mans[…] d’una de les parts del conflicte o de la potència ocupant, del qual no en són nacionals”. Vegeu IV Conveni 
de Ginebra relatiu a la protecció deguda a les persones civils en temps de guerra, art. 4 12 d’agost, 1949, 75 UNTS 
287 [en endavant GCIV]

11  Comentrari del 1958, Conveni de Ginebra relatiu a la protecció deguda a les persones civils en temps de 
guerra (Pictet ed.  1958), art. 47 [en endavant Comentari IV de Pictet]

Cal destacar que la Declaració sobre la concessió de la independència als països i pobles colonials de l’ONU també 
preveu la protecció de la integritat territorial dels territoris no autònoms. G.A. Res. 1514 (XV), para. 5 14 de 
desembre, 1960

12   Carta de les Nacions Unides, art. 2, para.  4.

13  GCIV, supra nota, 10, art. 47 

II  maRc d’ocupació

La presència d’un conflicte armat hauria de ser un senyal d’alarma per a les 
empreses perquè hi ha un elevat risc de causar, contribuir o tenir una vinculació 
directa amb la vulneració5 de drets humans. Tenint en compte fins a quin punt 
es pot veure a les empreses com a còmplices d’aquestes vulneracions, cal que 
aquestes entenguin amb quin tipus de conflicte tenen lligams. Això inclou distingir 
entre un conflicte armat internacional, que implica dos o més estats i també les 
situacions d’ocupació, i conflictes armats no internacionals, en els quals hi ha un 
o més grups armats involucrats en les hostilitats dels uns contra els altres o contra 
les forces governamental.6 Les empreses també han de ser conscients del marc 
legal internacional aplicable en tots els contextos de conflicte armat. 

En situacions d’ocupació, és més probable que les empreses corrin més riscs a 
causa del poc coneixement de la llei d’ocupació, incloent-hi tot allò que té a veure 
amb l’administració del territori ocupat. A això s’hi suma el fet que possiblement 
existeixin dubtes a l’hora d’aplicar els PREDH en el context en concret. A més, 
en alguns casos, com les situacions prolongades d’ocupació, pot ser que les 
empreses es trobin amb nous problemes i hagin de prendre més precaucions 
abans d’emprendre les activitats o les operacions en un territori ocupat o amb 
una potència ocupant. 

A. Marc legal
En dret internacional, es considera situació d’ocupació quan una part del territori 
o el territori sencer d’un estat queda sota el control efectiu i l’autoritat de les 
forces militars d’un estat estranger. 7 Es considera que un territori està ocupat, 

5  Avui dia predominen més els conflictes armats no internacionals que no pas els internacionals. Vegeu: 
International Committee for the Red Cross (ICRC), Non-international armed conflict, https://casebook.icrc.org/
glossary/non-international-armed-conflict.

6  Tal com s’apunta al comentari del Principi 17 dels  Principis rectors de l’ONU, això pot incloure “significats 
legals i no legals”. El Principi del Pacte Mundial assenyala la complicitat quan s’incorre en responsabilitat legal o en 
casos de complicitat “beneficiosa” o “silenciosa”. Vegeu Global Compact, The Ten Principles of the Global Compact, 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles. 

7   Conveni de la Haia (IV) sobre les lleis i costums de la guerra terrestre i el seu annex Reglaments sobre les lleis 
i costums de la guerra terrestre, 18 d’octubre del 1902, art. 42

[en endavant Reglament de La Haia].
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El dret a l’autodeterminació

• És un principi fonamental del dret internacional que s›espera que tots 
els estats promoguin.

• És a la Carta de les Nacions Unides i a l›Article comú 1 del Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDCP) i al Pacte Internacional 
dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC).14

• Inclou: el dret dels pobles de determinar “lliurement el seu estatus polític 
i procurar també el seu desenvolupament econòmic, social i cultural” i 
de “disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals”15 
(Article comú 1 PIDCP i PIDESC); i el “dret dels pobles i les nacions a la 
sobirania permanent sobre llurs riqueses i llurs recursos naturals”, que 
correspon als pobles dels territoris colonitzats, no autònoms i ocupats.16

• Prohibeix la privació d’un poble dels “seus mitjans de subsistència”. 
(Article comú 1, PIDCP i PIDESC)

L’obstrucció del desenvolupament econòmic dels pobles, com ara privar-
los de “disposar de llurs recursos i de llurs riqueses naturals” pot afectar 
negativament altres drets com el dret a un nivell de vida adequat i el dret al 
treball (arts. 6 i 11, PIDESC).

La potència ocupant ha d’administrar el territori ocupat de manera que s’asseguri 
el benestar de la població protegida.17 D’aquesta manera, la potència ocupant 
només podrà suspendre o canviar les lleis vigents al territori ocupat si són 
incompatibles amb les lleis de l’ocupació, si representen una amenaça per a la 
seguretat o si impedeixen que es puguin oferir les garanties mínimes previstes 
en el Quart Conveni de Ginebra.18 Es considera que estendre la legislació i la 

14 Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, 23 de març, 1976, 2 U.S.T. 999, 30 U.N.T.S. 23 [en endavant 
PIDCP]; Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals 3, 1976, 993 U.N.T.S. 3 [en endavant PIDESC].

15 G.A. Res. 1803 (XVII), ¶ 1, (14 desembre, 1962).

16 Vegeu: G.A.  Res. 50/33, para. 1, ONU  A/RES/50/33 (9 febrer, 1996); GA Res. 37/135, para. 2, ONU Doc.. A/
RES/37/135 (17 desembre 1982).

17  Reglament de La Haia, supra nota 7, art. 43: GCIV, supra nota 10, art. 47

18  Id. Reglament de La Haia art. 43 i GCIV art. 64. Vegeu també: Occupation and international humanitarian law: 
questions and answers, Comitè Internacional de la Creu Roja, 4 d’agost del 2008, recuperat de https://www.icrc.
org/eng/resources/documents/misc/634kfc.htm 

jurisdicció dels òrgans administratius de la potència ocupant al territori ocupat 
és il·legal, 19 com també ho són totes les polítiques dirigides a transformar-lo que 
van més enllà de les normes d’ocupació temporal. El Consell de Seguretat de 
les Nacions Unides assegura que l’annexió crea una situació que no té “validesa 
legal” i que és “nul·la i sense efecte”.20 Per tant, els estats tercers tenen prohibit 
reconèixer una situació il·legal com aquesta o participar en “actes que suposin 
aquest reconeixement”. A més, se’ls exigeix que posin fi a aquestes situacions 
il·legals.21 

El DIH també ofereix garanties especials a la població protegida, que inclouen 
la prohibició de trasllats forçosos individuals i en massa, treballs forçats i càstigs 
col·lectius,22 i prohibeix que es traslladi població civil de la potència ocupant al 
territori ocupat. Aquest trasllat de població per part de l’estat ocupant sovint es 
passa per l’apropiació il·legal de propietats per part de la potència ocupant i està 
inexorablement lligat a l’explotació dels recursos naturals del territori ocupat.23

19  Vegeu la secció sobre la “ocupació transformadora” a: Expert Meeting, Occupation and Other Forms of 
Administration of Foreign Territory,  CICR, març 2012, p.67-72, https://shop.icrc.org/occupation-and-other-forms-
of-administration-of-foreign-territory-expert-meeting.html?___store=default [en endavant Expert Meeting]

20  La resolució 662 del 1990 recollia que l’annexió de Kuwait per part de l’Irak “sota qualsevol forma del pretext 
que sigui no té validesa legal i es considera nula i sense efecte”. Vegeu també: S.C. Res. 2334, U.N.  S/RES/2334 (23. 
desembre del 2016)

21  La responsabilitat dels estats pels fets internacionalment il·lícits, Commisió de dret internacional, 2001, 
Article 41 i comentari. 

22  Vegeu GCIV, supra note 10, arts. 49,51 i 33. 

23  Id. art. 49



1716

Guia per a la defensa dels drets humansEmpreses i drets humans en territori ocupat
A L -HAQ

Propietat i recursos naturals en territori ocupat

El DIH prohibeix:

• la confiscació de propietat privada (Art. 46, Reglament de La Haia)

• la destrucció de béns immobles o personals que pertanyin a persones 
privades, a l’estat o a altres autoritats públiques, entre d’altres, menys 
en els casos de necessitat militar (art. 53, GCIV). 

• la destrucció i apropiació extensiva il·legal i gratuïta de la propietat no 
justificada per la necessitat militar (art. 147, GCIV).

• el pillatge (art. 47, Reglament de La Haia, art. 33 GCIV).

A més, la potència ocupant és “usufructuaria”24 o administradora dels recursos 
naturals al territori ocupat. Per tant:

• els béns immobles públics, com els recursos extractius només es poden 
fer servir de tal manera que es garanteixi la salvaguarda del capital 
d’aquests recursos. (art. 55, Reglament de La Haia) 25

• queda prohibida l’obertura de noves mines i fonts després de l’inici de 
l’ocupació per part de la potència ocupant. 26

• l’explotació dels recursos naturals s’hauria de fer servir per compensar 
els costos de l’ocupació.27

La Declaració Universal dels Drets Humans també aferma el dret a la propietat 
i en prohibeix la privació arbitraria (art. 17). 

24  En virtut de les normes de l’usdefruit, la potència ocupant té un dret limitat d’ús dels béns immobles públics i 
ha de salvaguardar el capital per a la població protegida. Reglament de La Haia, supra nota 7, art. 55. Vegeu també: 
Norma 51. Béns públics i privats als territoris ocupats.  Base de dades de DIH consuetudinari del CICR https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule51  

25  Els béns immobles públics estan subjectes a les normes d’usdefruit i només es poden confiscar o destruir si 
ho requereix una necessitat militar imperativa.   Id. a Norma 51. Béns públics i privats als territoris ocupats. Base 
de dades de DIH sonsuetudinari, CICR

26  First report on protection of the environment in relation to armed conflicts by Marja Lehto, Special Rapporteur, 
30 April 2018, A/CN.4/720, paras. 31-32, http://digitallibrary.un.org/record/1626541/files/A_CN-4_720-EN.pdf. 

27  Això s’interpreta en sentit estricte per incloure les necessitats humanitàries de la població protegida. 
Corporate War Crimes: Prosecuting the Pillage of Natural Resources, James G. Steward, Open Society Foundations, 
2011, para. 97. 

A més d’aquests i altres principis del DIDH i el DIH, els estats i les empreses també 
han de tenir en compte les obligacions i possibles responsabilitats en virtut del 
dret penal. 28 Els PREDH assenyalen que tant els directius com els empleats poden 
incórrer en responsabilitats individuals i demanen a les empreses que tractin el 
risc de greus violació dels drets humans com una qüestió de “compliment legal”.29 
Com a empreses jurídiques, les empreses també poden ser processades per 
participar de manera directa en delictes internacionals30 o ser-ne còmplices. Així 
mateix, se les pot considerar responsables en virtut del dret civil. 31 La demanda 
presentada contra l’empresa o individu en qüestió pot variar en funció de la 
jurisdicció on es presenti el cas.32

B. Els PREDH i l’Administració ocupant
Tot i que els PREDH reconeixen que hi ha un risc elevat de greus violacions de 
drets humans en les zones afectades per conflictes, 33 no s’hi aborden de manera 
explícita les situacions d’ocupació i les particularitats dels reptes que presenten. 
No obstant això, la Declaració del 2014 del Grup de Treball de les Nacions Unides 
sobre l’aplicació dels PREDH al Territori Palestí Ocupat (en endavant “Declaració 
del Grup de Treball) és una referència fiable per aquest tipus de contextos. 34 A 
la Declaració, el Grup de Treball afirma que en situacions d’ocupació, la potència 
ocupant, és a dir, l›estat que exerceix el control efectiu i amb jurisdicció de facto 
sobre el territori ocupat, té «obligacions equivalents a les d›un estat d›acollida, 
tal com es descriuen en els Principis rectors sobre empreses i drets humans”.35 

28   Principis rectors de l’ONU, supra nota 1, principis 7 (comentari), 23 (comentari).

29   Principis rectors de l’ONU, supra nota 1, principi 23 (comentari)

30  Vegeu: Anita Ramasastry and Roberty C. Thompson, Commerce, Crime and Conflict, Legal Remedies for 
Private Sector Liability for Grave Breaches of International Law, A Survey of Sixteen Countries, Executive Summary, 
2006,  p. 27 “L’estudi de setze sistemes jurídics nacionals confirma l’opinió que és possible responsabilitzar les 
entitats de la comissió de delictes internacionals”.

31  Red Flags, Liability Risks for Companies Operating in High-Risk Zones, http://www.redflags.info/index.
php?page_id=14&style_id=0. 

32  Business and human rights: mapping international standards of responsibility and accountability for corporate 
acts, Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational 
corporations, and other business enterprises, John Ruggie, A/HRC/4/35,  para. 27.

33   Principis rectors de l’ONU, supra nota 1, principis 7, 23 (comentari).

34  Declaració del Grup de Treball, supra nota 2. 

35 Declaració del Grup de Treball, supra nota 2, a la nota al peu 21. 

http://www.redflags.info/index.php?page_id=14&style_id=0
http://www.redflags.info/index.php?page_id=14&style_id=0
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Així doncs, una potència ocupant actua com estat d’origen i d’acollida de les 
empreses que estan domiciliades en el seu territori sobirà, però que operen en el 
territori ocupat.

Tal com s’ha dit, les situacions d’ocupació són de caràcter temporal i una 
potència ocupant hauria de crear les condicions necessàries, com ara totes 
aquelles relacionades amb el desenvolupament econòmic, 36 que permetin a la 
població protegida poder exercir el dret a l’autodeterminació. Quan una ocupació 
s’administra de bona fe37 i quan el DIDH i el DIH “s’interpreten de manera 
compatible amb el dret al desenvolupament, independentment de la duració de 
l’ocupació”,38 les activitats i les relacions comercials poden tenir un paper clau per 
al desenvolupament del territori i el benestar de la població protegida. 39 

No obstant això, pot ser que la potència ocupant “sigui incapaç” d’impedir les 
violacions de drets humans, que “no estigui disposada” a fer-ho o que hi estigui 
directament involucrada.40 En alguns casos, aquestes violacions poden estar 
lligades a les pràctiques de l’estat ocupant per aconseguir l’annexió i l’adquisició 
il·legal de territori i relacionades amb els règims legals i administratius establerts 
per la potència ocupant que requereixen aquestes violacions sistemàtiques i 
perpetuades del dret internacional, incloent-hi el dret a l’autodeterminació. 
Pot ser que una potència ocupant estableixi polítiques i mesures, com ara el 
cobrament i l’ús indegut d’impostos i altres taxes41, que busquin transformar de 
manera permanent o prolongar l’ocupació, crear dependència a través d’una 

36  Cal eliminar l’estat d’ocupació per poder accedir plenament al dret al desenvolupament. Vegeu: Declaration 
on the Right to Development, G.A. Res. 41/128, Article 1 & 5, U.N.  A/RES/41/128, (4 de desembre, 1986).

37  Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 
1967, 23 octubre 2017, U.N.  A/72/43106, paras. 35-37.

38  En situacions d’ocupació, el dret internacional dels drets humans i el dret internacional humanitari s’haurien 
“d’interpretar de manera que siguin coherents amb el dret al desenvolupament, independentment de la durada de 
l’ocupació”. Report of the Special Rapporteur on the situation of human

rights in the Palestinian territories occupied since 1967, 19 octubre 2016, A/71/554,  para. 39, recuperat de https://
www.ohchr.org/Documents/Countries/PS/A_71_554_en.pdf

39  Una reunió d’experts del CICR va destacar la diferència entre els projectes que comporten una disrupció de 
la sobirania i aquells “dirigits a fer treballar la infraestructura bàsica de la societat ocupada”. Expert Meeting, supra 
nota 19, a 68. 

40   Principis rectors, supra nota 1, principi 7 (comentari); Declaració del Grup de Treball, supra nota 2, a 4. 

41  Article 48 del Reglament de La Haia requereix que una potència ocupant utilitzi “impostos, drets i peatges” 
per “sufragar les despeses de l’administració del territori ocupat en de la mateixa manera que hi estava obligat el 
govern legítim”.

integració esbiaixada o crear un mercat captiu entre d’altres. 42 La Conferència 
de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD) ha destacat 
aquestes polítiques i ha assenyalat que 

“en gairebé tots els tipus d’ocupacions[…], els actes i les mesures adoptades 
per l’ocupant[…] sovint priven a les persones que es troben sota el domini 
colonial del dret humà al desenvolupament, reconegut internacionalment, 
ja que se’ls confisquen els seus recursos naturals, fet que els impedeix 
accedir-hi i utilitzar-los i els priva de la capacitat de produir i, d’aquesta 
manera, els obliga a consumir els productes produïts per l’ocupant”.43 

Les relacions i estructures econòmiques de les quals inevitablement es nodreixen 
les empreses són essencials per facilitar aquests processos. 

És per això que una empresa ha de tenir en compte de quina manera pot causar, 
contribuir o estar vinculada a les vulneracions del DIDH i del DIH, incloent-hi 
aquelles estretament vinculades a l›administració injusta del territori. Tal com 
s›exposa als PREDH, aquests tres nivells de responsabilitat inclouen generalment 
actes i omissions en les activitats de les empreses, fins i tot en les relacions amb 
socis i entitats estatals i no estatals al llarg de la cadena de valor, o aquelles 
vinculades amb les seves operacions, productes o serveis. 44 

Entre les qüestions que les empreses haurien de tenir en compte hi ha:

• Les relacions amb l’Administració i altres autoritats de la potència 
ocupant, quan aquestes autoritats treballin per fomentar l’annexió o 
afermançar l’exercici il·legal de la sobirania de la potència ocupant. Això 
pot incloure, per exemple, el pagament de taxes a aquestes autoritats 

42  Vegeu, per exemple: la secció sobre “transformative occupation” (ocupació transformadora) a: n:  Expert 
Meeting, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory,  ICRC, March 2012, p.67-72, https://
shop.icrc.org/occupation-and-other-forms-of-administration-of-foreign-territory-expert-meeting.html? ___
store=default; The Palestinian economy: Macroeconomic and trade policymaking under occupation, UNCTAD, 
2012, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2011d1_en.pdf 

43  Segons l’UNCTAD, els actes i les mesures adoptats per la potència ocupant inclouen l’apropiació de “béns, 
recursos naturals i beneficis econòmics que, per dret, pertanyen al poble colonitzat.  Report of the Committee on 
the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, Annex, Economic costs of the Israeli occupation for 
the Palestinian people, para.6,  A/70/35, https://undocs.org/A/70/35. 

44   Principis rectors de l’ONU, supra nota 1, principi 13 i comentari 
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relacionades amb l’ activitat de l’empresa.45

• L’ús dels recursos naturals al territori ocupat, com ara la terra i l’aigua, i 
l’extracció de recursos no renovables, el títol dels quals pot no ser vàlid 
o haver-se adquirit i estar administrat de manera que serveixi per privar 
la població protegida dels seus propis “mitjans de subsistència”.46

• Rebre incentius de la potència ocupant per traslladar-se al territori 
ocupat, com ara les operacions realitzades en les zones econòmiques 
especials que poden reforçar les activitats il·lícites com traslladar la 
població civil al territori ocupat o ampliar l’absorció i la integració del 
territori ocupat en el de l’ocupant.

• Les activitats que contribueixen o sostenen la discriminació sistemàtica.

C. Sancions
Les empreses també haurien d’estar al corrent de les sancions i les mesures 
adoptades pels estats tercers en relació amb el territori ocupat. Per exemple, la 
Unió Europea, els Estats Units d’Amèrica, el Japó, Austràlia i d’altres estats van 
adoptar contramesures, que incloïen sancions, com a resposta a l’annexió de 
Crimea per part de Rússia. Aquestes mesures anaven dirigides a forçar Rússia 
a complir el dret internacional i a assegurar que no es reconeixien les activitats 
il·legals de Rússia a Crimea. 

La imposició de sancions i contramesures per part dels estats és una diferència 
estructural cabdal entre el cas de Crimea altres situacions d’ocupació i annexió i, 
tal com es veurà, és un dels principals factors que fa que les empreses decideixin 
no emprendre negocis relacionats amb aquell territori o posar-hi fi. Per tant, en els 
casos en què es prohibeixen les activitats o els serveis comercials, el compliment 
legal de les sancions pot tenir prioritat sobre el procés de diligència deguda en 

45  Vegeu: La resposta de Heidelberg Cement a Human Rights WAtch pel que fa al pagament de taxes a les 
autoritats israelianes que es fan servir “per beneficiar els residents de l’Àrea C”.  Els assentaments israelians estan 
situats principalment a l’ÀreaC, on la població colona és més nombrosa que la palestina. Annex VIII: Letter from 
Heidelberg Cement to Human Rights Watch, Occupation, Inc., How Settlement Businesses Contribute to Israel’s 
Violations of Palestinian Rights, Human Rights Watch, 19 gener del 2016, https://www.hrw.org/report/2016/01/19/
occupation-inc/how-settlement-businesses-contribute-israels-violations-palestinian [en endavant, Occupation, 
Inc.]. 

46  Article comú 1, PIDCP i PIDESC; Vegeu, per exemple: Concluding observations on the fourth periodic report 
of Israel, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 12 November 2019, E/C.12/ISR/CO/4, paras. 14-15.

matèria de drets humans d’una empresa. Tanmateix, la presència o absència 
de sancions per a un servei o una activitat comercial en concret pot no incloure 
immediatament tots els riscs potencials de vulneracions dels drets humans. 
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A. Crimea 
La República Autònoma de Crimea i la ciutat de Sebastòpol formen part de 
l’estructura administrativa i territorial d’Ucraïna, segons la constitució ucraïnesa. 

49 El 22 de febrer del 2014, després de mesos de protesta a Kiev, Ucraïna, que 
havien començat el novembre del 2013 a la Plaça Maidan Nezalezhnosti o Plaça 
de la Independència (les protestes de Maidan), l’aleshores president, Viktor 
Yanukovich, va ser destituït. 50 En pocs dies, diversos grups armats van controlar 
instal·lacions estratègiques a Crimea, amb el suport de les tropes de la Federació 
Russa, mentre alguns homes van prendre per la força el Parlament de Crimea.51

El 16 de març del 2014 es va celebrar un referèndum sota control rus, en el 
qual els votants de Crimea van votar a favor de la incorporació del territori a 
la Federació Russa. Ucraïna va assegurar que molts tàrtars de Crimea i moltes 
persones d’ètnia ucraïnesa havien decidit boicotejar el referèndum, que hi va 
haver moltes irregularitats i vulneracions durant la votació52 i que el referèndum 
atemptava contra la constitució ucraïnesa i la legislació pertinent. 53 Una resolució 
de l’Assemblea General de l’ONU va considerar més tard que el vot no era vàlid 
i va demanar als estats que no reconeguessin els intents de canviar l’estatus de 
Crimea.54 Al marge d’aquestes condemnes, el 18 de març del 2014, Rússia i la 
“República de Crimea” van signar un “tractat d’adhesió” que marcava l’annexió de 
Crimea i Sebastòpol. 55  L’11 d’abril del 2014, es va adoptar una nova constitució 

49  Article 133 i capítol X de la Constitució d’Ucraïna, adoptada en la 5a sessió del Verkhovna 
Rada d’Ucraïna el 28 de juny del 1996, http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/
ef2059fd231dbe50ecf78e00ea522f66b4a4c5ec.pdf. 

50  Ukrainian MPs vote to oust President Yanukovych, BBC News, 22 February 2014, https://www.bbc.com/
news/world-europe-26304842.     

51  Id. Vegeu també Situation of human rights in the temporarily occupied Autonomous Republic of Crimea 
and the city of Sevastopol (Ukraine), Human Rights Council, 25 setembre del 2017, A/HRC/36/CRP.3, para. 3 [en 
endavant situació de Crimea, 25 setembre 2017].

52  Vegeu la declaració de Yurij Sergeyev, representant permanent d’Ucraïna a les Nacions Unides a United 
Nations Human Rights Monitoring Mission Deployed to Crimea amid Crisis between Russian Federation, Ukraine, 
Security Council Told, United Nations, 19 març 2014, https://www.un.org/press/en/2014/sc11328.doc.htm

53  Nota de premsa: Regarding the referendum in Crimea Autonomous Republic scheduled for March 16, 2014, 
Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, https://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-news/19433-pres-reliz

54  Backing Ukraine’s territorial integrity, UN Assembly declares Crimea referendum invalid, UN News, 27 March 
2014, https://news.un.org/en/story/2014/03/464812-backing-ukraines-territorial-integrity-un-assembly-declares-
crimea-referendum. 

55  Situation in Crimea, 25 September 2017, supra nota 51, para. 5.

III estudis sobRe el sectoR i 
estudis de cas

La vida diària de la població protegida i les activitats econòmiques segueixen 
funcionant mentre dura l’ocupació i això fa que hi hagi sectors de l’economia i de la 
indústria que sovint es troben operant en situacions d’ocupació. Al mateix temps, 
l’administració del territori per part de la potència ocupant té un paper cabdal 
a l’hora de definir de quina manera es desenvolupen les activitats i estructures 
econòmiques durant l’ocupació, tenint en compte que la potència ocupant sovint 
no és una “entitat neutra que actua només en interès del territori ocupat”.47 Amb 
tots aquests interessos en joc, les empreses han d’avaluar amb deteniment les 
seves operacions o relacions en territoris ocupats i tenir en compte el DIDH, el 
DIH i altres marcs legals i aplicar diligència deguda en matèria de drets humans 
per prevenir o mitigar els impactes negatius sobre els drets humans. En canvi, el 
que sovint s’observa és una falta d’aplicació consistent dels PREDH per part de les 
empreses i els estats i això fa que es conculquin de manera continuada els drets 
humans de la població protegida del territori ocupat.

A la secció següent, s’hi ha identificat diferents sectors i estudis de casos a 
Crimea, al Sàhara Occidental i al Territori Palestí Ocupat, que exemplifiquen els 
riscs legals i els riscs pels drets humans que hi ha en aquests territoris, així com les 
diferents maneres amb què els estats d’origen aborden la problemàtica en cada 
context. Alguns dels sectors claus que no s’han identificat en aquest informe, però 
que estan actius als territoris ocupats són la banca i les finances, la construcció 
i l’energia solar, entre d’altres. 48 Cada secció comença amb una breu explicació 
del context específic d’ocupació, per donar una idea general de l’estat de dret 
i la situació de drets humans existent. Cada estudi de cas inclou un problema 
potencial relacionat amb l’adhesió de l’empresa als marcs legals aplicables i als 
PREDH, que no pretén ser una identificació exhaustiva dels riscs, sinó que busca 
destacar alguns dels possibles problemes. Els casos d’estudi finals examinen les 
empreses multinacionals que operen en més d’una situació d’ocupació i també 
s’identifiquen les accions pertinents adoptades per la potència ocupant i els estats 
d’origen i estats tercers en relació amb les operacions i les relacions comercials. 

47  Expert Meeting, supra nota 19, a 68.

48 Vegeu, per exemple: Powering the Plunder, Western Sahara Resource Watch, novembre 2016; Financing 
Land Grab: The Direct Involvement of Israeli Banks in the Israeli Settlement Enterprise, Who Profits, febrer 2017; 
Occupation, Inc., supra nota 45 

http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/ef2059fd231dbe50ecf78e00ea522f66b4a4c5ec.pdf
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/ef2059fd231dbe50ecf78e00ea522f66b4a4c5ec.pdf
https://www.bbc.com/news/world-europe-26304842
https://www.bbc.com/news/world-europe-26304842
https://www.un.org/press/en/2014/sc11328.doc.htm
https://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-news/19433-pres-reliz
https://news.un.org/en/story/2014/03/464812-backing-ukraines-territorial-integrity-un-assembly-declares-crimea-referendum
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de Crimea i Sebastòpol que establia que Crimea esdevenia un “estat democràtic 
dins de la Federació Russa”.56 Rússia argumenta que els crimeans i les crimeanes 
van decidir “reunir-se amb Rússia”, tot exercint el seu dret a l’autodeterminació. 57

Després de l’annexió, Crimea i Sebastòpol van quedar subjectes a les lleis internes 
i els òrgans administratius de Rússia, que va nacionalitzar empreses i actius clau58 
i va establir una zona econòmica especial a Crimea i Sebastòpol per un període de 
25 anys, amb exempcions de l’impost sobre els béns immobles durant 3 anys, de 
l’impost de propietat durant 10 anys i del pagament dels drets d’importació i els 
impostos, entre altres incentius per atraure empreses i inversors. 59 Des de l’inici 
de l’ocupació, l’ONU va documentar “l’expropiació a gran escala de propietats 
públiques i privades […] sense compensació i sense consideració de les disposicions 
del DIH que protegeixen la propietat de ser embargada o destruïda”.60 En virtut 
del Tractat bilateral d’inversió entre Rússia i Ucraïna, 61 les empreses ucraïneses 
han presentat sol·licituds d’arbitratges d’inversió contra la Federació Russa per les 
propietats expropiades. Com a resultat de l’annexió, una sèrie d’estats, incloent-
hi els Estats Units d’Amèrica, el Japó, Austràlia i la Unió Europea, van adoptar 
contramesures i sancions contra Rússia. 

Situació de drets humans
Sembla ser que quan s’han detectat opositors polítics o veus dissidents, especialment 
els tàrtars de Crimea i persones d’ètnia ucraïnesa, se’ls ha assetjat, detingut i sotmès 

56  An Introduction to the Constitution of the Autonomous Republic of Crimea, Oxford Constitutional Law, http://
oxcon.ouplaw.com/page/crimea-constitution/an-introduction-to-the-constitution-of-the-autonomous-republic-of-crimea  

57  Comentari de la portaveu del Ministeri d’Afers Exteriors, Maria Zakharova en l’ocasió del tercer aniversari  de 
la unificació de Crimea amb Rússia, Ministeri d’Afers Exteriors de la Federació Russa, 16 març del 2017.

58  “El juliol del 2014, el parlament de Crimea va adoptar una llei regional sore l’adquisició d’instal·lacions 
estratègiques a Crimea i va legalitzar així de manera efectiva l’expropiació forçosa”. Imitating Chavez: A Year of 
Nationalization in Crimea, Carnegie Moscow Center, 19 March 2015, https://carnegie.ru/commentary/59421. 

59  Law establishing a free economic zone in Crimea and Sevastopol, President of Russia, 1 December 2014, 
http://en.kremlin.ru/events/president/news/47116; Investment Portal of the Republic of Crimea, https://invest-
in-crimea.ru/en/homepage#p1. 

60  Situation in Crimea, 25 September 2017, supra nota 51, para. 16

61  Ongoing Territorial Challenges in Crimea Cases: Putting Everest v. Russia in Context, Kluwer Arbitration Blog, 
5 November 2018, http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/11/05/territorial-challenges-expected-in-
crimea-cases-putting-everest-v-russia-in-context/; Ukraine’s Naftogaz Seeks $5.2 Billion In Damages From Russia 
Over Seized Crimea Assets, 1 August 2019, Radio Free Europe, https://www.rferl.org/a/ukraine-s-naftogaz-seeks-
5-2-billion-in-damages-from-russia-over-seized-crimea-assets/30086374.html. 

a tortures i maltractaments. 62 Des del març del 2014, s’han dut a terme batudes 
en “negocis, cafeteries, bars, restaurants i mercats, en part per infondre por i per 
atacar de manera desproporcionada la comunitat tàrtara de Crimea.63

L’ONU ha declarat que els residents de Crimea van ser obligats a adoptar la 
ciutadania russa i es discriminava els individus que no la tenien. 64 Aquesta 
discriminació incloïa, entre d’altres, la prohibició de donar feina a ciutadans 
ucraïnesos que no estiguessin inscrits al registre de residència de Crimea, fins al 
punt que, el 2016, els treballadors detectats durant les batudes esmentades abans 
corrien el risc de ser deportats, mentre que els empresaris s’enfrontaven a multes 
o al tancament dels seus negocis. 65 En alguns casos, els ciutadans ucraïnesos 
també han estat “traslladats forçosament a la Federació Russa o deportats al 
territori ucraïnès continental”.66 Juntament amb els trasllats i les deportacions, 
Rússia també ha intentat alterar la demografia de la regió amb 108 224 persones 
de la Federació Russa que han canviat la seva residència a Crimea o a Sebastòpol.67 

L’abril del 2014, l’Oficina de la Fiscal de la Cort Penal Internacional (CPI) va anunciar 
un examen preliminar, 68 que encara està en curs i que inicialment, se centrava en 
els crims contra la humanitat en el context de les protestes del “Maidan” que van 
començar el 2013. Més endavant, el període es va ampliar als suposats delictes 
comesos en territori ucraïnès, a partir del 20 de febrer de 2014.

62  Ukraine: Escalating Pressure on Crimean Tatars, Human Rights Watch, 2 April 2019, https://www.hrw.org/
news/2019/04/02/ukraine-escalating-pressure-crimean-tatars; Situation in Crimea, 25 September 2017, supra 
nota 51, paras. 15, 90-92.

63  Id. a ‘Situation in Crimea’ a paras. 69 i 105.

64  Id. a paras. 6 i 62.

65  Id. a para. 68-69.

66  Report on the situation of human rights in the temporarily occupied Autonomous Republic of Crimea and the 
city of Sevastopol, Ukraine 13 September 2017 to 30 June 2018, Office of the High Commissioner for Human Rights, 
para. 10, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/CrimeaThematicReport10Sept2018_EN.pdf. 

67  Id. a para. 79. 

68  Preliminary examination Ukraine, International Criminal Court, https://www.icc-cpi.int/ukraine

http://oxcon.ouplaw.com/page/crimea-constitution/an-introduction-to-the-constitution-of-the-autonomous-republic-of-crimea
http://oxcon.ouplaw.com/page/crimea-constitution/an-introduction-to-the-constitution-of-the-autonomous-republic-of-crimea
https://carnegie.ru/commentary/59421
http://en.kremlin.ru/events/president/news/47116
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/11/05/territorial-challenges-expected-in-crimea-cases-putting-everest-v-russia-in-context/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/11/05/territorial-challenges-expected-in-crimea-cases-putting-everest-v-russia-in-context/
https://www.rferl.org/a/ukraine-s-naftogaz-seeks-5-2-billion-in-damages-from-russia-over-seized-crimea-assets/30086374.html
https://www.rferl.org/a/ukraine-s-naftogaz-seeks-5-2-billion-in-damages-from-russia-over-seized-crimea-assets/30086374.html
https://www.hrw.org/news/2019/04/02/ukraine-escalating-pressure-crimean-tatars
https://www.hrw.org/news/2019/04/02/ukraine-escalating-pressure-crimean-tatars
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/CrimeaThematicReport10Sept2018_EN.pdf
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i. Energia 
Després de l’annexió, Ucraïna va seguir abastint Crimea per cobrir la major part 
de les seves necessitats energètiques. El novembre del 2015, alguns individus, 
que “pel que sembla, eren partidaris del bloqueig de Crimea”69 van fer explotar 
quatre torres elèctriques situades a Ucraïna, que subministraven electricitat a 
Crimea. L’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU pels drets humans (ACNUDH) va 
destacar els efectes d’aquesta disrupció en el subministrament elèctric per a la 
població protegida de Crimea, com ara els efectes sobre el dret a un habitatge 
i un nivell de vida adequats, i va ressaltar l’obligació de Rússia, com a potència 
ocupant, de satisfer les necessitats humanitàries de la població protegida. A més, 
va assenyalar les obligacions d’Ucraïna en virtut del Pacte Internacional dels Drets 
Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC).70

Es van planificar i construir infraestructures com el “pont energètic” entre Rússia 
i Crimea, per tal que Crimea passés a dependre de Rússia i no d’Ucraïna. 71 A més, 
Rússia també planificava construir dues centrals elèctriques a Crimea. El març del 
2016, mentre es duien a terme els plans per a les centrals elèctriques i un segon 
“pont energètic”, les autoritats imposades per Rússia a Crimea van anunciar 
que ja no rebrien més electricitat d’Ucraïna. 72 Això va ser després que expirés el 
contracte entre la companyia elèctrica ucraïnesa i les autoritats de Crimea, l’1 de 
gener de 2016.73 Les sancions de la UE imposades el 2014 incloïen prohibicions a 
l’exportació de “certs béns i tecnologies a les empreses de Crimea per ser usats a 
la península”, com ara els béns emprats en el sector energètic.74

Siemens
Siemens consta de Siemens AG, l’empresa matriu amb seu a Munic, Alemanya, 

69  Situation in Crimea, 25 September 2017, supra nota 51, para. 217.

70  Id. a paras. 218-219.

71  Explainer: Why Ukraine Supplies Electricity To Crimea, And Why It Stopped, Radio Free Europe / Radio Liberty, 
24 November 2015, https://www.rferl.org/a/ukraine-crimea-power-supply-electricity-explainer/27384812.html.

72  Crimea to end electricity supplies from Ukraine, RT News, 31 March 2016, https://www.rt.com/
business/337891-crimea-russia-energy-ukraine/. 

73  Situation in Crimea, 25 September 2017, supra nota 51, para. 217.

74  Joint Staff Working Document, Information Note to EU business on operating and/or investing in Crimea/
Sevastopol, European Commission, June 10, 2015, p.3, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12078-
2014-REV-2/en/pdf. 

i les seves filials. Se centra en “l’electrificació, automatització i digitalització” en 
sectors com la gestió energètica, l’electricitat i el gas i la mobilitat. 75 L’empresa fa 
170 anys que treballa a Rússia.76

Després de l’annexió de Crimea, Siemens va subministrar unes turbines a un 
soci rus, tot corrent el risc d’incórrer en responsabilitats per haver infringit 
les sancions i per possibles vulneracions del DIH, com ara la vinculació amb 
els intents de canviar l’statu quo del territori ocupat. 

El 2015, Siemens va vendre quatre turbines de gas a OAO VO TechnoPromExport 
(TPE), una filial de l’empresa estatal russa Rostec, per utilitzar-les a la central 
elèctrica de la península de Taman, a Rússia. Pel que sembla, durant l’estiu del 
2016,77 l’empresa conjunta de la companyia, Siemens Gas Turbines Technologies 
(SGTT), domiciliada a Sant Petersburg, va ser qui va lliurar les turbines. Després 
OAO VO TPE va lliurar les turbines a OOOO VO TechnoPromExport, que les va 
modificar i les va transportar a Crimea per instal·lar-les.78 

Abans del lliurament, el 30 de juny de 2015, un diari rus va informar dels detalls 
d’un suposat subministrament imminent de turbines per part de Siemens, que 
havia fet servir “una nova central elèctrica com a cortina de fum”.79 Siemens va 
negar les acusacions de seguida i va assegurar que les seves operacions comercials 
respectaven les sancions i tots els “marcs polítics i legals”,80 però la declaració no 
feia cap referència als PREDH, a la diligència deguda en matèria de drets humans 
o als possibles incompliments del DIH, que es van produir durant l’annexió de 
Crimea per part de Rússia ni a les relacions comercials en les quals Siemens va 
estar involucrada (p. ex. amb una empresa estatal). Més endavant, Siemens va 
declara que les turbines s’havien lliurat el juny del 2016 en un magatzem de 

75  Informe Anual 2017, Siemens, p.2. https://www.siemens.com/investor/pool/en/investor_relations/Siemens_
AR2017.pdf.

76  Our history in Russia, Siemens, recuperat de https://www.siemens.com/global/en/home/company/about/
history/countries/russia.html. 

77  Informe anual de Siemens 2017, Siemens, p.87 

78  Id. Noteu que OOO denota una societat de responsabilitat limitada i OAO es una societat anònima.

79  Siemens: Villain or victim in Crimean turbines scandal?, Kyiv Post, 29 September 2017, https://www.kyivpost.
com/business/siemens-villain-victim-crimean-turbines-scandal.html

80  Official statement regarding media allegations of a breach by Siemens of sanctions against Russia, Siemens, 
1 July 2015, http://sie.ag/1GN96Ce. 
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Sant Petersburg. 81 No obstant això, va seguir havent-hi rumors sobre l’ús que es 
preveia donar a les turbines a Crimea i, el setembre del 2016, sembla que Siemens 
dubtava que les turbines s’haguessin lliurat a Taman. 82 

El juliol del 2017, el govern alemany va preguntar a Siemens com havien anat a 
parar les turbines a Crimea83 i també va comunicar a Rússia que les violacions de 
les sancions tindrien un efecte sobre la relació entre ambdós estats. 84 Siemens 
va destacar que les disposicions del contracte que prohibien el lliurament de 
turbines a tercers tenien per objectiu garantir el respecte de les sancions. 85 Però, 
a banda d’aquestes disposicions contractuals, no està clar si Siemens va avaluar la 
venda de les turbines o la relació amb OAO VO TPE dins el marc dels PREDH o si 
va aplicar més diligència deguda el 2015, abans de la venda.

És important destacar que el govern dels EUA va assenyalar que les turbines servirien 
per establir un “subministrament d’energia independent per a Crimea i Sebastòpol” 
i que si “la instal·lació es feia amb èxit, […] faria avançar l’annexió de Rússia”.86 

EL 4 d’agost del 2017, el Consell de la Unió Europea va publicar el Reglament 
d’aplicació 2017/1417, pel qual se sotmetia a altres persones (el Viceministre 
d’Energia de la Federació Russa, el cap del Departament del Ministeri d’Energia 
de la Federació Russa i el director general de OAO VO TPE) i entitats (OAO VO TPE, 
OOO VO TPE i ZAO Interautomatika) a mesures restrictives.87Aquest reglament 
assegurava que les turbines de gas “es van subministrar des de Rússia, tot 

81  Germany Questions Siemens on Equipment that Made it to Crimea, Fox News, 13 July 2017, https://www.
foxbusiness.com/features/germany-questions-siemens-on-equipment-that-made-it-to-crimea.

82  Id. 

83  Id.

84  Germany says Crimean turbine scandal souring relations with Russia, Reuters, 22 July 2017, https://www.
reuters.com/article/us-ukraine-crisis-crimea-siemens-idUSKBN1A70U1

85  Germany Questions Siemens on Equipment that Made it to Crimea, Fox News, 13 July 2017, https://www.
foxbusiness.com/features/germany-questions-siemens-on-equipment-that-made-it-to-crimea 

86  Treasury Sanctions Additional Individuals and Entities in Connection with the Conflict in Ukraine and Russia’s 
Occupation of Crimea, U.S. Department of Treasury, 26 gener 2016, https://home.treasury.gov/news/press-
releases/sm0266  

87  Council Implementing Regulation (EU) 2017/1417 of August 2017 implementing Regulation (EU) No 
269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial 
integrity, sovereignty and independence of Ukraine. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32017R1417&from=EN 

incomplint les disposicions contractuals de la venda original de turbines a Rússia 
per part d’una empresa establerta a la Unió Europea”.88 Al reglament també s’hi 
assenyalava que la mesura menyscabava la política de la Unió Europea de no 
reconèixer “l’annexió il·legal de Crimea i Sebastòpol”.89 

Siemens i SGTT van presentar una demanda contra TechnoPromExport, que 
va ser qui va transferir les turbines el juliol del 2017. 90 Més concretament, es 
rumoreja que s’havia contractat ZAO Interautomatika, una empresa de la qual 
Siemens tenia una participació del 46 % el 2017, 91 per posar en funcionament les 
turbines. 92 L’octubre del 2018, el Tribunal Suprem de Rússia es va negar a revisar 
una decisió del Tribunal d’Apel·lació, que va desestimar la demanda presentada 
per Siemens SGTT contra TechnoPromoExport.93 Més endavant, el conseller 
delegat de Siemens va qualificar l’incident d’un “error individual” i va anunciar 
que planificaven fer més inversions a Rússia. 94

ii. Turisme 
El turisme és un sector clau de l’economia de Crimea que s’ha anat reduint des de 
l’annexió del territori. Bona part dels ucraïnesos, que representaven un 70 % dels 
turistes que visitaven la península, han deixat d’anar-hi. 95 Com que bona part de 
les aerolínies internacionals i altres empreses multinacionals del sector turístic 
han acatat les sancions, el nombre de turistes estrangers també ha disminuït 

88  Id. a para. 3.

89  Id. a para. 4.

90  SGTT es una empresa conjunta, de la qual Siemens en té la majoria de les accions. Siemens says Crimea 
Turbines Claims Only Against TPE, Reuters, 11 juliol del 2017, https://uk.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-
crimea-siemens-court/siemens-says-crimea-turbines-claims-only-against-tpe-idUKKBN19W1EW. 

91  Informe anual de Siemens 2017, Siemens, p.122

92  Russia will struggle to turn on Siemens turbines in sanctions- bound Crimea, Reuters, 19 juliol 2017, https://
www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-crimea-siemens-turbine/russia-will-struggle-to-turn-on-siemens-
turbines-in-sanctions-bound-crimea-idUSKBN1A41RM 

93  Russian Supreme Court dismisses Siemens subsidiary’s appeal in turbines case,
 Rapsi, Russian Legal Information Service, 16 octubre 2018, http://rapsinews.com/judicial_
news/20181016/289557892.html 

94  Siemens to hike Russia investment despite Crimea scandal, DW, 16 febrer del 2019, https://www.dw.com/en/
siemens-to-hike-russia-investment-despite-crimea-scandal/a-47548791. 

95  The Unprofitable Business of Crimean Annexation, 12.3.2015, Center for International Private Enterprise, 
https://www.cipe.org/blog/2015/12/03/the-unprofitable-business-of-crimean-annexation/ 
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considerablement. Les mesures restrictives imposades per Consell d’Europa a 
partir del mes de març del 2014 com a resposta a l’annexió de Crimea incloïen 
la prohibició de “serveis turístics a Crimea o Sebastòpol. Més concretament, això 
significa que els creuers europeus no poden fer escala als ports de la península 
de Crimea, excepte en cas d’emergència”.96 Les sancions dels EUA incloïen la 
prohibició de l’exportació, venda o subministrament per part d’una persona 
dels EUA de qualsevol bé, servei o tecnologia a Crimea.97 El resultat fou que les 
empreses de viatges amb seu als EUA Expedia, Priceline i Airbnb van deixar d’oferir 
serveis relacionats amb Crimea, com ara vols i allotjament.98 D’altra banda, Rússia 
va intentar reforçar el sector amb ofertes de vacances amb descomptes per a 
empleats d’empreses estatals.99 Ucraïna també va adoptar mesures legals perquè 
els estrangers hagin de demanar permís per accedir a Crimea i tant els ucraïnesos 
com els estrangers hagin d’accedir-hi a través de check points.100 

La nacionalització que les autoritats russes van començar a dur a terme a partir del 
2014 també es va centrar en propietats relacionats amb el turisme com “hotels, 
apartaments privats, locals no residencials”101 i balnearis. El juny del 2017, les 
autoritats de Crimea van anunciar l’enderrocament de 6000 propietats de primera 
línia de mar, que suposadament s’havien construït sense permís.102 El maig del 

96  Illegal annexation of Crimea and Sevastopol: EU extends sanctions by one year, European Council, 18 juny del 
2018, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/18/illegal-annexation-of-crimea-and-
sevastopol-eu-extends-sanctions-by-one-year/ 

97  Executive Order 13685 of December 19, 2014, Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain 
Transactions with Respect to the Crimea Region of Ukraine, Section 1(a), https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo4.pdf 

98  Airbnb and Priceline join Expedia in halting Crimea travel bookings, but others don’t, tnooz, 18 març del 2015, 
recuperat de https://www.tnooz.com/article/crimea-sanctions-online-travel-companies-compliance/; L’article 
citat recull que Priceline seguia oferint vols Cal destacar que la cerca feta el 3 d’octubre del 2018 no va donar cap 
resultat d’allotjament o de vols.

99  Russia’s Pitch to Vacationers: Crimea is for Patriots, New York Times, 19 August 2015, https://www.nytimes.
com/2015/08/20/world/europe/russias-pitch-to-vacationers-crimea-is-for-patriots.html

100  L’incompliment d’aquestes lleis podria comportar conseqüències legals i la prohibició d’entrar a Ucraïna. 
Normes d’entrada i sortida de Crimea, Ambaixada d’Ucraïna al Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, 
11 d’agost del 2015 https://uk.mfa.gov.ua/en/press-center/comments/3952-rules-on-entry-into-and-exit-from-
crimea; Four years after Russia annexed Crimea, the peninsula remains in limbo, 28 January 2019, Lost Angeles 
Times, https://www.latimes.com/world/la-fg-crimea-20190128-story.html 

101  Situació a Crimea, 25 setembre 2017, supra nota 51, para. 173.

102  Crimean business owners caught up in pro-Russia officials’ crackdown, Los Angeles Times, 12 gener 2017, 
http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-crimea-yalta-2017-story.html. 

2018, el Tribunal Permanent d’Arbitratge va dictaminar que Rússia hauria de 
compensar els inversors ucraïnesos amb 159 milions de dòlars per les propietats 
nacionalitzades, que incloïen hotels i propietats residencials i comercials.103

Booking.com
Booking Holdings, antigament Priceline Group és la propietària de Booking.com i 
de les empreses Priceline, Agoda, KAYAK, Rentalcars.com i OpenTable. 104 Booking 
ofereix hotels, apartaments i altres propietats als viatgers en els 229 països on 
opera, 105 incloent-hi Crimea i Sebastòpol. Booking Holdings té la seu als EUA, però 
Booking.com la té als Països Baixos. 106 Pel que sembla, les propietats que mostra 
de Crimea, les gestiona l’oficina de representació de Booking.com a Ucraïna.107

El fet que Booking.com ofereixi allotjament a Crimea i Sebastòpol la fa que 
corri el risc d’infringir les sancions relacionades amb els serveis turístics i 
d’involucrar-se en els impactes negatius sobre els drets humans derivats 
de la nacionalització per part de Rússia de propietats estatals i privades 
relacionades amb el turisme i els viatges. 

Les sancions de la Unió Europea especifiquen la prohibició de “serveis turístics a 
Crimea o Sebastòpol”, fet que, com ja s’ha esmentat, va fer que empreses com 
Expedia, Priceline i Airbnb ràpidament deixessin de prestar servei a la zona el 
2015. Tot i que Booking.com no semblava que seguís el mateix camí, el 2014 va 
investigar els vincles entre els individus sancionats per la UE i les seves connexions 
amb els hotels de Crimea i Ucraïna.108

103  Hague court rules Russia must compensate Ukrainian investors $159 mn for Crimea losses, Euromaiden 
Press, 10 maig 2018, http://euromaidanpress.com/2018/05/10/first-ever-ruling-of-hague-court-on-crimean-
losses-russia-must-pay-ukrainian-companies-us159-mln/

104  About- Factsheet, Booking Holdings, https://www.bookingholdings.com/about/factsheet/

105  L’empresa ofereix allotjaments a “121.000 destinacions en 229 països i territoris arreu del món”. https://
www.bookingholdings.com/brands/booking/

106  Contact & Locations, Booking Holdings, https://www.bookingholdings.com/contact-and-locations/ 

107  Entrada sobre Booking.com a Crimea, Business in Occupied Lands, EIRIS Foundation, recuperat de http://
www.businessinoccupiedlands.org/search/?search=235&country=223

108  Booking.com Investigates Hotels for Links to Sanctioned Ukrainians, The Moscow Times, 21 març 2014, 
https://themoscowtimes.com/articles/bookingcom-investigates-hotels-for-links-to-sanctioned-ukrainians-33174 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/18/illegal-annexation-of-crimea-and-sevastopol-eu-extends-sanctions-by-one-year/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/18/illegal-annexation-of-crimea-and-sevastopol-eu-extends-sanctions-by-one-year/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo4.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo4.pdf
https://www.tnooz.com/article/crimea-sanctions-online-travel-companies-compliance/
https://www.nytimes.com/2015/08/20/world/europe/russias-pitch-to-vacationers-crimea-is-for-patriots.html
https://www.nytimes.com/2015/08/20/world/europe/russias-pitch-to-vacationers-crimea-is-for-patriots.html
https://uk.mfa.gov.ua/en/press-center/comments/3952-rules-on-entry-into-and-exit-from-crimea
https://uk.mfa.gov.ua/en/press-center/comments/3952-rules-on-entry-into-and-exit-from-crimea
https://www.latimes.com/world/la-fg-crimea-20190128-story.html
http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-crimea-yalta-2017-story.html
http://euromaidanpress.com/2018/05/10/first-ever-ruling-of-hague-court-on-crimean-losses-russia-must-pay-ukrainian-companies-us159-mln/
http://euromaidanpress.com/2018/05/10/first-ever-ruling-of-hague-court-on-crimean-losses-russia-must-pay-ukrainian-companies-us159-mln/
https://www.bookingholdings.com/about/factsheet/
https://www.bookingholdings.com/brands/booking/
https://www.bookingholdings.com/brands/booking/
https://www.bookingholdings.com/contact-and-locations/
http://www.businessinoccupiedlands.org/search/?search=235&country=223
http://www.businessinoccupiedlands.org/search/?search=235&country=223
file:///D:/Projects/Al-HAQ/Projects/Graphic/2020/Catalan%20Versions/Data/,%20https:/themoscowtimes.com/articles/bookingcom-investigates-hotels-for-links-to-sanctioned-ukrainians-33174
file:///D:/Projects/Al-HAQ/Projects/Graphic/2020/Catalan%20Versions/Data/,%20https:/themoscowtimes.com/articles/bookingcom-investigates-hotels-for-links-to-sanctioned-ukrainians-33174
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El desembre del 2016 l’Oficina del Fiscal de la República Autònoma de Crimea, 
traslladada a Kiev el 2014, va iniciar una investigació criminal sobre Booking.com, 109 
després que un diputat ucraïnès presentés una demanda on sol·licitava bloquejar 
l’accés a la pàgina a Ucraïna, per suposades infraccions de la legislació ucraïnesa 
i internacional. 110 El 2017, i en part com a resposta a aquesta acció, Booking.com 
va corregir les ubicacions de les propietats de Crimea i hi va fer constar la nota 
“en territori ucraïnès”. 111 El juliol del 2018, Booking.com va ser objecte de titulars 
per un suposat canvi a la pàgina que excloïa les reserves turístiques per a Crimea. 

112 Tanmateix, l’empresa ja havia començat a diferenciar entre viatges de negocis i 
de plaer uns quants anys abans113 i encara bloqueja les reserves turístiques, però 
permet als clients seleccionar “viatjo per feina” per generar les llistes d’ofertes 
d’hotels. 114 Tot i aquesta diferenciació, no es requereix cap tipus de documentació 
abans de reservar que demostri que el viatge és per feina. En una informació als 
mitjans l’any 2018, s’hi assegurava que la pàgina web abans mostrava opinions 
dels turistes que hi havien anat en els últims 4 anys, però que l’empresa havia 
acabat retirant i desactivant els comentaris sobre l’indret.115

En resposta a una pregunta enviada a Booking.com en relació amb aquesta 
informació, l’empresa va respondre: 

“Les sancions de la UE prohibeixen prestar serveis turístics a Crimea i a 
Sebastòpol als ciutadans de la UE i a les empreses que hi estan domiciliades. 
Nosaltres pensem que, tenint en compte que podem desconèixer el motiu 
del viatge, la prestació del servei de reserves d’allotjament no entra en 

109  Ukraine investigates Booking.com for doing business in Crimea, Kyiv Post, 24 desembre 2016, https://www.
kyivpost.com/ukraine-politics/ukraine-investigates-booking-com-business-crimea.html

110  Id. Vegeu també: Ukrainian authorities have opened a case against Booking.com for ‘aiding and abetting 
the occupiers in Crimea,’ UAWIRE, 21 desembre 2016, http://uawire.org/news/the-ukrainian-authorities-have-
opened-a-case-against-booking-com-for-aiding-and-abetting-the-occupiers-in-the-crimea

111  Booking.com has corrected its data on which country Crimea belongs to, 2 maig 2017, UAWIRE, http://
uawire.org/news/booking-com-has-corrected-its-data-on-which-country-crimea-belongs-to 

112  US and EU Russia Sanctions Update- Overview and Energy Sector Focus (and the New Russian 
Countersanctions), Morgan Lewis, 30 juliol 2018, p.58, https://www.morganlewis.com/-/media/files/publication/
presentation/webinar/2018/ukrainerussia_sanctionsupdate_30july18.ashx

113  Booking.com introduces special mode for hotel booking in Crimea, 20 desembre 2016, https://en.interfax.
com.ua/news/economic/391973.html

114  Cerca feta a Booking.com l’11 de gener del 2020.

115  Despite EU sanctions, hotel rooms available in Crimea, DW, 19 juliol 2018, https://www.dw.com/en/despite-
eu-sanctions-hotel-rooms-available-in-crimea/a-44751747 

l’àmbit d’aplicació de les sancions. Així i tot, per tal d’evitar qualsevol 
malentès sobre la nostra posició, hem decidit que el nostre servei només 
estigui disponible per a les persones que viatgen a Crimea per negocis o 
per feina, que així hauran de certificar-ho durant el procés de reserva. 
Només es pot completar el procés de reserva, si el client selecciona l’opció 
de viatge de negocis o feina. Si el client selecciona plaer, la reserva no es 
pot completar”.116

Com es pot veure, la declaració de Booking.com no fa cap referència a la 
consideració dels PREDH, ni a les disposicions pertinents del dret internacional 
que puguin afectar de manera més àmplia la seva provisió de serveis. És important 
que Booking.com aclareixi quin procés de diligència deguda en matèria de drets 
humans ha aplicat, especialment si es té en compte que Rússia va nacionalitzar 
nombroses propietats com ara instal·lacions i allotjaments turístics.

116  Comunicació per correu electrònic de Peter Lochbihler, Director d’Afers Públics, Booking.com International 
B.V., 11 març 2019. 

https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/ukraine-investigates-booking-com-business-crimea.html
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http://uawire.org/news/the-ukrainian-authorities-have-opened-a-case-against-booking-com-for-aiding-and-abetting-the-occupiers-in-the-crimea
http://uawire.org/news/booking-com-has-corrected-its-data-on-which-country-crimea-belongs-to
http://uawire.org/news/booking-com-has-corrected-its-data-on-which-country-crimea-belongs-to
https://www.morganlewis.com/-/media/files/publication/presentation/webinar/2018/ukrainerussia_sanctionsupdate_30july18.ashx
https://www.morganlewis.com/-/media/files/publication/presentation/webinar/2018/ukrainerussia_sanctionsupdate_30july18.ashx
https://en.interfax.com.ua/news/economic/391973.html
https://en.interfax.com.ua/news/economic/391973.html
https://www.dw.com/en/despite-eu-sanctions-hotel-rooms-available-in-crimea/a-44751747
https://www.dw.com/en/despite-eu-sanctions-hotel-rooms-available-in-crimea/a-44751747
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B. Sàhara Occidental
El 1963, encara sota control espanyol, el Sàhara Occidental (aleshores Sàhara 
Espanyol) va entrar a la llista de l’ONU dels territoris no autònoms com un territori 
“els pobles del qual encara no han arribat a la plenitud de l’autogovern”.117 
L’Assemblea General de l’ONU també va adoptar la resolució 2027 (XX) que 
exigia a Espanya que prengués totes les mesures per alliberar els territoris d’Ifni 
i del Sàhara Occidental de la dominació colonial”.118 Arran de les reclamacions 
concurrents del Marroc i Mauritània, l’Assemblea General de l’ONU va sol·licitar 
una opinió consultiva del Tribunal Internacional de Justícia (TIJ). El tribunal va 
determinar que “no existien vincles jurídics que puguin modificar l’aplicació 
de […] la Declaració sobre la concessió de la independència als països i pobles 
colonials en la descolonització del Sàhara Occidental i, en particular, l’aplicació del 
principi d’autodeterminació mitjançant l’expressió lliure i genuïna de la voluntat 
dels pobles del territori”.119 

Poc després que s’emetés l’opinió consultiva el 1975, el Marroc va ocupar i 
envair militarment el Sàhara Occidental durant la “Marxa Verda” a la regió. 
Com a conseqüència dels combats, entre el 1975 i el 1976 milers de sahrauís 
van abandonar les seves llars al Sàhara Occidental i es van convertir en refugiats. 
Entre el 1980 i el 1989, el Marroc va construir murs de sorra (“berma”) amb una 
alta concentració de mines antipersona, 120 per dividir el territori controlat pel 
Marroc i el controlat pel Front Polisario (en endavant “Polisario”), el moviment 
d’alliberament sahrauí. El Marroc va anar annexant progressivament el Sàhara 
Occidental i actualment controla el 85 % del territori, 121 que ha posat sota la 
seva jurisdicció interna. El Polisario va declarar el territori que tenien sota el seu 
control la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD). 

117  Vegeu la Carta de les Nacions Unides, Capítol XI, article 73.  The United Nations and Decolonization, Non-
Self-Governing Territories, http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories.shtml

118   Aquesta resolució fa un esment especial a la Declaració sobre la concessió de la independència als països i 
pobles colonials. Resolució 2072 (XX) de l’Assemblea General de l’ONU sobre la qüestió d’Ifni i el Sàhara Espanyol, 
16 desembre del 1965, para. 2.

119  L’Opinió consultiva emesa el 16 d’octubre del 1975. Resum del cas del Sàhara Occidental, Tribunal 
Internacional de Justicia https://www.icj-cij.org/en/case/61 

120  Keeping It Secret, The United Nations Operation in the Western Sahara, Human Rights Watch, octubre 1995, 
https://www.hrw.org/reports/1995/Wsahara.htm  

121  Western Sahara, Freedom in the World 2014, Freedom House, https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2014/western-sahara 

El TIJ afirmava en la seva opinió consultiva que el Marroc no tenia sobirania 
sobre el territori122 i l’ONU,123 la Unió Africana124 i el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea,125 entre altres, també sostenen que el Marroc és la potència ocupant al 
Sàhara Occidental. Els posicionaments de la majoria d’estats membres de la Unió 
Europea sobre la qüestió de l’ocupació són reservats, així i tot, consideren que el 
Sàhara Occidental és un territori no autònom i que el Marroc hi té un estatus de 
no sobirania.126 El Marroc argumenta que la regió és part del seu territori, que “ha 
retornat a la seva pàtria”.127 

El país alauita no ha complert amb els seus deures com a potència ocupant i ha 
posat en pràctica polítiques per alterar la demografia de la regió, com ara “incentius 
econòmics pels marroquins que vulguin traslladar-se al Sàhara Occidental i pels 

122  L’Opinió consultiva emesa el 16 d’octubre del 1975. Resum del cas del Sàhara Occidental, Tribunal 
Internacional de Justicia https://www.icj-cij.org/en/case/61

123  L’última vegada que una resolució de l’ONU es va referir al Sàhara Occidental com un territori ocupat va 
ser el 1980. Vegeu: Resolució 35/19 de l’Assemblea General de l’ONU sobre la qüestió del Sàhara Occidental, 11 
novembre 1980, para. 3, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/35/19; Resolució 35/19 
de l’Assemblea General de l’ONU sobre la qüestió del Sàhara Occidental, 21 novembre 1979, para. 5, http://www.
un.org/documents/ga/res/34/a34res37.pdf. Cal destacar que quan l’antic Secretari general de l’ONU, Ban-Ki Moon, 
es va referir a “l’ocupació” marroquina del Sàhara Occidental, el Marroc va reaccionar ordenant a dotzenes de 
treballadors de l’ONU que abandonessin el país.  UN Chief Regrets Morocco ‘misunderstanding’ over Western 
Sahara remark, Reuters, 28 març 2016, https://www.reuters.com/article/us-morocco-westernsahara-un/u-n-chief-
regrets-morocco-misunderstanding-over-western-sahara-remark-idUSKCN0WU1N9 

124  Legal Opinion on the Legality in the Context of International Law including the Relevant United Nations 
Resolutions and OAU/AU Decisions, of Actions Allegedly Taken by the Moroccan Authorities or Any Other State, 
Group of States, Foreign Companies or Any Other Entity in the Exploration and/or Exploitation of Renewable 
and Non-Renewable Natural Resources or Any Other Economic Activity in Western Sahara, Office of the Legal 
Counsel and Directorate for Legal Affairs of the African Union Commission, 2015, https://au.int/sites/default/
files/newsevents/workingdocuments/13174-wd-legal_opinionof-the-auc-legal-counsel-on-the-legality-of-the-
exploitation-and-exploration-by-foreign-entities-of-the-natural-resources-of-western-sahara.pdf

125  L’acord de pesca entre l’UE i el Marroc és vàlid en la mesura en què no és aplicable al Sàhara Occidental i 
les seves aigües adjacents, Comunicat de premsa nº 21/18, Tribunal de Justícia de la Unió Europea https://curia.
europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180021en.pdf

126  The EU, Morocco, and the Western Sahara: a chance for justice, European Council on Foreign Relations, 10 
juny 2016, https://www.ecfr.eu/article/commentary_the_eu_morocco_and_the_western_sahara_a_chance_for_
justice_7041 

127  Statement by Morocco, Pacific Regional Seminar on the implementation of the Second International Decade 
for the Eradication of Colonialism: priorities for action, 28 to 30 novembre 2006, PRS/2006/CRP.14, http://www.
un.org/en/decolonization/pdf/crp_2006_morocco.pdf.  
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180021en.pdf
https://www.ecfr.eu/article/commentary_the_eu_morocco_and_the_western_sahara_a_chance_for_justice_7041
https://www.ecfr.eu/article/commentary_the_eu_morocco_and_the_western_sahara_a_chance_for_justice_7041
http://www.un.org/en/decolonization/pdf/crp_2006_morocco.pdf
http://www.un.org/en/decolonization/pdf/crp_2006_morocco.pdf


3736

Guia per a la defensa dels drets humansEmpreses i drets humans en territori ocupat
A L -HAQ

sahrauís que vulguin traslladar-se al Marroc”.128 Això ha fet que els sahrauís hagin 
acabat essent una minoria al Sàhara Occidental. Així mateix, el govern del Marroc 
també incentiva les empreses perquè es traslladin al Sàhara Occidental.129

Situació de drets humans
El 2018, el Departament d’Estat dels EUA va assenyalar que el govern del Marroc 
era “sensible a qualsevol informació que no s’ajustés a la posició oficial de 
l’Estat sobre la situació del territori i que seguia expulsant, assetjant i detenint 
les persones que escrivien opinions crítiques sobre el tema”.130 Les autoritats 
marroquines també han posat sistemàticament impediments a les reunions de 
suport a l’autodeterminació dels sahrauís, al Sàhara Occidental. 131 Fins al 2015, 
també es va prohibir que les ONGs sahrauís es registressin oficialment i avui dia 
encara s’exposen la limitació de les seves activitats per part del govern.132 

A més, l’ONU informava que la minoria sahrauí al Sàhara Occidental controlat pel 
Marroc s’exposava a “una presumpta discriminació pel que fa a l’exercici dels seus 
drets econòmics, socials i culturals”,133 com a conseqüència del fet que les autoritats 
marroquines “no haguessin pres totes les mesures per consultar el poble sahrauí 

128  Western Sahara, Freedom in the World 2016, Freedom House, https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2016/western-sahara;
Això és a més dels refugiats sahrauís que viuen a Argèlia. 
El desembre del 2017, l’ACNUR calculava que hi havia 173 600 refugiats que vivien en camps de refugiats a Tindouf, 
Argèlia. Sahrawi Refugees in Tindouf, Algeria: Total In-Camp Population, UNHCR, març 2018, http://www.usc.
es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/UNHCR_Tindouf-Total-In-Camp-Population_
March-2018.pdf

129  Vegeu, per exemple: Morocco pushes development in disputed Western Sahara, Euractiv, 8 novembre 
2018, https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/morocco-pushes-development-in-disputed-
western-sahara/

130  Western Sahara 2018 Human Rights Report, US State Department, https://www.state.gov/wp-content/
uploads/2019/03/WESTERN-SAHARA-2018.pdf; 
L’ONU també ha denunciat casos de tortura cruel i tractament inhumà o degradant per part d’agents marroquins 
contra individus sospitosos de “ser una amenaça per la integritat territorial de l’estat, que, segons la definició 
del Marroc, inclou el Sáhara Occidental”. Informe del Secretari General sobre la situació que afecta el Sàhara 
Occidental, Consell de Seguretat de l’ONU, 10 abril del 2017, S/2017/307, para. 69.

131  Morocco/Western Sahara Events of 2017, Human Rights Watch, https://www.hrw.org/world-report/2018/
country-chapters/morocco/western-sahara 

132  Western Sahara, Freedom in the World 2016, Freedom House. See also: Western Sahara, Freedom in the 
World 2018, Freedom House, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/western-sahara 

133  Informe del Secretari General sobre la situació que afecta el Sàhara Occidental, Consell de Seguretat de 
l’ONU, 10 abril del 2017, S/2017/307, para. 75

sobre el desenvolupament dels recursos naturals del Sàhara Occidental”.134 Al 
territori, s’hi aplica la llei laboral del Marroc, però els sindicats no estan actius.135

i. Agricultura 
L’agricultura representa aproximadament un 19 % del PIB marroquí i dona feina a 
quatre milions de persones. 136 El 2008, el Marroc va posar en marxa el ‘Pla Marroc 
Verd’ (Plan Maroc Vert) destinat a “doblar el valor afegit del sector agrícola” entre 
el 2008 i el 2020. 137 El pla incloïa Dakhla, una àrea costanera fèrtil del Sàhara 
Occidental i preveia que el 2020 hi haguessin 2000 hectàrees de terra per ús 
agrícola. 138 L’organització Western Sahara Resource Watch (WSRW) ha assenyalat 
que moltes de les terres que s’han venut i s’han utilitzat per a la indústria agrícola 
a la zona de Dakhla pertanyen al poble sahrauí, que actualment viu en camps 
de refugiats a Algèria. La indústria agrícola, a més, també facilita el trasllat de 
colons marroquins amb l’oferiment de llocs de feina. 139 Cal destacar que el rei del 
Marroc, Mohammed VI és el propietari d’algunes de les indústries agrícoles de 
Dakhla, juntament amb conglomerats marroquins i multinacionals franceses.140 

El 2015, el Relator especial de l’ONU sobre el dret a l’alimentació va visitar el 
Marroc i Dakhla, concretament, els projectes pesquers i agrícoles que hi ha, i va 
assenyalar que, si bé és cert que moltes persones es beneficien del creixement 
econòmic, “s’han de fer més esforços per assegurar que els beneficis dels 
projectes es reparteixen per igual. Els projectes que s’hi desenvolupen han de ser 
inclusius, completament participatius i han d’assegurar que es tenen en compte 

134  Informe del Secretari General sobre la situació que afecta el Sàhara Occidental, Consell de Seguretat de 
l’ONU, 10 abril del 2017, S/2017/307, para. 75

135  Concluding observations on the sixth periodic report of Morocco, Human Rights Committee, 1 December 
2016, CCPR/C/MAR/CO/6, para. 9, http://undocs.org/CCPR/C/MAR/CO/6 

136  Western Sahara, Freedom in the World 2018, Freedom House.

137  Presentation of the sector, Invest in Morocco, http://www.invest.gov.ma/?Id=25&lang=en&RefCat=5&Ref=148 

138  Implementation Completion and Results Report on a Series of Programmatic Loans in the Amount of Euro 
219.7 Million and US $300 Million to the Kingdom of Morocco for a Inclusive Green Growth Development Policy 
Loans (1 and 2), World Bank, 30 April 2018, Report No: ICR00004088, p.3-4.

139  Conflict Tomatoes, WSRW, 2012, https://www.wsrw.org/files/dated/2012-02-13/conflict_
tomatoes_14.02.2012.pdf 

140  Label and Liability, supra 138,  4

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/western-sahara
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/western-sahara
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/UNHCR_Tindouf-Total-In-Camp-Population_March-2018.pdf
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/UNHCR_Tindouf-Total-In-Camp-Population_March-2018.pdf
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/UNHCR_Tindouf-Total-In-Camp-Population_March-2018.pdf
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/morocco-pushes-development-in-disputed-western-sahara/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/morocco-pushes-development-in-disputed-western-sahara/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/WESTERN-SAHARA-2018.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/WESTERN-SAHARA-2018.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/morocco/western-sahara
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/morocco/western-sahara
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/western-sahara
http://undocs.org/CCPR/C/MAR/CO/6
http://www.invest.gov.ma/?Id=25&lang=en&RefCat=5&Ref=148
https://www.wsrw.org/files/dated/2012-02-13/conflict_tomatoes_14.02.2012.pdf
https://www.wsrw.org/files/dated/2012-02-13/conflict_tomatoes_14.02.2012.pdf
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les persones més vulnerables.141

Azura Group
L’empresa familiar franco-marroquina Azura Group fa més de 25 anys que està 
en funcionament i es descriu a si mateixa com “un dels productors privats de 
tomàquets més grans del món”, amb 68 explotacions agrícoles. 142 L’empresa 
també produeix i ven fruites i herbes aromàtiques.143 La presència d’Azura al 
Sàhara Occidental inclou granges i unes instal·lacions aqüícoles de 0,8 hectàrees 
a la regió de Dakhla.144 El 2012, WSRW va assegurar que Azura i Idyl, una altra 
empresa agrícola, donaven feina a 10 000 persones al Sàhara Occidental, la 
majoria dels quals eren marroquins.145 

El grup Azura inclou l’empresa Maraissa, que es dedica a la producció i embalatge 
al Marroc i al Sàhara Occidental, i Disma International, una empresa de logística 
i vendes amb seu a Perpinyà, França. 146 Hi ha altres empreses amb activitat al 
Sàhara Occidental que han creat filials per poder exportar a Europa. 147 

Azura, juntament amb altres marques que operen al Sàhara Occidental, ha 
estat objecte de crides al boicot dels seus productes per part de la societat civil 
i els moviments socials. 148En relació amb les crítiques públiques a les cadenes 
de supermercats suïsses que s’abasteixen de tomàquets del Sàhara Occidental 
i suposadament els etiqueten malament un dels supermercats va informar que 

141  Statement by the United Nations Special Rapporteur on the right to food, Hilal Elver, at the end of her 
visit to Morocco* (5 - 12 October 2015), 12 October 2015, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=16597&LangID=E. 

142  The Group, Azura, http://www.azura-group.com/en/the-group/; 

The group has been reported to be operating in Western Sahara since 2006. Azura among the bidders for Dakhla 
aquaculture contract, Africa Intelligence, 15 September 2016, https://www.africaintelligence.com/mce/business-
circles/2016/09/15/azura-among-the-bidders-for-dakhla-aquaculture-contract,108181242-gra

143  Products, Azura, http://www.azura-group.com/produits/

144   Morocco aims to double value of seafood exports by 2020, SeafoodSource, 13 February 2018, https://www.
seafoodsource.com/features/morocco-aims-to-double-value-of-seafood-exports-by-2020. 

145  Agriculture, WSRW, 21 January 2011, https://www.wsrw.org/a201x1837

146  Azura-Tomato Grower, Azura Group, http://www.azura-group.com/en/1799-2/  

147  Handbook of Land and Water Grabs in Africa, Foreign Direct Investment and Food and Water Security, 
Routledge International Handbooks, Ed. Tony Allan, Martin Keulertz, Suvi Sojamo, and Jeroen Warner, 2013, p.196.

148  Western Sahara: Action to Boycott Azura Brand Tomatoes Launched at Auchan Stores in Bagnolet,  All Africa, 
7 July 2004, https://allafrica.com/stories/201407080702.html.

canviarien de proveïdor, mentre que un altre afirmava que els clients “poden 
triar ells mateixos de quin país volen comprar els productes”, fet que deixava 
entreveure que la diligència deguda en matèria de drets humans no era un factor 
a tenir en compte durant el procés de compra. 149 

Les operacions d’Azura ofereixen oportunitats laborals als marroquins, 
fet que pot facilitar el trasllat de civils de la potència ocupant al Sàhara 
Occidental i provocar així una violació del dret internacional. Les empreses 
que importen productes d’Azura també participen de les infraccions dels 
DIH, com ara l’extensió de la legislació nacional marroquina al territori, 
inclús amb l’expedició de certificats d’origen. 

En el marc de la impugnació de les exportacions agrícoles marroquines del Sàhara 
Occidental, el 19 de novembre del 2012, el Polisario va interposar una demanda 
contra el Consell de la Unió Europea en relació amb un acord que desenvolupava 
encara més l’Acord d’associació entre la Unió Europea i el Marroc150 per incloure 
“mesures de liberalització recíproca dels productes agrícoles, el peix i els productes 
pesquers”.151 A la demanda s’hi al·legava, en part, que l’acord violava el “dret 
a l’autodeterminació del poble sahrauí”, encoratjava “la política d’annexió que 
havia seguit el regne del Marroc” i infringia altres normes del dret internacional.152 
El Polisario va presentar més endavant informació sobre com les explotacions 
agrícoles al Sàhara Occidental estaven exclusivament destinades a l’exportació”, 
feien ús dels recursos hídrics del Sàhara Occidental i estaven controlades per 
persones de fora no natives”.153 El 2015, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea 

149  Swiss criticized on Saharan tomatoes, Eurofruit, 15 February 2016, http://www.fruitnet.com/eurofruit/
article/167886/swiss-criticised-on-saharan-tomatoes

150  L’acord “constitueix el marc per a la cooperació política, econòmica, socila, científica i cultural entre 
l’Unió Europea i el Marroc en el marc de l’Assocació Euromediterrània”. EU-Morocco Association Agreement, EU 
Neighbours Library, https://library.euneighbours.eu/content/eu-morocco-association-agreement;  La demanda es 
va interposar el 19 de novembre del 2012. Front Polisario v. Council, (Case T-512/12), https://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:055:0014:0015:EN:PDF..

151  2012/496/EU: Decisió del Consell del 2 de desembre del 2010 relativa a la signatura de l’Acord en forma 
d’Intercanvi de Notes entre la Unió Europea i el Regne del Marroc, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32012D0496. L’acord va entrar en vigor l’octubre del 2012.  

152  El Polisario va plantejar cinc peticions. Front Polisario contra el Consell, (Case T-512/12), a para. 1-5.

153  Sentència del Tribunal General (Sala Vuitena), Front populaire pour la libération de 
la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) contra el Consell de la Unió Europea, 
10 de desembre del 2015, para. 243, http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?text=&docid=172870&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164110

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16597&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16597&LangID=E
http://www.azura-group.com/en/the-group/
https://www.africaintelligence.com/mce/business-circles/2016/09/15/azura-among-the-bidders-for-dakhla-aquaculture-contract,108181242-gra
https://www.africaintelligence.com/mce/business-circles/2016/09/15/azura-among-the-bidders-for-dakhla-aquaculture-contract,108181242-gra
http://www.azura-group.com/produits/
https://www.seafoodsource.com/features/morocco-aims-to-double-value-of-seafood-exports-by-2020
https://www.seafoodsource.com/features/morocco-aims-to-double-value-of-seafood-exports-by-2020
https://www.wsrw.org/a201x1837
http://www.azura-group.com/en/1799-2/
https://allafrica.com/stories/201407080702.html
http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/167886/swiss-criticised-on-saharan-tomatoes
http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/167886/swiss-criticised-on-saharan-tomatoes
https://library.euneighbours.eu/content/eu-morocco-association-agreement
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:055:0014:0015:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:055:0014:0015:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012D0496
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012D0496
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172870&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164110
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172870&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164110
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(TJUE) va determinar que s’havia d’anul·lar la Decisió impugnada, ja que aquesta 
aprovava l’aplicació de l’acord que s’hi contempla per al Sàhara Occidental”.154 
En la seva decisió, el Tribunal destaca que el Consell no va tenir en compte els 
efectes que l’explotació dels recursos naturals al Sàhara Occidental tenen sobre 
la població local.155

Després d’un recurs del Consell, el TJUE va dictaminar el 2016 que el Front Polisario 
no estava legitimat “per sol·licitar l’anul·lació de la Decisió impugnada”.156No 
obstant això, sí que sostenia que el Sàhara Occidental no entrava en l’àmbit 
d’aplicació de l’Acord d’Associació entre el Marroc i la Unió Europea. 157 La Comissió 
Europea va procedir a emetre unes orientacions per a les autoritats duaneres 
sobre la importació de mercaderies del Sàhara Occidental a la Unió Europea, on 
apuntava que els productes amb origen al Sàhara Occidental, “s’han de declarar 
com a tals […] i que les preferències aranzelàries no poden reclamar-se en la 
declaració de duanes i no es concediran”.158 En aquestes orientacions també s’hi 
afirma que, sempre que hi hagués dubtes sobre l’exactitud i l’autenticitat de les 
proves d’origen, calia la verificació de les autoritats marroquines.159

Tot i les decisions del TJUE, l’11 de juny del 2018, la Comissió Europa va adoptar dues 
propostes on recomanava la concessió de preferències als productes originaris 
del Sàhara Occidental i sota el control de les autoritats duaneres marroquines. 

160 La Comissió va publicar un informe complementari sobre les consultes 
celebrades al Sàhara Occidental, en el qual s’hi afirma que l’acord comptava amb 
un suport general i que “tots els sectors de la població, independentment dels 
seus antecedents”, es beneficiarien de l’augment de les exportacions a la Unió 

154  Id. a para. 247.

155  Id. a paras. 244-246.

156  Sentència del Tribunal de Justicia (Gran Sala) Consell de la Unió Europea contra el Front Polisario, 21 
desembre del 2016, para. 133, <https://tinyurl.com/rygh7k6>.

157  Id. par. 92-97.

158  Customs implications of ECJ judgment in case C-104/16P (Western Sahara), https://ec.europa.eu/taxation_
customs/sites/taxation/files/guidance-2017-03-15.pdf. 

159  Id.

160  Commission adopts proposals amending the association agreement with the Kingdom of Morocco to 
grant preferences to products from Western Sahara, in line with ECJ ruling, European Commission, 11 June 2018, 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/commission-adopts-proposals-amending-
association-agreement-kingdom-morocco-grant_en. 

Europea.161 Les propostes han rebut les dures crítiques tant del Polisario, com de 
la societat civil i alguns diputats del Parlament Europeu i d’una posterior missió 
d’investigació de la comissió de Comerç Internacional del Parlament Europeu. 
Però així i tot, el 16 de gener del 2019, el Parlament Europeu va adoptar l’Acord 
agrícola entre el Marroc i la Unió Europea, que s’estén al Sàhara Occidental, que 
el Polisario ha qüestionat.

ii. Extracció de fosfats 
Els fosfats, un recurs no renovable, són essencials per produir fertilitzant sintètic 
i han estat crucials per augmentar el nombre de terres aptes per a l’agricultura.162 
El 72 % de les reserves de roca fosfòrica del món es troben al Marroc i al Sàhara 
Occidental. 163 L’Office Cherifien de Phosphate (OCP), una empresa estatal 
marroquina, és el “principal exportador de fosfat del món”.164

L’Oficina Nacional marroquina d’Hidrocarburs i Mines expedeix les llicències del 
sector. 165 Tot i que el govern de la RASD va crear l’Autoritat de petroli i mines 
de la RASD (PMA) “per gestionar de manera responsable el desenvolupament 
dels recursos naturals al Sàhara Occidental en benefici del poble sahrauí”166, 
les llicències que emet no es poden aplicar a les zones del Sàhara Occidental 
controlades pel Marroc. 

La filial de l’OCP, Fosfats de Bucraa S.A. (Fosbucraa,) opera a la mina de Bu Craa al 
Sàhara Occidental i transporta i prepara els fosfats per a l’exportació a Al-Aaiun, 
també al Sàhara Occidental. 167 La la mina de Bu Craa contribueix en un 25 % al 

161  junyCommission Staff Working Document, Report on benefits for the people of Western Sahara and public 
consultation on extending tariff preferences to products from Western Sahara, 15 June 2018, paras. 3-5, https://
ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/11062018_morocco_association_agreement_report_en.pdf.

162  The Desert Rock That Feeds the World, The Atlantic, 29 November 2016, https://www.theatlantic.com/
science/archive/2016/11/the-desert-rock-that-feeds-the-world/508853/. 

163  Phosphate Rock, United States Geological Survey, p.125, https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/
commodity/phosphate_rock/mcs-2016-phosp.pdf. 

164  OCP profile, Mining Atlas, https://mining-atlas.com/company/OCP.php.

165  Morocco and Western Sahara, 2014 Minerals Yearbook, US Geological Survey, p. 59.2, https://minerals.usgs.
gov/minerals/pubs/country/2014/myb3-2014-mo-wi.pdf.

166  Sahrawi Arab Democratic Republic Petroleum & Mining Authority, http://www.sadrpma.com/

167  Existing value chain, Phosboucraa, http://www.phosboucraa.ma/industry/existing-value-chain. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance-2017-03-15.pdf.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance-2017-03-15.pdf.
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/commission-adopts-proposals-amending-association-agreement-kingdom-morocco-grant_en.
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/commission-adopts-proposals-amending-association-agreement-kingdom-morocco-grant_en.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/11062018_morocco_association_agreement_report_en.pdf.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/11062018_morocco_association_agreement_report_en.pdf.
https://www.theatlantic.com/science/archive/2016/11/the-desert-rock-that-feeds-the-world/508853/
https://www.theatlantic.com/science/archive/2016/11/the-desert-rock-that-feeds-the-world/508853/
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/mcs-2016-phosp.pdf
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/mcs-2016-phosp.pdf
https://mining-atlas.com/company/OCP.php.
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2014/myb3-2014-mo-wi.pdf
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2014/myb3-2014-mo-wi.pdf
http://www.sadrpma.com/
http://www.phosboucraa.ma/industry/existing-value-chain
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total de vendes de roca fosfòrica” de l’OCP. 168 Tot i que la mina de Bu Craa és un 
dels principals proveïdors de fosfat, 169 la quantitat que actualment hi ha a les 
reserves de tot el món fa que no sigui necessari dependre de les fonts del Sàhara 
Occidental. 170 El 2016, alguns sahrauís van fer una vaga de fam cridar l’atenció 
sobre les pràctiques discriminatòries de contractació de l’OCP.171

Ballance Agri-Nutrients (Ballance)
Hi ha dues empreses neozelandeses, Ballance Agri-Nutrients (Ballance) i 
Ravensdown, que són grans importadores de roca fosfòrica del Sàhara Occidental. 

172 Totes dues són cooperatives agrícoles que ofereixen productes i serveis 
relacionats amb l’agricultura i la ramaderia173 i han fet declaracions on defensen el 
seu abastiment de fosfat del Sàhara Occidental. 174 El 2014, per exemple, Ballance 
va emetre una resposta a WSRW on deia que l’empresa “es basa en la decisió del 
govern de Nova Zelanda que l’ONU no prohibeix el comerç de recursos del Sàhara 
Occidental, que tampoc contravé l’opinió jurídica de l’ONU”.175 El comunicat en 
cap cas indicava que Ballance hagués dut a terme un procés de diligència deguda 
en matèria de drets humans, d’acord amb els PREDH. 

168  P is for Plunder, Morocco’s exports of phosphates from occupied Western Sahara, Western Sahara Resource 
Watch, 2016, p.10, https://www.jornaltornado.pt/wp-content/uploads/2017/04/Relatorio-P-for-Plunder-2016.
pdf.  

169  La mina va produir el 14 % del consum mundial de fosfat el 2011. Bou Craa Phosphate Mine, Western Sahara, 
NASA Earth Observatory, 16 juny 2018, https://earthobservatory.nasa.gov/images/92794/bou-craa-phosphate-
mine-western-sahara. 

170  The Desert Rock That Feeds the World, The Atlantic, 29 November 2016, https://www.theatlantic.com/
science/archive/2016/11/the-desert-rock-that-feeds-the-world/508853/.

171  Hunger striking against OCP discriminatory employment, WSRW, 12 gener 2016, https://www.wsrw.org/
a105x3346; In 2010, Saharawi employees of OCP protested against reduced wages. Sahrawi phosphate workers 
demand embargo, WSRW, 2 març 2010, https://www.wsrw.org/a105x1354. 

172  Sales of Western Sahara “Conflict Minerals” Rise but Trade is Getting Harder for Morocco to Maintain, 
Forbes, 8 abril 2019, https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2019/04/08/sales-of-western-sahara-conflict-
minerals-rise-but-trade-is-getting-harder-for-morocco-to-maintain/#284985d554f8. 

173  Our Business, Ballance, https://ballance.co.nz/Our-Business-and-History; Ravensdown, https://www.
ravensdown.co.nz/services/planning-advice. 

174  Ravensdown ha declarat que “no creuen que les accions de dues cooperatives d’agricultors de l’altra banda 
del món canviïn un estancament polític de 40 anys, que l’ONU no ha aconseguit resoldre. Ravensdown’s position 
on Western Sahara, Ravensdown, https://www.ravensdown.co.nz/services/product-availability/phosphate-rock-
supply.

175  Carta a Western Sahara Resource Watch del conseller delegat de Ballance, 6 maig del 2014, https://www.
wsrw.org/files/dated/2014-05-06/ballance-wsrw_06.05.2014.pdf

L’extracció de fosfats del Sàhara Occidental per part de l’OCP i la seva 
posterior venda a Ballance pot suposar una vulneració del dret de la població 
protegida a la sobirania permanent sobre els seus recursos naturals i les 
prohibicions contra l’expoli.

L’1 de maig del 2017, el vaixell mercant ‘NM Cherry Blossom’ anava de camí cap a 
nova Zelanda quan es va aturar a la vora de Port Elizabeth, Sud-àfrica.176 El vaixell 
portava fosfats de la mina de Bou Craa que havien de ser per Ballance.177 La RASD 
i el Polisario van presentar una demanda on asseguraven que el vaixell portava 
fosfats obtinguts de manera il·lícita que eren propietat del poble del Sàhara 
Occidental.178 Els demandats, OCP i Phosboucraa, van al·legar que l’extracció i la 
venda del fosfat s’ajustava al dret internacional i a la legislació marroquina.179 
El 15 de juny del 2017, es va decidir enviar el cas a judici. En la decisió, s’hi 
destacava que OCP i Phosboucraa “no asseguraven haver extret el fosfat […] amb 
el consentiment del poble” sahrauí.180 El febrer del 2018, el Tribunal Suprem de 
Sud-àfrica va dictar sentència a favor dels demandants, on especificava que “la 
propietat del fosfat no havia estat mai” de l’OCP ni de Phosbucraa i que “no tenien 
dret a vendre el fosfat”.181 Els materials de la remesa es van posar a subhasta i 
els guanys anirien a la PMA de la RASD per a futurs casos.182 Al final, el vaixell de 
càrrega Furness Withy va adquirir el carregament i el va vendre a l’OCP per un 
preu simbòlic.183

Després de la sentència i l’alliberament de la càrrega, Ballance va assegurar 
que l’ONU era “el lloc adequat per abordar qüestions subjacents sobre 

176  Saharawi Arab Democratic Republic and Another v Owner and Charterers of the MV ‘NM Cherry Blossom’ 
and Others (15/6/2017), High Court of South Africa, Easter Cape Local Division, Port Elizabeth, Judgment, para. 1, 
http://www.saflii.org/za/cases/ZAECPEHC/2017/31.html. 

177  Id. a para. 1.

178  Id. a par. 2 i 13

179  Id a par. 15.

180  Id. a para. 48. 

181  Saharawi Arab Democratic Republic, Polisario Front and NM Shipping SA, et al, High Court of South Africa, 23 
febrer 2018, para. 3.2, https://wsrw.org/files/dated/2018-02-23/20180223_south_africa_ruling.pdf. 

182  Auction starts for seized Western Sahara phosphate cargo S. Africa, Reuters, 19 març 2018, https://af.reuters.
com/article/africaTech/idAFKBN1GV1FS-OZATP .

183  Stalled NZ phosphate shipment sets sail after a year, RNZ, 10 maig 2018, https://www.radionz.co.nz/news/
national/357054/stalled-nz-phosphate-shipment-sets-sail-after-a-year. 

https://www.jornaltornado.pt/wp-content/uploads/2017/04/Relatorio-P-for-Plunder-2016.pdf
https://www.jornaltornado.pt/wp-content/uploads/2017/04/Relatorio-P-for-Plunder-2016.pdf
https://earthobservatory.nasa.gov/images/92794/bou-craa-phosphate-mine-western-sahara
https://earthobservatory.nasa.gov/images/92794/bou-craa-phosphate-mine-western-sahara
https://www.theatlantic.com/science/archive/2016/11/the-desert-rock-that-feeds-the-world/508853/
https://www.theatlantic.com/science/archive/2016/11/the-desert-rock-that-feeds-the-world/508853/
https://www.wsrw.org/a105x3346
https://www.wsrw.org/a105x3346
https://www.wsrw.org/a105x1354
https://ballance.co.nz/Our-Business-and-History;%20Ravensdown,%20https:/www.ravensdown.co.nz/services/planning-advice
https://ballance.co.nz/Our-Business-and-History;%20Ravensdown,%20https:/www.ravensdown.co.nz/services/planning-advice
https://www.ravensdown.co.nz/services/product-availability/phosphate-rock-supply
https://www.ravensdown.co.nz/services/product-availability/phosphate-rock-supply
https://www.wsrw.org/files/dated/2014-05-06/ballance-wsrw_06.05.2014.pdf
https://www.wsrw.org/files/dated/2014-05-06/ballance-wsrw_06.05.2014.pdf
http://www.saflii.org/za/cases/ZAECPEHC/2017/31.html
https://wsrw.org/files/dated/2018-02-23/20180223_south_africa_ruling.pdf
https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFKBN1GV1FS-OZATP
https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFKBN1GV1FS-OZATP
https://www.radionz.co.nz/news/national/357054/stalled-nz-phosphate-shipment-sets-sail-after-a-year
https://www.radionz.co.nz/news/national/357054/stalled-nz-phosphate-shipment-sets-sail-after-a-year
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l’autodeterminació i la sobirania del Sàhara Occidental, que són molt complexes i 
vénen de lluny” i va destacar les nombroses iniciatives comunitàries i d’altres tipus 
que OCP Group tenia al Sàhara Occidental. 184 El conseller delegat de l’empresa va 
destacar la importància de la relació perquè aproximadament el “70 % de tot el 
fosfat que fan servir els agricultors neozelandesos” ve d’OCP Group. 185 Després 
de la primera remissió per conèixer l’assumpte, l’OCP va emetre un comunicat 
en què denunciava la decisió i es queixava que tot el judici era polític. 186 D’altres 
casos presentats pel Polisario a Panamà i l’Uruguai han estat desestimats.187

184  Ballance welcomes resolution of cargo dispute, Balance, 10 maig 2018, https://ballance.co.nz/News/
NewsPage/Ballance-welcomes-resolution-of-cargo-dispute.

185  Id. 

186  OCP Group disputes the decision of the South African court to hear the case on its merits, OCP, 15 juny 2018, 
http://phosphateshippingtruth.com/wp-content/uploads/2017/07/June-15-Statement.pdf. 

187  Panama court dismisses Western Sahara phosphate claim: Morocco’s OCP, Reutuers, 8 juny 2017, https://
www.reuters.com/article/us-westernsahara-morocco-panama/panama-court-dismisses-western-sahara-
phosphate-claim-moroccos-ocp-idUSKBN18Z2SC; After Panama, Uruguay dismisses Polisario’s complaint about 
Moroccan Phosphates, North Africa Post, 6 agost 2017, http://northafricapost.com/19193-panama-uruguay-
dismisses-polisarios-complaint-moroccan-phosphates.html. 

C. Territori Palestí Ocupat
El juny de 1967, Israel va ocupar el Territori Palestí, format per Cisjordània, inclòs 
Jerusalem Est i la Franja de Gaza, i també va ocupar el Golan sirià. 188 Israel va 
annexar immediatament Jerusalem Est, on aplica la seva legislació nacional, i 
durant les dècades següents, va començar a crear assentaments a tot el Territori 
Palestí Ocupat.189 L’administració del Territori Palestí Ocupat per part d’Israel s’ha 
descrit com un sistema legal dual o a dues velocitats, en què els palestins estan 
subjectes a un sistema d’ordres militars israelianes i lleis jordanes i otomanes, 
mentre que als colons israelians se’ls aplica el dret civil intern d’Israel. 190 Després 
dels Acords d’Oslo, Cisjordània, excloent-ne Jerusalem Est es va dividir en les àrees 
A, B i C; l’àrea A estava totalment sota control palestí, l’àrea B, sota el control 
de l’Autoritat civil Palestina i el control conjunt de la seguretat entre israelians i 
palestins i l’àrea C, plenament sota control palestí. A la pràctica, l’exèrcit d’Israel 
fa incursions a tot arreu dins de Cisjordània i té el control exclusiu de la seguretat 
a l’àrea B. 191

Els assentaments israelians a Jerusalem i a l’àrea C de Cisjordània inclouen 
habitatges residencials, on viuen aproximadament 600 000192 colons israelians, 
i zones industrials, on hi ha pedreres, granges agrícoles i llocs turístics. Les lleis i 
regulacions internes d’Israel, juntament amb els incentius del govern, encoratgen 
els ciutadans israelians i les empreses israelianes i multinacionals a traslladar-se 
als assentaments.193 Els bancs israelians també proporcionen una sèrie de serveis 

188  Tot i que aquest informe se centra en l’ocupació del Territori Palestí Ocupat per part d’ISrael, el context del 
Golan sirià ocupat planteja preocupacions similars per les empreses que hi operen.  

189  Israel es va enretirar dels seus assentaments a la Franja de Gaza el 2005.

190  One Rule, Two Legal Systems: Israel’s Regime of Laws in the West Bank, Association for Civil Rights in Israel, 
https://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2015/02/Two-Systems-of-Law-English-FINAL.pdf; Separate and 
Unequal, Israel’s Discriminatory Treatment of Palestinians in the Occupied Palestinian Territories, Human Rights 
Watch, https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt1210webwcover_0.pdf. 

191  “A efectes pràctics, des de setembre del 2000, l’Àrea B ha deixat d’existir des d’un punt de vista funcional i ha 
estat plenament sota control israelià”. Palestinian Movement Restrictions Highlight Israeli Apartheid, Negotiation 
Affairs Department, State of Palestine, recuperat de https://www.nad.ps/en/publication-resources/factsheets/
palestinian-movement-restrictions-highlight-israeli-apartheid.

192  Settlements, B’Tselem, https://www.btselem.org/topic/settlements. 

193  Base de dades de totes les empreses que participen de les activitats que es detallen al paràgraf 96 de l’informe 
de la missió d’investigació independent per investigar com afecten els assentaments israelians els drets civils, polítics, 
econòmics, socials i culturals de la població palestina a tot el Territori Palestí Ocupat, inclòs Jerusalem ESt 
26 de juny del 2018 A/HRC/37/39,  par. 43- 45. 
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http://phosphateshippingtruth.com/wp-content/uploads/2017/07/June-15-Statement.pdf
https://www.reuters.com/article/us-westernsahara-morocco-panama/panama-court-dismisses-western-sahara-phosphate-claim-moroccos-ocp-idUSKBN18Z2SC
https://www.reuters.com/article/us-westernsahara-morocco-panama/panama-court-dismisses-western-sahara-phosphate-claim-moroccos-ocp-idUSKBN18Z2SC
https://www.reuters.com/article/us-westernsahara-morocco-panama/panama-court-dismisses-western-sahara-phosphate-claim-moroccos-ocp-idUSKBN18Z2SC
http://northafricapost.com/19193-panama-uruguay-dismisses-polisarios-complaint-moroccan-phosphates.html
http://northafricapost.com/19193-panama-uruguay-dismisses-polisarios-complaint-moroccan-phosphates.html
https://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2015/02/Two-Systems-of-Law-English-FINAL.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt1210webwcover_0.pdf
https://www.nad.ps/en/publication-resources/factsheets/palestinian-movement-restrictions-highlight-israeli-apartheid
https://www.nad.ps/en/publication-resources/factsheets/palestinian-movement-restrictions-highlight-israeli-apartheid
https://www.btselem.org/topic/settlements
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que “donen suport, mantenen i expandeixen” els assentaments. 194

Israel rebutja en gran mesura que estigui obligat jurídicament pel Quart Conveni 
de Ginebra i argumenta que no és una potència ocupant, que el territori està 
“disputat” i que els tractats de drets humans que ha ratificat no s’estenen més 
enllà del seu propi territori.195 No obstant això, el Tribunal Internacional de 
Justícia196, el Consell de Seguretat de i l’Assemblea General de l’ONU197 i el Comitè 
Internacional de la Creu Roja,198 entre d’altres, han ratificat les obligacions 
d’Israel com a potència ocupant sota el DIH, inclòs el Quart Conveni de Ginebra, 
i l’aplicació d’aquestes obligacions. El control limitat que les autoritats palestines 
tenen de la Franja de Gaza i d’algunes àrees de Cisjordània no altera l’estatus de 
potència ocupant d’Israel.199 L’ONU i la majoria dels estats segueixen mantenint 
que els assentaments d’Israel a Cisjordània, inclòs Jerusalem Est, són il·lícits sota 
el dret internacional. Després de la Resolució del Consell de Drets Humans de 
l’ONU 31/36 del 2016, l’ACNUDH va començar a treballar en l’elaboració d’una 
base de dades de totes les empreses involucrades en activitats determinades, 
relacionades amb els assentaments israelians i el mur construït per Israel a 

194  Israeli Banks Profit From Settlements, Human Rights Watch, 28 maig 2018, https://www.hrw.org/
news/2018/05/28/israeli-banks-profit-settlements. Vegeu també, Financing Land Grab, The Direct Involvement 
of Israeli Banks in the Israeli Settlement Enterprise, Who Profits, febrer 2017, https://whoprofits.org/report/
financing-land-grab-the-direct-involvement-of-israeli-banks-in-the-israeli-settlement-enterprise/. 

195  Vegeu, per exemple: Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding 
observations on the sixth periodic report of Israel, 17 November 2017, CEDAW/C/ISR/CO/6, para. 14; Israel, 
the Conflict and Peace: Answers to frequently asked questions, Israeli Ministry of Foreign Affairs, 30 desembre 
2009, https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/FAQ/Pages/FAQ_Peace_process_with_Palestinians_Dec_2009.
aspx#Settlements1  

196  Conseqüències legals, supra nota 10 10, ¶¶ 90-113

197  Vegeu, per exemple: Resolució 2334 (2016) del Consell de Seguretat de l’ONU, Resolució 478 (1980) del 
Consell de Seguretat de l’ONU i Resolució 58/292 (2004) de l’Assemblea General de l’ONU.  

198  El Comité Internacional de la Creu Roja (CICR) ha assegurat l’aplicabilitat de jure del Quart Conveni de 
Ginebra.  Vegeu Annex 2, desembre 2001, par. 2, recuperat de: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/
article/other/5fldpj.htm. 

199  “No s’exigeix en tot moment el control total sobre el territori sencer, o part del territori, de l’estat ocupat, 
sempre i quan l’estat ocupant hagi establert la seva autoritat i conservi la capacitat d’exercir-la”.  First report on 
protection of the environment in relation to armed conflicts by Marja Lehto, Special Rapporteur, 30 April 2018, A/
CN.4/720,  para. 22. 

Cisjordània. 200 El febrer del 2020, gairebé quatre anys després de l’aprovació 
de la resolució i malgrat la important pressió política que s’oposava a la seva 
publicació, l’ACNUDH va publicar la informació en un informe (en endavant 
“informe de la base de dades”) que conté una llista d’aproximadament 100 
empreses israelianes i internacionals. 201

El 2015, l’estat de Palestina va esdevenir membre de la Cort Penal Internacional 
(CPI), en adherir-se a l’Estatut de Roma. Després que l’estat de Palestina presentés 
una declaració en virtut del paràgraf 3 de l’article 12, l’1 de gener del 2015, 
l’Oficina de la Fiscal va iniciar automàticament un examen preliminar de la situació 
a Palestina. El 15 de març del 2018, l’estat de Palestina va fer una nova remissió 
específica a la Cort sobre les activitats d’assentament en curs d’Israel. 202 Els experts 
i les organitzacions de drets humans a Palestina han presentat proves d’espoli, 
inclosa l’explotació il·lícita de recursos naturals, apropiació i destrucció il·lícites 
de propietats, matances deliberades, trasllats forçosos, apartheid i persecució per 

200  Israel afirmava que el mur es va construir per fer front a les preocupacions per qüestions de seguretat, 
mentre que l’antic expert en el Territori Palestí Ocupat de l’ONU, John Dugard, ho va qualificar “d’Acte d’annexió 
territorial, sota el pretext de la seguretat”. Consell Social i Econòmic de l’ONU, ‘Question of the Violation of Human 
Rights in the Occupied Arab Territories, including Palestine – Report of the Special Rapporteur of the Commission 
on Human Rights, John Dugard, on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied by Israel 
since 1967’ E/CN.4/2004/6 (8 September 2003), para. 6. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/846880/bis-15-306-lawyers-for-palestinian-human-rights-final-
statement-after-examination-of-complaint-uk-national-contact-point.pdf

201  Database of all business enterprises involved in the activities detailed in paragraph 96 of the independent 
international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, 
economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, 
including East Jerusalem
A/HRC/43/71, Advanced Unedited Version, 12 febrer 2020 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
RegularSessions/Session43/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/
Session43/Documents/A_HRC_43_71.docx&action=default&DefaultItemOpen=1. Tot i que els actors de la societat 
civil palestins i internacionals van celebrar la publicació d’aquest informe, algunes organitzacions van plantejar-ne 
les limitacions i el contingut, com ara empreses que tot i estar ben documentades s’havien passat per alt i un marc 
temporal curt.

202  Referral by the State of Palestine Pursuant to Articles 13(a) and 14 of the Rome Statute, 15 May 2018, 
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-05-22_ref-palestine.pdf.
En el seu document polític del 2016 sobre la selecció i priorització de casos la fiscalia va declarar que procuraria 
especialment cooperar i assistir als estats en relació amb conductes com l’explotació il·legal de recursos naturals i 
l’apropiació de terres, entre altres delictes greus.  Vegeu Policy Paper on Case Selection and Prioritisation, Office of 
the Prosecutor, 15 setembre 2016, para. 7, https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-
Selection_Eng.pdf.  
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part de les autoritats de l’estat d’Israel i per agents privats, entre d’altres.203 El 
desembre del 2019, la fiscal de la CPI va finalitzar l’examen preliminar sobre la 
situació de Palestina i va concloure que hi havia una “base raonable per obrir una 
investigació”204, però també va sol·licitar que la Sala de Qüestions Preliminars es 
pronunciés sobre l’abast de la jurisdicció territorial de la Cort. 

Situació de drets humans
El context dels drets humans al Territori Palestí Ocupat ha estat abastament 
documentat per l’ONU i d’altres organitzacions internacionals, israelianes i 
palestines. Les barreres físiques com el mur i els check points, així com el sistema 
de permisos d’Israel limiten seriosament la llibertat de moviment de la població 
palestina. Segons l’ONU, la manca d’accés i l’obstrucció al moviment afecta una 
sèrie de drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals dels palestins, com ara 
el dret al treball, a la salut o a l’educació.205 

Les violacions dels drets humans i del dret internacional humanitari, que sovint 
estan lligats a la presència i a l’expansió dels assentaments israelians, inclouen 
l’enderrocament de propietats palestines, la violència dels colons, el trasllat de 
palestins, l’apropiació de terres i l’explotació dels recursos naturals palestins.206 
Aquestes i altres violacions es produeixen en el context de les amenaces dels 
funcionaris israelians d’annexar Cisjordània i, en particular, de la Vall del Jordà. 

i. Agricultura 
El Territori Palestí Ocupat té terres fèrtils i grans recursos hídrics, fet que el 
converteix en un territori excel·lent per al sector agrícola. El 87 % de la Vall del 
Jordà i de l’àrea del Mar mort, coneguda com “el graner” de Palestina, està sota el 

203  Palestinian Human Rights Organisations Submit File to ICC Prosecutor: Investigate and Prosecute Pillage, 
Appropriation and Destruction of Palestinian Natural Resources, Al-Haq, 26 October 2018, http://www.alhaq.org/
advocacy/targets/international-criminal-court-icc/1314-palestinian-human-rights-organisations-submit-file-to-icc-
prosecutor-investigate-and-prosecute-pillage-appropriation-and-destruction-of-palestinian-natural-resources. 

204  Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination of the 
Situation in Palestine, and seeking a ruling on the scope of the Court’s territorial jurisdiction, International Criminal 
Court, 20 desembre 2019, https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-statement-palestine.

205  Freedom of Movement, Human Rights Situation in the Occupied Palestinian Territory, including East 
Jerusalem, Report of the Secretary-General to the United Nations Human Rights Council, febrer 2016, p.2, https://
www.ohchr.org/Documents/Countries/PS/SG_Report_FoM_Feb2016.pdf. 

206  Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian 
Golan, Informe del Secretari General, 16 març 2017, A/HRC/34/39, para. 11, 18-20, 47-49. 

control total d’Israel i, en gran mesura, és inaccessible per als palestins.207 Com a 
resultat d’aquest control i de les iniciatives que ofereixen les autoritats israelianes, 
han proliferat els assentaments israelians agrícoles on es cultiven “dàtils, conreus 
de camp (falha) i conreus d’hivernacle”. 208 L’ONG israeliana Kerem Navot ha 
descobert que l’àrea que ocupen els assentaments agrícoles a tota Cisjordània és 
1,5 vegades més gran que l’àrea d’assentaments construïts. 209 Més del 40 % de la 
terra dels assentaments agrícoles es troba en terres palestines privades.210

Les restriccions que Israel imposa als palestins, com ara l’accés a la terra i als recursos 
hídrics i als fertilitzants, i les limitacions per a la construcció d’infraestructures 
afecten de manera significativa el desenvolupament. El 2013, el Banc Mundial va 
estimar que si es donés als palestins accés a la terra i a l’aigua per a la irrigació 
al Territori Palestí Ocupat, podria suposar una contribució a l’economia palestina 
per part del sector agrícola de 704 milions de dòlars en valor afegit.211

Tot i que els palestins que treballen als assentaments israelians estan subjectes 
a la legislació laboral israeliana,212 un informe de l’Auditor de l’Estat d’Israel i 
la documentació continuada d’organitzacions israelianes i no israelianes han 
determinat que la falta de supervisió i aplicació d’aquests estàndards per part 
de les autoritats israelianes ha permès l’existència d’abusos laborals continuats 
tant als assentaments industrials com als agrícoles.213 Això inclou: la negació d’un 
salari mínim i dels drets socials, condicions laborals perilloses, com l’exposició als 
pesticides i a altres substàncies químiques sense els equips de protecció adequats 

207  Humanitarian Fact Sheet on the Jordan Valley and Dead Sea Area, febrer 2012, UN OCHA,  https://www.
ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_jordan_valley_factSheet_february_2012_english.pdf. 

208  Cal destacar que en altres zones de Cisjordània, els assentaments israelians també cultiven “vinyes, olivars i 
fruiters de fulla caduca”.  Vegeu: Israeli Settlers’ Agriculture as a Means of Land Takeover in the West Bank, Kerem 
Navot, p.7, http://docs.wixstatic.com/ugd/cdb1a7_370bb4f21ceb47adb3ac7556c02b8972.pdf. 

209  Naboth’s Vineyard, Main Findings, Kerem Navot, octubre 2013, http://www.keremnavot.org/naboths-vineyard. 

210  Id. 

211  Area C and the Future of the Palestinian Economy, World Bank, 2 octubre 2013, para. 23, http://documents.
worldbank.org/curated/en/137111468329419171/pdf/AUS29220REPLAC0EVISION0January02014.pdf. 

212  El Tribunal Suprem d’Israel va dictaminar el 2007 que els empresaris israelians han de complir les lleis 
laborals d’Israel a Cisjordània i una ordre militar del 1982 exigia que els empresaris israelians paguessin el salari 
mínim als treballadors dels assentaments.  Vegeu: Employment of Palestinians in Israel and the Settlements: 
Restrictive Policies and Abuse of Rights, Kav LaOved, agost 2012, p.37-39, http://www.kavlaoved.org.il/en/wp-
content/uploads/sites/3/2013/06/KLO-Palestinian-Report-Aug-2012.pdf  

213  Id. Vegeu també Occupation, Inc., supra nota 45.

http://www.alhaq.org/advocacy/targets/international-criminal-court-icc/1314-palestinian-human-rights-organisations-submit-file-to-icc-prosecutor-investigate-and-prosecute-pillage-appropriation-and-destruction-of-palestinian-natural-resources
http://www.alhaq.org/advocacy/targets/international-criminal-court-icc/1314-palestinian-human-rights-organisations-submit-file-to-icc-prosecutor-investigate-and-prosecute-pillage-appropriation-and-destruction-of-palestinian-natural-resources
http://www.alhaq.org/advocacy/targets/international-criminal-court-icc/1314-palestinian-human-rights-organisations-submit-file-to-icc-prosecutor-investigate-and-prosecute-pillage-appropriation-and-destruction-of-palestinian-natural-resources
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-statement-palestine
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PS/SG_Report_FoM_Feb2016.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PS/SG_Report_FoM_Feb2016.pdf
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_jordan_valley_factSheet_february_2012_english.pdf
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_jordan_valley_factSheet_february_2012_english.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/cdb1a7_370bb4f21ceb47adb3ac7556c02b8972.pdf.
http://www.keremnavot.org/naboths-vineyard
http://documents.worldbank.org/curated/en/137111468329419171/pdf/AUS29220REPLAC0EVISION0January02014.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/137111468329419171/pdf/AUS29220REPLAC0EVISION0January02014.pdf
http://www.kavlaoved.org.il/en/wp-content/uploads/sites/3/2013/06/KLO-Palestinian-Report-Aug-2012.pdf
http://www.kavlaoved.org.il/en/wp-content/uploads/sites/3/2013/06/KLO-Palestinian-Report-Aug-2012.pdf
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i la prohibició de sindicar-se.214 Human Rights Watch també ha documentat 
l’existència de treball infantil als assentaments agrícoles de la Vall del Jordà i de 
l’entorn perillós “per l’ús de pesticides, l’equipament perillós i la calor extrema” 
en què s’hi treballa.215

Zorganika
Zorganika és una empresa israeliana privada creada el 1992 als assentaments 
de l’enclavament de Hamra i Zarzir, a la Vall del Jordà ocupada.216 Zarzir, on es 
troben les granges de Zorganika està designat per Israel com una reserva natural 
i una zona militar tancada.217 L’empresa és la propietària i opera granges de dàtils 
ecològics, un centre d’embalatge i un centre de visitants218 i, a més, fa visites 
guiades per a turistes219 i altres delegacions.220

En una entrevista del 2012, el propietari israelià de Zorganika explicava que el 
90 % dels seus dàtils Medjoul s’exporten.221 Hadiklaim, una cooperativa israeliana 
de cultivadors de dàtils, situada a Israel i al Territori Palestí Ocupat, exporta 
productes de Zorganika a tot el món222 i ven dàtils amb diferents noms de marca, 
com també subministra dàtils a botigues i distribuïdors perquè els venguin amb 

214  Employment of Palestinians in Israel and the Settlements: Restrictive Policies and Abuse of Rights, Kav 
LaOved, agost 2012, p.39- 48.

215  Ripe for Abuse: Palestinian Child Labor in Israeli Agricultural Settlements in the West Bank, Human Rights 
Watch, 13 abril 2015, https://www.hrw.org/report/2015/04/13/ripe-abuse/palestinian-child-labor-israeli-
agricultural-settlements-west-bank

216  El nom de l’empresa també pot aparèixer escrit com ‘Zorganica’.

217  Zorganika Profile, WhoProfits, https://whoprofits.org/company/zorganika; Farming in the West Bank: 
Organic Paradise, Thorny Reality, Haaretz, 24 April 2012, https://www.haaretz.com/1.5216745.

218  Zorganika Profile, WhoProfits, https://whoprofits.org/company/zorganika. 

219  Israeli Settlers’ Agriculture as a Means of Land Takeover in the West Bank, Kerem Navot, p.58, http://docs.
wixstatic.com/ugd/cdb1a7_370bb4f21ceb47adb3ac7556c02b8972.pdf

220  Per exemple, l’Administració Civil d’Israel va portar una delegació de l’Assemblea Parlamentària 
Euromediterrània a Zorganika. Interim Report of the Ad Hoc Committee on Energy, Environment and Water, Euro-
Mediterranean Parliamentary Assembly, del 29 de gener a l’1 de febrer del 2010, http://www.parlamento.it/
documenti/repository/affari%20europei/APEM/InterimReportGirodano.pdf. 

221  Farming in the West Bank: Organic Paradise, Thorny Reality, Haaretz, 24 April 2012, recuperat de https://
www.haaretz.com/1.5216745; Zorganika dates are also available through online purchases for markets in Europe. 
Vegeu: https://www.israel-spezialitaeten.de/shop/datteln-und-dattelprodukte/29/5kg.-bio-medjoul-datteln-
groesse-jumbo-von-medjool-plus

222  Hadiklaim- Israel Date Growers Cooperative Profile, Who Profits, https://www.whoprofits.org/company/
hadiklaim-israel-date-growers-cooperative

la seva pròpia marca.223 

El propietari de Zorganika havia manifestat prèviament que Marks & Spencer havia 
trencat relacions amb l’empresa com a conseqüència de les acusacions de la seva 
presència en terres palestines expropiades i que tenien “molts problemes amb els 
drets de duana de les exportacions a Europa”.224 Hi ha hagut diferents campanyes 
a tot el món contra els dàtils i productes derivats, com els de Zorganika.225 

Les operacions de Zorganika suposen possibles vulneracions del DIH, 
incloent-hi la prohibició de confiscar béns personals i, a més, té efectes 
negatius sobre la llibertat de moviment i d’accés de la població protegida, 
ja que la potència ocupant ha designat el lloc com a “zona militar tancada”.  

En un vídeo promocional, el propietari de Zorganika, Kevin Smith, deia que 
havien fundat l’empresa quan “van tenir l’oportunitat de restablir una plantació 
abandonada”.226 La història d’aquest “abandonament” va sortir a la llum en un cas 
del 2013. Els propietaris de la terra i els seus hereus van presentar una demanda 
al Tribunal Suprem d’Israel on reclamaven que se’ls tornessin les seves terres a la 
Vall del Jordà, suposadament en mans de Zorganika. Se’ls havia prohibit l’entrada 
a les terres des del 1969 i s’havia assumit que la propietat estava abandonada 
a causa de les mines antipersona i que era una zona militar tancada.227 Els 
propietaris van presentar la demanda quan van saber que els colons estaven 
conreant les seves terres. Uns documents de l’Administració civil israeliana van 
confirmar la transferència de terres palestines particulars als colons propietaris 

223  Hadiklaim ven els dàtils Medjoul principalment sota la marca King Salomon i altres productes derivats dels 
datils sota les marques Jordan River i Jordan River Bio-Top.
Hadiklaim, About Us, http://www.hadiklaim.com/about-us

224  Farming in the West Bank: Organic Paradise, Thorny Reality, Haaretz, 24 abril 2012, available at https://www.
haaretz.com/1.5216745

225  In UK, supermarkets the frontline to check out BDS, Times of Israel, 20 agost 2014, https://www.timesofisrael.
com/in-uk-supermarkets-the-frontline-to-check-out-bds/; Jordan River Medjool DatteIn, Schweiz Palastina, https://
palaestina.ch/index.php/de/israelische-produkte/328-jordan-river-medjool-datteln-de  

226  zorganikadiklahim.WMV, publicat el 23 de novembre del 2008 per Nestor Czerwacki a YouTube, recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=pGETtUI-PF8

227  Palestinians Petition High Court to Reclaim Jordan Valley Land, Haaretz, 1 octubre 2013, https://www.
haaretz.com/.premium-palestinians-petition-for-land-1.5342748; 
Israel’s High Court Blasts State for Giving Palestinian-owned Land to Settlers, Haaretz, 21 abril 2015, https://www.
haaretz.com/.premium-court-blasts-state-for-land-transfer-1.5353425

https://www.hrw.org/report/2015/04/13/ripe-abuse/palestinian-child-labor-israeli-agricultural-settlements-west-bank
https://www.hrw.org/report/2015/04/13/ripe-abuse/palestinian-child-labor-israeli-agricultural-settlements-west-bank
https://whoprofits.org/company/zorganika
https://www.haaretz.com/1.5216745
https://whoprofits.org/company/zorganika
http://docs.wixstatic.com/ugd/cdb1a7_370bb4f21ceb47adb3ac7556c02b8972.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/cdb1a7_370bb4f21ceb47adb3ac7556c02b8972.pdf
http://www.parlamento.it/documenti/repository/affari%20europei/APEM/InterimReportGirodano.pdf
http://www.parlamento.it/documenti/repository/affari%20europei/APEM/InterimReportGirodano.pdf
https://www.haaretz.com/1.5216745
https://www.haaretz.com/1.5216745
https://www.whoprofits.org/company/hadiklaim-israel-date-growers-cooperative
https://www.whoprofits.org/company/hadiklaim-israel-date-growers-cooperative
http://www.hadiklaim.com/about-us
https://www.haaretz.com/1.5216745
https://www.haaretz.com/1.5216745
https://www.timesofisrael.com/in-uk-supermarkets-the-frontline-to-check-out-bds/
https://www.timesofisrael.com/in-uk-supermarkets-the-frontline-to-check-out-bds/
https://palaestina.ch/index.php/de/israelische-produkte/328-jordan-river-medjool-datteln-de
https://palaestina.ch/index.php/de/israelische-produkte/328-jordan-river-medjool-datteln-de
https://www.youtube.com/watch?v=pGETtUI-PF8
https://www.haaretz.com/.premium-palestinians-petition-for-land-1.5342748
https://www.haaretz.com/.premium-palestinians-petition-for-land-1.5342748
https://www.haaretz.com/.premium-court-blasts-state-for-land-transfer-1.5353425
https://www.haaretz.com/.premium-court-blasts-state-for-land-transfer-1.5353425
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de Zorganika.228 

En un intent d’impedir que es dictés sentència sobre la petició, el juliol del 2017, 
el tribunal va intentar arribar a un acord entre les parts, a fi de compensar als 
propietaris palestins de les terres.229 Després que els propietaris rebutgessin 
acceptar la compensació i que insistissin que se’ls havien de tornar les terres, el 
Tribunal Suprem d’Israel va denegar la petició el novembre del 2017.230 El tribunal 
va concloure que la reparació que se sol·licitava a la demanda no es podia concedir 
mentre estigués en vigor l’ordre de tancament militar.231 

Tant Zogarnika com Hadiklaim figuren a la llista de l’informe de la base de dades 
de l’ONU publicat recentment.232 

ii. Seguretat 
El sector de la seguretat d’Israel és un dels que més contribueixen a la seva 
economia i està estretament vinculat amb la seva ocupació del territori palestí. El 
Ministeri d’Economia i Indústria d’Israel, juntament amb les empreses israelianes, 
destaquen els seus equips “provats sobre el terreny”,233 mentre que les empreses 
i els funcionaris dels EUA i d’Europa viatgen a Israel per rebre informació i 

228  Document Confirms World Zionist Organization Allocates Land to Settlers in Jordan Valley, Haaretz, 9 
setembre 2013, https://www.haaretz.com/document-settlers-got-palestinian-land-1.5331372; Israel’s High 
Court Blasts State for Giving Palestinian-owned Land to Settlers, abril, 21 April 2015, https://www.haaretz.com/.
premium-court-blasts-state-for-land-transfer-1.5353425; 

229  Palestinians Can Seek Compensation From Settlers in Confiscated Land Case, Court Says, Haaretz, 18 juliol 
2017, recuperate de https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-palestinians-can-seek-compensation-from-
settlers-in-confiscated-land-case-court-says-1.5494863

230  Israeli High Court Denies Palestinians’ Petition to Recover Lands Being Farmed by Settlers, Haaretz, 24 
novembre 2017, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-court-denies-palestinians-petition-to-recover-
lands-being-farmed-by-settlers-1.5626817.

231  Id.

232   Vegeu Database of all business enterprises involved in the activities detailed in paragraph 96 of the 
independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the 
civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian 
Territory, including East Jerusalem, 12 febrer 2020, A/HRC/43/71, p.8-9

233  Israel’s Homeland Security Industry: Utilizing Innovation to Keep Us Safe, Israel Ministry of Economy and 
Industry, https://itrade.gov.il/thailand/israels-homeland-security-industry-utilizing-innovation-keep-us-safe/; For 
Israeli Arms Makers, Gaza War is a Cash Cow, Haaretz, 11 agost 2014, https://www.haaretz.com/gaza-war-is-arms-
industry-cash-cow-1.5258893 

formació en qüestions de seguretat.234 Tot i que les importacions d’armes per 
part d’Israel van créixer dràsticament entre 2013 i 2017, també és alhora un 
dels grans exportadors d’armes del món.235 Tot això, a més d’exportar productes 
de ciberseguretat per un valor de 6500 milions de dòlars, només el 2016.236 La 
privatització creixent dels serveis de seguretat al Territori Palestí Ocupat per part 
d’Israel, juntament amb l’ús continuat d’equipament per posar-hi en pràctica les 
seves polítiques ha permès que algunes empreses multinacionals hagin tingut 
l’oportunitat de beneficiar-se’n.237

G4S
G4S és una empresa multinacional que proporciona productes i serveis de 
seguretat. Es va fundar el 2004 quan Group 4 Falck (Dinamarca) es va fusionar 
amb Securicor (Regne Unit).238 Abans de la fusió, el 2002, Group 4 Falck va adquirir 
una participació del 50 % de l’empresa de seguretat israeliana, Hasmira. G4S va 
augmentar les seves accions fins a tenir el 90 % de Hasmira el 2007.239 El desembre 
del 2016, G4S va arribar a un acord per vendre G4S Israel (abans Hasmira) al 
fons de capital privat FIMI Opportunity Funds (FIMI), però va conservar part de la 
propietat d’una instal·lació de formació de policia a Israel.240 

234  Durham, North Carolina Becomes First U.S. City to Bar Police From Training in Israel, Haaretz, 19 abril 
2018, https://www.haaretz.com/us-news/durham-becomes-first-u-s-city-to-bar-police-from-training-in-
israel-1.6011720 ; IPS officers visit Israel to learn best policing practices, The Economic Times, 13 juliol 2018, 
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/ips-officers-visit-israel-to-learn-best-policing-practices/
articleshow/48541981.cms 

235  “Les importacions d’armes per part d’Israel van aumentar un 125 % entre 2008-12 i 2013-27”. SIPRI Fact 
Sheet, març 2018, p.12, Stockholm International Peace Research Institute, p. 2, 12, https://www.sipri.org/sites/
default/files/2018-03/fssipri_at2017_0.pdf

236  6 Reasons Israel Became A Cybersecurity Powerhouse Leading The $82 Billion Industry, Forbes, 18 juliol 
2017, https://www.forbes.com/sites/gilpress/2017/07/18/6-reasons-israel-became-a-cybersecurity-powerhouse-
leading-the-82-billion-industry/#45884373420a 

237  Private Security Companies and the Israeli Occupation, Who Profits Research Center, gener  2016, https://
whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/06/old/private_security_companies_final_for_web.pdf

238  Our History, G4S, http://www.g4s.com/en/who-we-are/our-history

239 Lawyers for Palestinian Human Rights (LPHR) & G4S PLC: Final Statement After Examination of Complaint, UK 
National Contact Point for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, març 2015, para. 6. https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/846880/bis-15-306-lawyers-
for-palestinian-human-rights-final-statement-after-examination-of-complaint-uk-national-contact-point.pdf

240  Agreement Reached on Sale of G4S Israel, G4S, 2 desembre 2016, 
http://www.g4s.com/en/investors/news-and-presentations/regulatory-
announcements/2016/12/02/agreement-reached-on-sale-of-g4s-israel

https://www.haaretz.com/document-settlers-got-palestinian-land-1.5331372
https://www.haaretz.com/.premium-court-blasts-state-for-land-transfer-1.5353425
https://www.haaretz.com/.premium-court-blasts-state-for-land-transfer-1.5353425
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https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-palestinians-can-seek-compensation-from-settlers-in-confiscated-land-case-court-says-1.5494863
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https://www.haaretz.com/us-news/durham-becomes-first-u-s-city-to-bar-police-from-training-in-israel-1.6011720
https://www.haaretz.com/us-news/durham-becomes-first-u-s-city-to-bar-police-from-training-in-israel-1.6011720
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/ips-officers-visit-israel-to-learn-best-policing-practices/articleshow/48541981.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/ips-officers-visit-israel-to-learn-best-policing-practices/articleshow/48541981.cms
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/fssipri_at2017_0.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/fssipri_at2017_0.pdf
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G4S estava en risc pels vincles amb els impactes negatius sobre els drets 
humans, degut que el seu equipament i els seus serveis es feien servir en 
instal·lacions on els detinguts, inclosos els nens, eren maltractats i en les 
barreres que obstrueixen la llibertat de moviment a tota Cisjordània.

Group 4 Falck es va començar a investigar immediatament després de l’adquisició 
de Hasmira, el 2002, per l’ús de guàrdies armats per part d’aquesta última en 
assentaments israelians residencials a Cisjordània. Com a resposta, l’octubre del 
2002, el conseller delegat de l’empresa va declarar que els serveis de vigilància 
no contravenien cap llei, però va assegurar que retirarien els guàrdies de 
Cisjordània.241 Així i tot, hi va haver altres activitats que es van mantenir, tant a 
Cisjordània, com a Israel, com també ho van fer les crítiques de la societat civil 
internacional i local. A G4S, se l’acusava, entre altres activitats de: la instal·lació 
i el manteniment dels sistemes de seguretat a les instal·lacions del Servei de 
Presons de l’Estat d’Israel (IPS per les seves sigles en anglès) tant al Territori 
Palestí Ocupat com a Israel i als check points al llarg del mur. També se’ls acusava 
de subministrar equipament per a la caserna de policia de Cisjordània i escàners 
de cos sencer pel checkpoint D’Erez a Gaza,242 a més d’operar en assentaments 
proveint serveis, equipament i guardes de seguretat per a clients comercials, com 
ara els supermercats.243 Cadascuna d’aquestes instal·lacions i ubicacions estava 
relacionada amb algun tipus de vulneració del dret internacional humanitari i del 
dret internacional dels drets humans.

El setembre del 2012, el Relator especial de l’ONU sobre la situació dels drets 
humans als territoris palestins ocupats des del 1967 va identificar G4S com 
una de les moltes empreses que es beneficien d’operacions relacionades amb 

241  Group 4 security firm pulls guards out of West Bank, 8 octubre 2002, The Guardian, https://www.theguardian.
com/world/2002/oct/09/israel; G4S response regarding allegations of complicity with international humanitarian 
law violations by Israel, Business and Human Rights Resource Centre, 21 desembre 2010, https://www.business-
humanrights.org/en/doc-g4s-response-regarding-allegations-of-complicity-with-international-humanitarian-law-
violations-by-israel.

242  The Case of G4S: Private Security Companies and the Israeli Occupation, WhoProfits, març 2011, p.7, 11, 17, 
https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/06/old/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf   

243  G4S response regarding allegations of complicity with international humanitarian law violations by Israel, 
Business and Human Rights Resource Centre, 21 desembre 2010, https://www.business-humanrights.org/en/doc-
g4s-response-regarding-allegations-of-complicity-with-international-humanitarian-law-violations-by-israel 

els assentaments israelians. 244 Això va anar seguit d’un informe del 2013 d’una 
missió d’investigació de l’ONU que destacava el paper de les empreses que 
posaven facilitats als assentaments i se’n beneficiaven, incloses les empreses 
d’equipaments i serveis de seguretat.245 Amb tot aquest rerefons, esglésies, 
sindicats i altres entitats van posar fi als seus contractes amb G4S pels seus vincles 
amb l’ocupació israeliana.246 

El novembre del 2013, Lawyers for Palestinian Human Rights (LPHR), una 
organització benèfica legal amb seu al Regne Unit va presentar una denúncia 
contra G4S davant del Punt Nacional de Contacte del Regne Unit per a les Directrius 
de l’OCDE per a empreses multinacionals (PCN).247 A la denúncia, s’hi al·legava 
que l’empresa subministrava serveis i equipament per al mur a Cisjordània, el pas 
d’Erez entre la Franja de Gaza i Israel i les instal·lacions de l’ISP.248 

A la resolució final del 2015, el PCN va examinar les recomanacions del Ministeri 
d’Afers Exteriors i de la Commonwealth del Regne Unit (FCO per les seves sigles 
en anglès) de fixar-se en les tres àrees en què es basava la denúncia i va destacar 
que, tot i que el govern del Regne Unit no donava suport a les relacions comercials 
amb els assentaments del Territori Palestí Ocupat, tampoc feia recomanacions 
concretes sobre les altres instal·lacions, ubicacions i agències israelianes objecte 

244  Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied 
since 1967, Richard Falk, 19 setembre 2012, A/67/379, paras 47-51, https://unispal.un.org/dpa/dpr/UNISPAL.
NSF/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/4b2de5243ebce35685257aa200487927?OpenDocument

245  Tanmateix, no se citava específicament a G4S a l’informe, sinó que només s’hi esmentaven activitats d’interès 
general. Consell de Drets Humans de l’ONU, “Report of the independent fact-finding mission to investigate the 
implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian 
people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem” A/HRC/22/63 (7 febrer 2013), 
paràgraf 96.  

246  Vegeu, per exemple: United Methodist Church Divests from G4S, United Methodist for Kairos Response, 12 
juny 2014, https://www.kairosresponse.org/pressrel_umc_divests_g4s.html; Dutch union dumps G4S for aiding 
Israel’s human rights abuses, Electronic Intifada, 16 desembre 2013, https://electronicintifada.net/blogs/adri-
nieuwhof/dutch-union-dumps-g4s-aiding-israels-human-rights-abuses

247  A la denúncia, s’hi al·legava que la qüestió s’havia de presentar davant del PCN del Regne Unit i no davant 
del d’Israel a la qual cosa aquest últim no es va oposar. Revisió final, p.7

248  Initial Assessment by the UK National Contact Point for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 
Complaint from Lawyers for Palestinian Human Rights (LPHR) Against G4S, maig 2014, para. 22, https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/315104/bis-14-854-
palestinian-lawyers-complaint-against-g4s-ncp-initial-assessment.pdf

https://www.theguardian.com/world/2002/oct/09/israel
https://www.theguardian.com/world/2002/oct/09/israel
https://www.business-humanrights.org/en/doc-g4s-response-regarding-allegations-of-complicity-with-international-humanitarian-law-violations-by-israel
https://www.business-humanrights.org/en/doc-g4s-response-regarding-allegations-of-complicity-with-international-humanitarian-law-violations-by-israel
https://www.business-humanrights.org/en/doc-g4s-response-regarding-allegations-of-complicity-with-international-humanitarian-law-violations-by-israel
https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/06/old/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/doc-g4s-response-regarding-allegations-of-complicity-with-international-humanitarian-law-violations-by-israel
https://www.business-humanrights.org/en/doc-g4s-response-regarding-allegations-of-complicity-with-international-humanitarian-law-violations-by-israel
https://unispal.un.org/dpa/dpr/UNISPAL.NSF/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/4b2de5243ebce35685257aa200487927?OpenDocument
https://unispal.un.org/dpa/dpr/UNISPAL.NSF/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/4b2de5243ebce35685257aa200487927?OpenDocument
https://www.kairosresponse.org/pressrel_umc_divests_g4s.html
https://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/dutch-union-dumps-g4s-aiding-israels-human-rights-abuses
https://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/dutch-union-dumps-g4s-aiding-israels-human-rights-abuses
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/315104/bis-14-854-palestinian-lawyers-complaint-against-g4s-ncp-initial-assessment.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/315104/bis-14-854-palestinian-lawyers-complaint-against-g4s-ncp-initial-assessment.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/315104/bis-14-854-palestinian-lawyers-complaint-against-g4s-ncp-initial-assessment.pdf
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de la denúncia.249 El PCN també va assenyalar que no s’havia aportat informació 
per demostrar que ni el personal ni l’equipament de G4S hagués estat directament 
relacionat amb els impactes sobre els drets humans esmentats anteriorment.250 
Tot i això, el PCN va considerar que les accions de G4S no complien amb les seves 
obligacions segons el paràgraf 3, capítol IV de les Directrius per a Empreses 
Multinacionals (les empreses han de buscar maneres de prevenir o mitigar els 
impactes sobre els drets humans), ja que no quedava clar quines havien estat 
les mesures que l’empresa havia pres per fer front als possibles impactes, si és 
que n’havia pres alguna.251 El PCN també va destacar que la resposta pública de 
G4S després de la seva declaració final era enganyosa i que havia desaprofitat 
una bona oportunitat de “mostrar que tenien la intenció seriosa” d’abordar les 
recomanacions del PCN.252 

Tant abans com durant la tramitació de la denúncia a l’OCDE, G4S va fer unes 
declaracions, on assegurava que complia amb el dret internacional i amb els 
seus compromisos dins el marc del Pacte Mundial de les Nacions Unides i 
que aplicava diligència deguda en matèria de drets humans, d’acord amb les 
Directrius de l’OCDE i els PREDH,253afirmacions que va tornar a recalcar en una 
carta de resposta en relació amb el present informe, enviada el 19 de març de 
2019. A més, l’empresa destacava que “la decisió de vendre G4S Israel s’havia 
pres per raons estratègiques i comercials” i que totes les operacions s’havien 
traspassat a FIMI el juny del 2017.254 També assenyalava que no tenien cap 
funció operacional al centre de formació de la policia i que es tractava d’una 
“inversió econòmica menor”.

249  Lawyers for Palestinian Human Rights (LPHR) & G4S PLC: Final Statement After Examination of Complaint, 
UK National Contact Point for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, març 2015, para. 49, https://
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/431972/bis-15-306-
lawyers-for-palestinian-human-rights-final-statement-after-examination-of-complaint-uk-national-contact-point-
for-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-r1.pdf. 

250  Id. a para. 41.

251  Id. a para. 67 i 76. 

252  Follow up Statement after recommendations in complaint from LPHR against G4S, UK National Contact Point 
for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, juliol 2016, para. 23-24

253  Vegeu, per exemple: Human Rights Review of G4S, Human Rights Report and Legal Opinion, Summary of 
Independent Review, 2 June 2004; G4S Update- abril 2002, G4S, https://www.business-humanrights.org/sites/
default/files/media/documents/company_responses/g4s-israel-apr-24-2012.pdf 

254  Letter dated 19 March 2019, Nigel Lockwood, Head of Government Affairs & CSR, G4S plc.

D. Empreses que operen en múltiples contextos 
d’ocupació
Com passa en l’economia mundial, moltes empreses han establert operacions o 
relacions comercials en múltiples situacions de conflicte, inclosos els territoris 
ocupats. Inclús en aquests casos, les empreses sovint tampoc apliquen un 
procés ampli i coherent de diligència deguda en matèria de drets humans per a 
situacions d’ocupació. D’aquesta manera, s’exposen no només al fet que hi hagi 
un elevat risc de vulneracions dels drets humans, sinó que se les pot investigar per 
la coherència i la legalitat de les seves accions. 

i. Extractius: Heidelberg Cement
Avui dia ja s’han desenvolupat i posat en pràctica nombroses iniciatives i 
recomanacions pel que fa al sector extractiu i les zones afectades per conflictes per 
identificar, abordar i prevenir els efectes sobre els drets humans i proporcionar vies 
de reparació. Tanmateix, el dret internacional estableix una sèrie de limitacions i 
reptes addicionals pel que fa a l’ús dels recursos naturals. Tal com s’esmenta a la 
Secció II, això inclou les prohibicions d’expansió dels punts d’extracció o de la taxa 
d’explotació d’un recurs natural en concret amb l’obertura de noves mines i fonts, 
després de l’inici de l’ocupació per part de la potència ocupant255 i la prohibició de 
l’espoli,256 entre altres qüestions. 

Heidelberg Cement (Heidelberg) té seu a Alemanya i opera a 60 països amb 
aproximadament 59 000 empleats.257 Després d’adquirir Italcementi el 2016, 
l’empresa va esdevenir la “número 1 en la producció d’àrids, la número 2 en 
ciment i la número 3 en formigó premesclat”.258

255  First report on protection of the environment in relation to armed conflicts by Marja Lehto, Special 
Rapporteur, 30 April 2018, A/CN.4/720, paras. 31-32, http://digitallibrary.un.org/record/1626541/files/A_CN-
4_720-EN.pdf

256  Els tribunals han determinat que l’espoli, l’apropiació de béns privats, es va produir quan els béns es van 
adquirir per la força i sense el consentiment del seu propietari, així com “quan l’acord estava basat en amenaces, 
intimidació, pressions o una posició de poder derivada del conflicte armat existent”.   Business and International 
Humanitarian Law, An Introduction to the Rights and Obligations of Business Enterprises under International 
Humanitarian Law, ICRC, p.22 https://shop.icrc.org/les-entreprises-et-le-droit-international-humanitaire-
introduction-aux-droits-et-obligations-des-entreprises-au-regard-du-droit-international-humanitaire-2580.html

257  Company, HeidelbergCement Group, https://www.heidelbergcement.com/en/company

258  Id. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/431972/bis-15-306-lawyers-for-palestinian-human-rights-final-statement-after-examination-of-complaint-uk-national-contact-point-for-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-r1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/431972/bis-15-306-lawyers-for-palestinian-human-rights-final-statement-after-examination-of-complaint-uk-national-contact-point-for-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-r1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/431972/bis-15-306-lawyers-for-palestinian-human-rights-final-statement-after-examination-of-complaint-uk-national-contact-point-for-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-r1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/431972/bis-15-306-lawyers-for-palestinian-human-rights-final-statement-after-examination-of-complaint-uk-national-contact-point-for-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-r1.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/company_responses/g4s-israel-apr-24-2012.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/company_responses/g4s-israel-apr-24-2012.pdf
http://digitallibrary.un.org/record/1626541/files/A_CN-4_720-EN.pdf
http://digitallibrary.un.org/record/1626541/files/A_CN-4_720-EN.pdf
https://shop.icrc.org/les-entreprises-et-le-droit-international-humanitaire-introduction-aux-droits-et-obligations-des-entreprises-au-regard-du-droit-international-humanitaire-2580.html
https://shop.icrc.org/les-entreprises-et-le-droit-international-humanitaire-introduction-aux-droits-et-obligations-des-entreprises-au-regard-du-droit-international-humanitaire-2580.html
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 ֍ Sàhara Occidental. Amb l’adquisició d’Italcementi, Heidelberg Cement 
va ampliar el seu abast per incloure el Sàhara Occidental i el Marroc.259 
Actualment té en funcionament una planta de molturació i embossat 
de ciment a la vora d’Al-Aaiun (Laayoune), al Sàhara Occidental, a través 
de Ciments du Maroc.260 que també va construir un parc eòlic al Sàhara 
Occidental el 2011.261 La seva presència al Sàhara Occidental ha fet que 
l’empresa hagi rebut crítiques i hagi patit la desinversió del fons de 
pensions noruec KLP.262

Com a resposta a una pregunta formulada en el marc de la investigació 
per a aquest informe, Heidelberg va manifestar que més de dos terços 
dels seus empleats de la planta són sahrauís, que els representants del 
poble sahrauí “tenen una participació minoritària del 9 % del molí” i 
que venen el 70 % del ciment a clients sahrauís.263 A més, l’empresa va 
destacar que tenen projectes socials al Sàhara Occidental i que utilitzen 
energies renovables, ja que “el parc eòlic produeix electricitat per cobrir 
la demanda del molí”.264 

 ֍ Territori Palestí Ocupat. Heidelberg es va establir a Israel i als 
assentaments l’any 2007, 265 després d’adquirir Hanson.266 L’empresa 
va comprar quatre plantes als assentaments israelians: 2 plantes de 

259  Morocco, HeidelbergCement Group, https://www.heidelbergcement.com/en/morocco 

260  Centre de broyage de Laâyoune, Ciments du Maroc, https://www.cimentsdumaroc.com/fr/centre-de-
broyage-de-laayoune 

261  Renewable energies: Ciments du Maroc financed wind farm inaugurated in Laâyoune, Invest in Morocco, 21 
octubre 2011, http://www.invest.gov.ma/?Id=39&lang=en&RefCat=5&Ref=175 

262  What is HeidelbergCement doing in occupied Western Sahara?, Western Sahara Resource Watch, 2 març 
2018, https://www.wsrw.org/a105x4124; Decision to exclude from investments, KLP, 1 juny 2015, http://english.
klp.no/polopoly_fs/1.31195.1434009511!/menu/standard/file/Heidelberg%20og%20CEMEX%20beslutning%20
om%20utelukkelse%20ENG.pdf  

263  Comunicació per correu electrònic d’Andreas Schaller, Director de Group Communication & IR, 
HeidelbergCement AG, 29 març 2019.

264  Id.

265  Vegeu: Ocupation, Inc., supra nota 45, The Israeli Exploitation of Palestinian Natural Resources: Part II 
Heidelberg Cement, Who Profits, novembre 2016, https://whoprofits.org/updates/the-israeli-exploitation-of-
palestinian-natural-resources-part-ii-heidelberg-cement/ 

266  Israel, HeidelbergCement Group, https://www.heidelbergcement.com/en/israel

formigó, una d’asfalt i una pedrera d’àrids.267

Després de la compra, l’empresa va ser investigada per la seva presència 
als assentaments i va ser objecte de desinversions.268 Heidelberg 
argumentava, com a resposta a les crítiques per la seva presència als 
assentaments israelians, que està “compromesa amb els valors i les 
normes internacionals”, com ara les directrius de l’OCDE, i que la seva 
filial Hanson Israel “havia dut a terme “una avaluació jurídica exhaustiva” 
i havia determinat que les seves operacions eren compatibles amb el 
dret internacional.269 

En una comunicació relacionada amb el present informe, l’empresa va 
destacar que les seves dues plantes de premesclat dels assentaments 
s’havien tancat a mitjan 2018 i que la “pedrera d’àrids i la planta d’asfalt 
estan situades […] en sòl públic”.270 Heidelberg també va assenyalar que 
estava “compromesa a vendre les operacions al Territori Palestí Ocupat i 
que havia iniciat el procés de retirada”.271 

El desembre del 2015, Heidelberg va crear una filial, HeidelbergCement 
Palestina” a Ramallah, Territori Palestí Ocupat.272 Segons l’empresa, 
les activitats de HeidelbergCement Palestina depenen de “necessitats 
específiques”, però “el 2018, va estar important productes a Gaza i a 

267  Hanson Israel, Who Profits, https://whoprofits.org/company/hanson-israel-formerly-pioneer-concrete-israel/ 

268  Pension Fund blacklists four companies after Danwatch investigation, 10 octubre 2017, https://danwatch.dk/
en/pension-fund-blacklists-four-companies-after-danwatch-investigation/; Decision to exclude from investments, 
KLP, 1 juny 2015, http://english.klp.no/polopoly_fs/1.31195.1434009511!/menu/standard/file/Heidelberg%20
og%20CEMEX%20beslutning%20om%20utelukkelse%20ENG.pdf

269  Occupation, Inc., supra note 45; Response to the article of Electronic Intifada, HeidelgbergCement, 2 octubre 
2017,  https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Response_HC_20171002.pdf

270   Comunicació per correu electrònic d’Andreas Schaller, Director de Group Communication & IR, 
HeidelbergCement AG, 29 març 2019. [en endavant el correu electrònic de Schaller]

Cal destacar que en una comunicació prèvia amb l’empresa, l’ONG palestina Al-Haq al·legava que la ubicació de 
l’empresa en sòl públic seguia representant una violació del DIH i que Heidelberg tenia “arrendaments obtinguts 
il·legalment” en propietat pública. Vegeu: Al-Haq Response to HeidelbergCement, Business and Human Rights 
Resource Center, 10 octubre 2017,  https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Al-Haq 
Response Heidelberg.pdf

271  Correu electrònic de Schaller, supra nota 271.

272  Palestine, HeidelbergCement Group, https://www.heidelbergcement.com/en/palestine
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Cisjordània”.273 No està clar si Heidelberg ha aplicat diligència deguda en 
matèria de drets humans en relació amb la seva presència a Ramallah.

 ֍ Ucraïna i les sancions de la UE. El 2014, Heidelberg va abandonar una 
planta a l’àrea fronterera de Donetsk, a Ucraïna. Les seves operacions es 
van interrompre després que els separatistes russos li fessin una sèrie 
de demandes, que l’empresa va incomplir per “respectar les sancions 
de l’UE”.274 En el seu informe anual del 2017, Heidelberg destacava que 
“com a resultat del conflicte a l’Est d’Ucraïna, hem perdut el control 
d’una de les nostres plantes de ciment i l’hem eliminat del balanç de 
l’empresa”.275 Heidelberg va destacar que havia “signat la desinversió del 
negoci a Ucraïna” el gener del 2019.276

L’informe anual de Heidelberg del 2018 assegurava que l’empresa estava 
compromesa a respectar els PREDH i les directrius de l’OCDE i declarava que 
havien desenvolupat una anàlisi de riscs sobre drets humans que “examina de 
manera explícita el risc de violar els drets dels pobles originaris”.277 Tanmateix, 
l’informe no feia esment d’un marc referencial per avaluar situacions d’ocupació 
i s’hi referia com “la crisi política entre Ucraïna i Rússia, els conflictes polítics i 
religiosos a l’Orient Mitjà, etc.”.278 

ii. Turisme: Airbnb
L’impacte del turisme sobre els drets humans als territoris ocupats pot no ser 
tan visible per al públic general com ho és la indústria extractiva o altres tipus 
d’indústries, però no per això és menys greu. El control per part de la potència 
ocupant dels llocs turístics naturals i històrics i d’institucions rellevants pot acabar 
obstruint el desenvolupament social, econòmic i cultural de la població protegida. 
Les excavacions i la retirada de béns culturals i, com s’ha dit abans, l’ús de recursos 

273  Comunicació per correu electrònic d’Andreas Schaller, Director de Group Communication & IR, 
HeidelbergCement AG, 25 agost 2019. 

274  HeidelbergCement halts production at Ukraine factory, CemNet.com, 18 novembre 2014, https://www.
cemnet.com/News/story/155715/heidelbergcement-halts-production-at-ukraine-factory.html 

275  Informe anual 2017, Heidelberg Cement, p.79.

276  Comunicació per correu electrònic d’Andreas Schaller, Director de Group Communication & IR, 
HeidelbergCement AG, 29 març 2019.

277  Informe anual 2017, Heidelberg Cement, p.65.

278  Id. a p. 67.

naturals, com ara el sòl, també estan subjectes a restriccions, en virtut del dret 
internacional humanitari. Com s’assenyala en l’estudi de cas de Booking.com, el 
turisme també pot comportar problemes relacionats amb els drets de propietat.

Airbnb té la seva seu als Estats Units d’Amèrica i ofereix una plataforma on els 
individus de 191 països poden llogar els seus apartaments i llars per convertir-
se en “emprenedors d’hospitalitat”.279 El novembre del 2018, Airbnb va anunciar 
que havien desenvolupat un protocol per a les seves operacions en territoris 
“en disputa” amb l’objectiu d’examinar cada context cas per cas, consultar els 
experts i les parts interessades, avaluar els riscs de seguretat, determinar si 
els anuncis contribuïen al “sofriment humà existent” i si tenien “una connexió 
directa amb la disputa existent a la regió”.280 La declaració no feia cap esment 
dels PREDH o dels impactes negatius sobre els drets humans que podien estar 
vinculats amb la seva activitat.

Quan va aplicar aquest protocol, Airbnb va decidir retirar “aproximadament 200” 
anuncis dels assentaments israelians a la Cisjordània ocupada, excloent Jerusalem 
Est. Aribnb va declarar que aquesta política no afectava els assentaments de 
Jerusalem o el Golan sirià ocupat, que són territoris ocupats. En canvi, es referia 
a aquestes zones com “a Israel”281 i no donava una raó específica per a l’excepció. 
La declaració d’Airbnb també destacava que havia eliminat anuncis a Crimea, en 
aplicació de les sancions. El gener del 2019, l’empresa va anunciar que eliminaria 
anuncis d’Ossètia del Sud i Abkhàzia, en aplicació del seu nou protocol, i va 
anunciar que seguiria revisant altres zones on hi hagués “disputes”.282

Independentment d’això, l’atenció de les ONG, els mitjans de comunicació i altres 
actors seguia posada en els assentaments israelians. Nombroses organitzacions 
de drets humans van aplaudir la decisió d’Airbnb, però Israel la va condemnar. 
Un ministre israelià va assegurar que, mentre no es revertís aquesta mesura, 
l’Estat seguiria “fent passos contra l’empresa, tant en l’àmbit normatiu com en 
279  About Us, Airbnb, https://press.airbnb.com/about-us/ 

280  Listings in Disputed Territories, Airbnb, 19 novembre 2018 https://press.airbnb.com/listings-in-disputed-
regions/ 

281  La declaració afirma, en part “perquè quedi clar, el nostre anunci no es refereix als més de 20 000 anuncis 
que hi ha a Israel — incloent-hi Jerusalem i els Alts del Golan —  i els amfitrions segueixen compartint casa seva 
amb els viatgers.

282  Framework for Evaluating Listings in Disputed Areas, Airbnb, 17 gener 2019, https://press.airbnb.com/
framework-for-evaluating-listings-in-disputed-areas/ 

https://www.cemnet.com/News/story/155715/heidelbergcement-halts-production-at-ukraine-factory.html
https://www.cemnet.com/News/story/155715/heidelbergcement-halts-production-at-ukraine-factory.html
https://press.airbnb.com/about-us/
https://press.airbnb.com/listings-in-disputed-regions/
https://press.airbnb.com/listings-in-disputed-regions/
https://press.airbnb.com/framework-for-evaluating-listings-in-disputed-areas/
https://press.airbnb.com/framework-for-evaluating-listings-in-disputed-areas/
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el legal aquí a Israel i en relació amb els nostres amics als EUA i a tot el món”.283 
De fet, hi va haver colons israelians que van presentar demandes contra Airbnb a 
Israel i als Estats Units.284 Per tornar a centrar la qüestió en el dret internacional 
i en els impactes negatius sobre els drets humans, cal destacar que dos pobles 
palestins i un ciutadà palestino-americà van presentar contrademandes als 
EUA contra els colons que anunciaven a Airbnb propietats situades en terres 
confiscades. Aquestes demandes incloïen acusacions de “crims de guerra, crim 
contra la humanitat […] discriminació per raons de religió i d’origen […] intrusió i 
enriquiment indegut”.285

Finalment, Airbnb va emetre un comunicat el 9 d’abril del 2019, on anunciava 
que no “seguirien endavant amb la retirada d’anuncis a Cisjordània”.286 A més, 
afirmaven que no se seguiria posant en pràctica el protocol en cap territori “en 
disputa” i que els beneficis d’Airbnb a aquestes zones es donarien a organitzacions 
d’ajuda humanitària. Nombrosos grups van condemnar enèrgicament la decisió 
de canvi de rumb de l’empresa.287

Tant Airbnb, com altres plataformes de viatges en línia com Booking.com (i 
Booking Holdings Inc.), Expedia i Trip Advisor han estat incloses a l’informe de la 
base de dades de l’ONU.

283  Israel will Seek Legal Steps Against Airbnb, Says Minister, The Jerusalem Post, 9 gener 2019, https://www.
jpost.com/Israel-News/Israel-will-seek-legal-steps-against-Airbnb-says-minister-576811

284  Airbnb Facing Lawsuit in the U.S. Over Israeli Settlements Ban, CTECH, 29 novembre 2018, https://www.
calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3750986,00.html

285  Palestinians Intervene to Sue Settlers in Airbnb Lawsuit, Center for Constitutional Rights, 18 març 2019, 
https://ccrjustice.org/home/press-center/press-releases/palestinians-intervene-sue-settlers-airbnb-lawsuit 

286  Update on Listings in Disputed Regions, Airbnb, 9 abril 2019, https://press.airbnb.com/update-listings-
disputed-regions/ 

287  Vegeu, per exemple: Palestinian Non-Governmental Organizations Network call on International and Local 
NGOs to Reject Donations from Airbnb, 13 maig 2019, http://www.alhaq.org/advocacy/6055.html; Israel/OPT: 
Reversal of Airbnb on illegal settlement listings deeply shameful, Amnesty International, 10 abril 2019, https://
www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/israel-opt-reversal-of-airbnb-ban-on-illegal-settlement-listings-
deeply-shameful/ 

Respecte empResaRial pels 
dRets humans i les situacions 
d’ocupació

Els estudis dels casos de la secció anterior demostren que les empreses que 
operen en territoris ocupats o que hi tenen relacions, sovint tenen procediments 
de diligència deguda reforçada en matèria de drets humans poc clars, si és que 
en tenen. Quan s’aplica la diligència deguda en matèria de drets humans o altres 
processos, sovint hi ha ONGs o altres entitats que examinen el protocol utilitzat 
i el resultat. En general, els estudis de casos il·lustren que les empreses han de 
fonamentar les seves decisions en relació amb les seves operacions i relacions 
i els riscs pels drets humans a què poden enfrontar-se en el dret internacional, 
incloent-hi els PREDH, amb processos rigorosos de diligència deguda en matèria 
de drets humans. La manca esmentada de directrius per a les empreses també 
deixa entreveure la necessitat que els estats d’origen actuïn amb fermesa per 
orientar les multinacionals domiciliades al seu territori i regular-les. 

La secció que hi ha a continuació explora de quina manera les empreses poden 
avaluar la situació dels drets humans i de l’estat de dret als territoris ocupats, com 
a part d’un procés de diligència deguda reforçada en matèria de drets humans i 
avaluar els impactes actuals i els possibles impactes sobre els drets humans que 
poden causar o als quals poden contribuir les seves operacions. Les empreses també 
poden aplicar un procés de diligència deguda en matèria de drets humans per 
determinar de quina manera poden contribuir positivament al desenvolupament 
del territori ocupat, de manera que s’ajusti al dret d’autodeterminació, entre 
altres normes del dret internacional.288 Aquesta secció també identifica els riscs 
legals, financers i d’altra naturalesa a què es poden enfrontar les empreses, com a 
resultat de les activitats o les relacions vinculades als territoris ocupats.

288  El Grup de Treball ha instat les empreses a fer servir la diligència deguda en matèria de drets humans com 
una eina per comprendre els efectes i contribuir al desenvolupament sostenible. L’informe del Grup de treball 
sobre la qüestió dels drets humans i les corporacions transnacionals i altres empreses, 15 juliol 2018, A/73/163, 
para. 59.

https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-will-seek-legal-steps-against-Airbnb-says-minister-576811
https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-will-seek-legal-steps-against-Airbnb-says-minister-576811
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3750986,00.html
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3750986,00.html
https://ccrjustice.org/home/press-center/press-releases/palestinians-intervene-sue-settlers-airbnb-lawsuit
https://press.airbnb.com/update-listings-disputed-regions/
https://press.airbnb.com/update-listings-disputed-regions/
http://www.alhaq.org/advocacy/6055.html;%20Israel/OPT:%20Reversal%20of%20Airbnb%20on%20illegal%20settlement%20listings%20deeply%20shameful,%20Amnesty%20International,%2010%20abril%202019
http://www.alhaq.org/advocacy/6055.html;%20Israel/OPT:%20Reversal%20of%20Airbnb%20on%20illegal%20settlement%20listings%20deeply%20shameful,%20Amnesty%20International,%2010%20abril%202019
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/israel-opt-reversal-of-airbnb-ban-on-illegal-settlement-listings-deeply-shameful/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/israel-opt-reversal-of-airbnb-ban-on-illegal-settlement-listings-deeply-shameful/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/israel-opt-reversal-of-airbnb-ban-on-illegal-settlement-listings-deeply-shameful/
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A. Diligència deguda reforçada
Donada la naturalesa de les vulneracions del dret internacional que s’han arribat 
a associar amb moltes de les situacions d’ocupació en curs i la complexitat dels 
entorns operatius en les zones de conflicte en general, les empreses comercials 
haurien d’adoptar mesures reforçades i continuades de diligència deguda per 
determinar els impactes negatius reals i potencials sobre els drets humans.289 Així, 
les empreses també podrien evitar riscs legals, comercials i riscs per a la seva 
reputació, a més de tenir una millor comprensió del marc d’ocupació.

Tal com s’exposa als PREDH, el procés de diligència deguda en matèria de drets 
humans hauria d’incloure: 

1) una avaluació dels impactes reals i potencials sobre els drets humans, 

2) la integració de les conclusions en les funcions i els processos interns, 
juntament amb les mesures pertinents, 

3) el seguiment de l’efectivitat de la resposta i 

4) la comunicació de com l’empresa està abordant els efectes sobre els 
drets humans.290 

Tant el Grup de treball de l’ONU com l’OCDE han publicat directrius sobre com les 
empreses poden aplicar a la pràctica el procés de diligència.291 El Grup de treball ha 
subratllat la necessitat d’una diligència deguda reforçada més exhaustiva o “més 
cura” a l’hora d’aplicar el procés de diligència deguda en contextos operacionals 
complexos, com les situacions d’ocupació.292 

El primer pas per dur a terme una diligència deguda en matèria de drets humans 
exigeix entendre els “impactes específics sobre persones concretes, en un 
289  Declaració del Grup de Treball, supra nota 2, p.9-10

290   Principis rectors, supra nota 1, principis 17-21.

291  VEGEU: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, OECD, 2018, https://
mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf; L’Informe del Grup 
de Treball sobre la qüestió dels drets humans  i les empreses transnacionals i altres empreses, Grup de Treball de 
l’ONU, 16 juliol 2018, A/73/163, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/224/87/PDF/N1822487.
pdf?OpenElement;

El Grup de Treball ha identificat sis elements de diligència deguda que detalla l’OCDE, que s’ajusten als PREDH. 
Companion note I to the Working Group’s 2018 report to the General Assembly (A/73/163), Working Group on 
Business and Human Rights, p.7. 

292  Declaració del Grup de Treball, supra nota 2, p.9-10

context d’operacions determinat”,293 mentre que la diligència deguda reforçada 
implicaria comprendre els detalls d’aquests elements. Per tant, la informació 
clau relacionada amb el “context específic” d’ocupació, com l’entorn legal i 
administratiu i les ‘persones concretes’, és a dir, la població protegida, pot 
proporcionar indicadors inicials dels possibles riscs pels drets humans relacionats 
amb el context operacional. Aquests elements també poden posar de manifest 
l’existència de violacions flagrants dels drets humans, com els crims de guerra 
i la discriminació sistemàtica, i també poden comportar possibles violacions de 
les normes peremptòries (principis fonamentals) del dret internacional, les quals 
s’haurien de prioritzar en el procés de diligència deguda.294 

Com s’ha comentat anteriorment, tot i que el compliment legal de sancions pot 
tenir prioritat davant d’un procés de diligència deguda en matèria de drets humans 
i pot suposar la prohibició de relacions o activitats comercials, aquest compliment 
no equival a complir els PREDH. Tanmateix, les empreses poden integrar la 
diligència deguda en matèria de drets humans en “sistemes més amplis de gestió 
del risc empresarial” que també incloguin el compliment de les sancions.295

i. “Context específic”
Una empresa pot començar la seva diligència deguda amb l’examen del règim 
jurídic i administratiu quant a les obligacions internacionals sota el DIH i el DIDH 
d’una potència ocupant. Una vegada tinguin una visió general de l’estat de dret, 
les empreses haurien de considerar més detingudament les lleis i les polítiques 
relacionades amb el sector on operen o amb el qual tenen relacions. Tot i que no 
de manera exhaustiva, a continuació s’enumeren les qüestions clau relacionades 
amb el context específic d’ocupació. 

Identificar la potència ocupant
Tal com s’ha comentat anteriorment, les posicions de Rússia, el Marroc i Israel en 
relació amb el territori que ocupen contravenen el dret internacional. Per tant, 
les empreses no haurien de basar-se únicament en les posicions i les declaracions 

293   Principis rectors de l’ONU, supra nota 1, principi 18 (comentari). 

294  El PREDH 24 destaca que caldria prioritzar accions i mirar de prevenir i mitigar els impactes més greus. 
Les normes peremptòries del dret internacional inclouen el dret a l’autodeterminació i la prohibició d’utilitzar 
l’amenaça o l’ús de la força per adquirir territori. Vegeu també:The Corporate Responsibility to Respect Human 
Rights, An Interpretive Guide, United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2012.

295   Principis rectors, supra nota 2, principi 17 (comentari)
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de la potència ocupant i haurien d’avaluar l’estat i l’administració del territori per 
assegurar la seva conformitat amb el dret internacional. En aplicar la diligència 
deguda, les empreses poden avaluar les actuacions de les potències ocupants 
davant de tribunals nacionals i internacionals, els òrgans de vigilància dels 
tractats de l’ONU i altres mecanismes, per avaluar en quina mesura les pràctiques 
de la potència ocupant s’ajusten a les conclusions d’aquestes institucions i òrgans. 
Inclús quan operen en zones d’autogovern de la població protegida, les empreses 
han de tenir en compte que la potència ocupant és la responsable principal i, en 
conseqüència, aplicar la diligència deguda en matèria de drets humans.

Annexió / Extensió de les lleis internes al territori ocupat
Una potència ocupant que persegueix la retenció permanent del territori ocupat 
a través de l’annexió o que hi aplica les seves lleis internes està infringint el dret 
internacional.296 Per tant, les empreses han de reconèixer de quina manera les seves 
activitats o relacions comercials contribueixen o estan directament vinculades als 
impactes sobre els drets humans, incloent-hi aquells relacionats amb el dret a 
l’autodeterminació. En aquests casos, les empreses haurien de considerar, a més, 
la legalitat i la validesa dels contractes, llicències i altres relacions transaccionals 
amb l’Administració i altres autoritats de la potència ocupant i les entitats que 
operen sota la seva jurisdicció i veure de quina manera aquestes relacions 
econòmiques reforcen l’ocupació o serveixen per integrar encara més el territori 
ocupat dins del de la potència ocupant.

Les empreses també haurien de tenir en compte els riscs que tenen a veure 
amb les relacions comercials dins del territori de la potència ocupant o amb les 
empreses de titularitat estatal, que poden estendre la seva activitat al territori 
ocupat, ja que l’estat ocupant tracta el territori com a part de la seva jurisdicció 
interna. Tot i que, segons sembla, Siemens incloïa disposicions contractuals 
que buscaven adherir-se a les sancions, els senyals d’alarma existents –l’entorn 
d’annexió i, més concretament, l’advertència sobre els projectes d’infraestructura 
energètica recollits a les mesures restrictives de l’UE– haurien d’haver alertat 
Siemens per ser extremadament cautelosos i considerar l’elevat risc relacionat 
amb els seus canals de distribució. A l’hora de dur a terme diligència deguda, 
les empreses haurien d’examinar si les restriccions que limiten o especifiquen el 
lloc on pot utilitzar-se o distribuir-se un producte poden ser eficaces, quan l’estat 

296  GCIV, supra nota 10, art. 47.

ocupant considera i tracta el territori ocupat com a part intrínseca del seu propi 
territori. Així mateix, haurien d’avaluar quines són les mesures que poden adoptar 
per mitigar o prevenir de manera eficaç els abusos dels drets humans, en cas que 
no pugui controlar la distribució dels seus productes. 

Contextos específics per sector
Cada sector o indústria pot tenir riscs específics relacionats amb les seves 
operacions o relacions. L’OCDE ha elaborat directrius, entre altres, per examinar 
i oferir recomanacions a les empreses de diversos sectors com l’agricultura, les 
finances, les indústries extractives, entre altres. Tot i que la diligència deguda en 
matèria de drets humans ha de ser continua, les empreses poden avaluar els riscs 
específics del seu sector, en situacions d’ocupació i elaborar i aplicar polítiques de 
referència coherents i clares, ajustades al dret internacional.297 

Com a part del procés de diligència deguda, les Directrius de l’OCDE animen a 
les empreses a “adoptar i comunicar de manera clara als proveïdors i al públic 
una política empresarial per a la cadena de subministrament de minerals que 
provenen de zones en conflicte i zones d’alt risc”.298 La Declaració del Grup de 
Treball també suggereix que les empreses siguin “extremadament cauteloses 
pel que fa a les seves activitats i relacions que comportin l’adquisició de béns en 
zones de conflicte”.299  Aquesta qüestió es va fer palesa quan OCP i Phosboucraa 
van argumentar que tenien el títol de propietat del carregament de fosfat i que 
les operacions mineres eren lícites, segons la legislació marroquina, mentre que 
el tribunal sud-africà sostenia que la “titularitat del fosfat […] no havia estat mai 
legalment conferida” a cap de les dues empreses.300

297  L’OCDE insta les empreses a establir “les circumstàncies fàctiques de les seves activitats i relacions i a 
avaluar aquests fets segons les normes pertinents previstes en el dret nacional i internacional”. OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains, p.13,

298  Annex I Five-Step Framework for Risk-Based Due Diligence in the Mineral Supply Chain, OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, Third Edition, 
2016, p.17, http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf

299  La Declaració del Grup de Treball també suggereix que les empreses que siguin “extremadament cauteloses 
pel que fa a les seves activitats i relacions que comportin l’adquisició de béns en zones de conflicte”. Declaració del 
Grup de Treball, supra nota 2, p.9-10

300  Saharawi Arab Democratic Republic and Another v Owner and Charterers of the MV ‘NM Cherry Blossom’ 
and Others (15/6/2017), High Court of South Africa, Easter Cape Local Division, Port Elizabeth, Judgment, para. 
97, http://www.saflii.org/za/cases/ZAECPEHC/2017/31.html Saharawi Arab Democratic Republic, Polisario 
Front and NM Shipping SA, et al, High Court of South Africa, 23 febrer 2018, para. 3.2, https://wsrw.org/files/
dated/2018-02-23/20180223_south_africa_ruling.pdf

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
http://www.saflii.org/za/cases/ZAECPEHC/2017/31.html
https://wsrw.org/files/dated/2018-02-23/20180223_south_africa_ruling.pdf
https://wsrw.org/files/dated/2018-02-23/20180223_south_africa_ruling.pdf
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Les empreses també haurien d’avaluar el risc elevat d’impactes negatius ja 
detectats en relació amb un territori ocupat en concret i que estigui relacionat 
amb el seu sector específic. Per exemple, la decisió inicial d’Airbnb d’eliminar els 
anuncis de les propietats situades en assentaments israelians estava limitada a 
les de Cisjordània, sense incloure Jerusalem Est. Existeix un ampli consens sobre 
la il·legalitat dels assentaments i el règim de propietat associat. Per això aquesta 
política també hauria d’haver inclòs Cisjordània sencera i d’altres operadors 
haurien hagut de seguir l’exemple. 301 

Accés a la reparació
A l’hora d’avaluar un context específic d’ocupació, les empreses també haurien de 
tenir en compte si les persones, els drets humans de les quals s’han vist afectats 
negativament per les relacions o activitats comercials, tenen accés a la reparació. 
L’ONU ha destacat que la nacionalització de propietats que Rússia va dur a 
terme a Crimea “es va fer sense tenir en compte els drets de propietat i sense 
compensació” i que les esmenes a les accions reguladores de la legislació han 
“soscavat la seguretat jurídica i les garanties contra l’arbitrarietat”.302 Com s’ha 
comentat abans, alguns propietaris han cercat la reparació a través de l’arbitratge 
internacional. 

En altres contextos, tot i que un cas pot tirar endavant, o bé al territori ocupat 
mateix, o com a part de l’autoritat judicial de la potència ocupant, la imparcialitat 
del sistema en si pot ser una barrera per a la reparació efectiva. Tot i que aquesta 
qüestió es va destacar al cas Zorganika, no és un cas únic. El 2009, per exemple, 
l’ONG israeliana Yesh Din va presentar una petició al Tribunal Suprem d’Israel per 
intentar posar fi a totes les activitats mineres dels assentaments de Cisjordània i 
al·legava violacions del dret internacional. El tribunal va rebutjar la petició, en una 
decisió que va ser àmpliament condemnada per les ONGs i vista com a contrària 
al DIH.303 Des d’aleshores Yesh Din ha documentat una expansió en les activitats 

301  Israel: Airbnb to End Settlement Rentals, Booking.com, Other Global Tourism Companies Should Follow Suit, 
Human Rights Watch, 20 novembre 2018, https://www.hrw.org/news/2018/11/20/israel-airbnb-end-settlement-rentals 

302  Situació a Crimea, 25 setembre 2017, supra nota 51, para 170-173

303  High Court sanctions looting: Israeli quarries in the West Bank, B’Tselem, 16 gener 2012,  https://www.
btselem.org/settlements/20120116_hcj_ruling_on_quarries_in_wb 

mineres.304 Cal destacar que Heidelberg ha citat el cas per respondre a les crítiques 
de les seves operacions extractives a Cisjordània.305

ii. “Persones concretes”
Com a part dels processos de diligència deguda, les empreses haurien d’avaluar 
amb molta cura els efectes sobre els drets humans de les “persones protegides” 
al territori ocupat, inclús duent a terme consultes pertinents amb les persones 
protegides, a qui afecten o poden afectar les activitats o relacions comercials.306 
Moltes de les empreses comercials identificades en els estudis de casos asseguraven 
que les poblacions locals es beneficiaven de la presència de les seves operacions 
o relacions comercials i no semblaven distingir entre la població protegida i els 
civils de la potència ocupant, presents al territori de manera il·lícita. Aquestes 
posicions sovint estan alineades amb les de la potència ocupant i també poden 
implicar més atreviments de les empreses pel que fa a la legalitat de l’entorn on 
operen i la legislació pertinent. Tanmateix, si s’inclouen totes les possibles parts 
implicades, més que no pas les persones i les comunitats presents de ple dret, 
que veuen com es vulneren els seus drets humans, es pot donar que les empreses 
no respectin el DIH i els drets humans o no en previnguin els impactes negatius.307

Tal com s’ha comentat, els colons civils presents al territori ocupat, no hi són de 
manera legal. En cadascun dels contextos esmentats, la potència ocupant ha ha 
donat incentius a la pròpia població civil perquè es traslladi al territori ocupat. El 
Quart Conveni de Ginebra inclou una prohibició per aquest tipus de trasllats per 
prevenir els que es produeixen per motius “polítics o racials” i la colonització, 
que empitjoren “la situació econòmica de la població autòctona”.308 Per tant, 
les empreses han de distingir entre població ocupada i població colona a l’hora 
d’aplicar diligència deguda reforçada. Les empreses haurien de valorar si les 
seves operacions o relacions proporcionen equipament, serveis o finançament 

304  Great Drain: Israeli quarries in the West Bank: High Court Sanctioned Institutionalized Theft, Yesh Din, 
14 setembre 2017, https://www.yesh-din.org/en/great-drain-israeli-quarries-west-bank-high-court-sanctioned-
institutionalized-theft/

305  Occupation, Inc., supra nota 45, Annex VIII: Letter from Heidelberg Cement to Human Rights Watch. 

306   Principis rectors de l’ONU, supra nota 1, principi 18. 

307  OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector, p.22-23, 
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-engagement-
in-the-extractive-sector_9789264252462-en#page21 

308  Pictet Commentary IV, supra nota 11, art. 49. 

https://www.hrw.org/news/2018/11/20/israel-airbnb-end-settlement-rentals
https://www.yesh-din.org/en/great-drain-israeli-quarries-west-bank-high-court-sanctioned-institutionalized-theft/
https://www.yesh-din.org/en/great-drain-israeli-quarries-west-bank-high-court-sanctioned-institutionalized-theft/
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per afavorir i facilitar la presència de colons. A més, les activitats que fan ús dels 
recursos naturals d’un territori ocupat o d’un territori no autònom han d’estar 
alineades amb els “interessos i els desitjos de les persones” del territori i han 
d’ajustar-se a les disposicions relatives a l’administració dels recursos naturals 
en el territori ocupat, d’acord amb el dret internacional humanitari. 309 Aquestes 
qüestions, així com el “caràcter decisiu del requisit de consentiment, més enllà de 
la qüestió de si l’acord beneficia al poble sahrauí no autònom” es van abordar en 
una demanda interposada davant el PCN OCDE d’Irlanda contra la multinacional 
irlandesa San Leon Energy plc, per les seves activitats d’exploració d’hidrocarburs 
al Sàhara Occidental.310 

Nestlé

Nestlé va ser la primera multinacional del sector alimentari que, el 1997, 
va invertir en establir totes les seves operacions al Territori Palestí Ocupat, 
fora dels assentaments israelians i en zones sota administració palestina. 311 
L’empresa va decidir començar a operar des del Territori Palestí Ocupat després 
de l’Acord d’Oslo, quan va considerar que les condicions eren adequades.312 
Va començar com una empresa conjunta amb un distribuïdor de productes a 
Betlem i més tard, l’empresa hi va traslladar la seva seu.313 Nestlé dona feina 
a aproximadament 40 persones i té instal·lacions addicionals a Nablus. Tant 
Betlem com Nablus es consideren “Àrea A” de Cisjordània i estan administrades 
per l’Autoritat Palestina. La presència de Nestlé en aquestes ciutats no dona 

309  Letter dated 29 January 2002 from the Under-Secretary-General for Legal Affairs, the Legal Counsel, 
addressed to the President of the Security Council, 12 February 2002, S/2002/161. El paràgraf 1 de la Resolució 
50/30 de l’Assemblea General de l’ONU reafirma el dret inalienable a l’autodeterminació i a la independència de 
la població dels territoris colonials i els territoris no autònoms i a poder gaudir dels recursos naturals dels seus 
territoris, així com el dret a disposar d’aquests recursos pel seu millor interès”.  General Assembly Resolution 50/33:  
Activities of foreign economic and other interests which impede the implementation of the Declaration on the 
Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples in Territories under colonial domination, 9 febrer 
1996, recuperat de https://undocs.org/en/A/RES/50/33.htm

310  San Leon’s Energy Compliance with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises in its Operations in 
Western Sahara, Global Legal Action Network (GLAN), 24 octubre 2018, p.19

311  Nestlé in Palestine Garners International Environmental, Health & Safety Certifications for its Warehouse 
and Offices Operations, 4 agost 2015, Nestlé Press Release, recuperat de https://www.nestle-me.com/en/media/
pressreleases/nestle-palestine-iso-certification 

312  Resposta per correu electrònic de Nestlé el 22 de juliol del 2018 amb les declaracions de Rainer Mueller, 
Director de Comunicació de Nestlé Middle East.

313  Id.

suport a l’activitat colonitzadora d’Israel. Així i tot, com que aquestes ciutats 
segueixen sota ocupació israeliana, segons un representant de Nestlé els riscs 
“varien d’una ciutat a l’altra, segons la situació local”.314 

Els productes de Nestlé són importats i no elaborats al Territori Palestí Ocupat, 
fet que fa que Nestlé hagi de complir les lleis israelianes i palestines per a les 
seves operacions. 315 L’empresa assegura que la importació de productes es fa 
“d’acord amb els requisits d’autorització i seguint les regulacions del Ministeri 
de Salut d’Israel i les de l’Autoritat Palestina, ja que es venen a Palestina, i a 
més, segueixen les normes i directrius de Nestlé en màrqueting i vendes”.316

Nestlé ha experimentat retards als ports d’entrada a Israel i, a diferència 
de les empreses amb seu a Israel, no pot oferir garanties del lliurament de 
les mercaderies. A més, l’empresa té problemes quan el check point ‘de 
contenidors’ està tancat, ja que està situat en una carretera principal que 
connecta el sud de Cisjordània amb el centre i el nord.317 Tanmateix, Nestlé 
també assegurava que després de 21 anys d’operar al Territori Palestí Ocupat 
estan en disposició de “planificar per solucionar els retards o els problemes 
que sorgeixen amb la distribució dels productes”.318

El fet d’operar a l’Àrea A, amb el consentiment de l’Autoritat Palestina, converteix 
Nestlé en un exemple important d’una multinacional que amb la seva presència 
ni es beneficia ni contribueix a les pràctiques administratives discriminatòries de 
la potència ocupant. Així i tot, una empresa situada en un territori administrat 
per la població protegida també ha d’aplicar diligència deguda en matèria de 
drets humans. 

314  Id.

315  Entrevista amb el Director general de negoci de Nestlé, Anton Hazboun, a Bethlem, Territori Palestí Ocupat 
l’1 d’agost del 2018 [en endavant, l’entrevista a Hazboun].

316   Comunicació per correu electrònic, 18 març del 2019, Anton Hazboun, Director general de negoci de Nestlé 
a Palestina [en endavant, correu electrònic de Hazboun].

317  Entrevista a Hazboun, supra nota 316.

318  Correu electrònic de Hazboun, supra nota 317

https://undocs.org/en/A/RES/50/33.htm
https://www.nestle-me.com/en/media/pressreleases/nestle-palestine-iso-certification
https://www.nestle-me.com/en/media/pressreleases/nestle-palestine-iso-certification
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Grups vulnerables i marginalitzats
Els PREDH insten els estats i les empreses a posar especial atenció als grups i 
poblacions que poden córrer un risc més elevat de vulnerabilitat o marginació,319 
com ara els que estan en risc a causa dels “patrons arrelats de greus 
discriminacions”.320 Això també ho reafirma la Declaració del Grup de Treball en 
relació amb la diligència deguda “reforçada”.321 Dins de la població protegida, les 
dones, els infants, les minories i altres grups són més vulnerables i poden estar 
exposats a més marginació, però cal destacar que el dret en matèria d’ocupació 
reconeix la “posició de tensió i vulnerabilitat”322 de la població protegida en la seva 
totalitat i busca protegir els seus drets.323 Com s’ha destacat en les tres situacions 
d’ocupació que s’aborden en aquest informe, aquesta posició de vulnerabilitat 
i marginació pot agreujar-se amb les polítiques i les mesures imposades per la 
potència ocupant en la seva administració del territori ocupat. La vulnerabilitat 
de la població protegida pot augmentar especialment en situacions d’ocupació 
prolongada o annexió.324 

iii. “Impactes específics”
A l’hora d’aplicar diligència deguda en matèria de drets humans, és essencial 
avaluar els impactes que les activitats o les relacions comercials de l’empresa 
tenen sobre els drets humans, incloent-hi “tots els drets humans reconeguts 
internacionalment, com a punt de referència”.325 En aquest procés d’avaluació, 
s’hauria de donar prioritat a abordar els impactes més greus sobre la població 
protegida.326 Possiblement, les empreses tinguin una idea general del tipus 
319  Vegeu: PREDH Principis Generals, PREDH comentari 18, PREDH comentari 27.

320  The Corporate Responsibility to Respect Human Rights, An Interpretive Guide, United Nations Office of the 
High Commission for Human Rights, 2012.

321  Declaració del Grup de Treball, supra nota 2, p.9-10

322  The Law of Armed Conflict, Belligerent Occupation, p.10, recuperat de https://www.icrc.org/eng/assets/
files/other/law9_final.pdf

323  Vegeu, per exemple: Articles 8 i 27 del Quart Conveni de Ginebra i el Reglament de La Haia, supra nota 7, 
art. 46.

324  L’equip de l’ONU al Territori Palestí Ocupat apuntava el 2016 que “després de gairebé 50 anys d’ocupació, 
cada palestí que viu al Territori Palestí Ocupat és més o menys vulnerable”.  United Nations Country Team Occupied 
Palestinian Territory, Common Country Analysis, p.11, recuperat de https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/
common_country_analysis.pdf

325   Guiding Principles, supra nota 1, principi 18 i commentari.

326   Guiding Principles, supra notA 1, principis rectors 24. 

d’impactes potencials sobre els drets humans que puguin comportar les activitats 
del seu sector, com ara els drets sobre el sòl i l’aigua, en el cas de la indústria 
extractiva. Però aquests impactes es poden agreujar en situacions d’ocupació a 
causa de les polítiques i les pràctiques de la potència ocupant i com a resultat d’un 
clima més ampli d’impunitat. 

S’hauria de posar especial atenció a la manera en què la potència ocupant 
administra el territori i les estructures econòmiques o les relacions que genera 
poden afectar els drets individuals i col·lectius de la població al territori ocupat. 
En situacions en què la potència ocupant trasllada la seva pròpia població civil 
al territori ocupat, les empreses que faciliten aquests trasllats amb construcció 
o serveis, entre d’altres, o amb relacions que hi estiguin vinculades poden estar 
afavorint un entorn de discriminació sistemàtica i el desplaçament de la població 
protegida. De manera més general, i tal com es destaca a la Secció II, les activitats 
i relacions comercials vinculades a una ocupació administrada de manera injusta 
poden tenir conseqüències concretes sobre el dret d’autodeterminació i tots els 
drets que se’n deriven. Un informe intern de l’ONU destaca, per exemple que la 
negació “del dret d’autodeterminació als sahrauís és la principal causa de totes les 
altres vulneracions dels drets humans al país”.327 

És per això que les empreses haurien d’avaluar de manera objectiva els impactes 
sobre els drets humans que causen en un territori ocupat, enlloc d’intentar destacar 
els aspectes suposadament positius de la seva presència o dels seus vincles amb 
els territoris ocupats. El Grup de Treball ha observat la coexistència “d’impactes 
positius i negatius” que “impedeixen destacar la importància de prevenir i abordar 
primer els impactes negatius sobre els drets humans (‘no causar mal’), abans de 
passar a esforçar-se per ‘fer el bé’. Es tracta, doncs, de dos conceptes diferents 
i el segon no eximeix de responsabilitat del compliment del primer”.328 Ballance 
va destacar aquesta ‘coexistència’ en relació amb la demanda presentada a 
Sud-àfrica, on asseguraven que havien vist “de primera mà el desenvolupament 
econòmic, el suport comunitari i les iniciatives en matèria de salut que el Grup OCP 

327  Occupied Country, Displaced People, Norwegian Refugee Council, 2014, p.15 https://www.nrc.no/
globalassets/pdf/reports/occupied-country---displaced-people.pdf 

328  Companion note II to the Working Group’s 2018 report to the General Assembly (A/73/163), Working 
Group on Business and Human Rights, Version 16 octubre 2018,  p.6, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Business/Session18/CompanionNote2DiligenceReport.pdf 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/law9_final.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/law9_final.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/common_country_analysis.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/common_country_analysis.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/occupied-country---displaced-people.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/occupied-country---displaced-people.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/CompanionNote2DiligenceReport.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/CompanionNote2DiligenceReport.pdf
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té a la zona”.329 Heidelberg també va fer servir aquest argument com a resposta 
a les seves operacions al Sàhara Occidental. Hi ha potències ocupants que han 
fet declaracions similars.330 Així i tot, el fet de donar feina a la població protegida 
local o posar en funcionament altres iniciatives que l’inclouen o la beneficien, 
no reverteixen els impactes negatius que les activitats de l’empresa tenen en un 
entorn operatiu més ampli i il·legal. 331

iv. Abordar els riscs pels drets humans 
Un cop realitzada l’avaluació, les empreses haurien de” buscar maneres d’honrar 
els principis dels drets humans reconeguts internacionalment”,332 com ara fer els 
passos adequats per prevenir i mitigar els impactes reals o potencials, depenent 
de la manera en què contribueixen als abusos o els causen i de l’abast de la seva 
influència sobre qui els perpetra.333 Es pot influir encara més amb la millora de 
les capacitats, la inclusió de provisions pertinents als contractes i la notificació 
als socis amb prou antelació de la possibilitat de terminació del contracte, si es 
produeixen impactes negatius i no s’aborden.334 Si una empresa és incapaç de 
prevenir o mitigar els impactes negatius i no pot pressionar per aconseguir-ho, 
hauria d’avaluar la gravetat dels impactes i els riscs pels drets humans i considerar 
si cal posar fi a les seves operacions o a la relació comercial, si escau.335  El fet 
de prioritzar el principi de “no causar danys” (do no harm) planteja qüestions 
importants sobre els límits de la mitigació dels impactes negatius quan s’opera en 
territori ocupat. 

A més, tot i que pot ser que les empreses multinacionals operin en territori 

329  Balance welcomes resolution of cargo dispute, 10 maig 2018, Balance, https://ballance.co.nz/News/
NewsPage/Ballance-welcomes-resolution-of-cargo-dispute 

330  Israeli-Palestinian Economic Relations, Israel Ministry of Foreign Affairs, 22 novembre 1998, http://www.
mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/israeli-palestinian%20economic%20relations.aspx 

331  Vegeu, per exemple: Human Rights Watch discussion on Palestinian workers in Israeli settlements in: 
Occupation, Inc., supra nota 45. 

332   Principis rectors, supra nota 1, principi 23(b)

333   Principis Rectors, supra nota 1, principi 19.

334  The report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and 
other business enterprises, 16 juliol 2018, A/73/163, para. 54; Doing Business with Respect for Human Rights, 
A Guidance Tool for Companies, Shift, Global Compact Network Netherlands, & Oxfam, 2016, https://www.
businessrespecthumanrights.org/image/2016/10/24/business_respect_human_rights_full.pdf 

335   Principis rectors, supra nota 1, principi 19 (comentari); Declaració del Grup de Treball, supra nota 2, a 10.

ocupat sense causar impactes negatius, també pot ser que hi hagi alguns sectors 
o algunes circumstàncies on les empreses no puguin evitar cometre o contribuir 
a greus vulneracions dels drets humans. Per exemple, existeix un consens 
internacional sobre la il·legalitat dels assentaments israelians i la “impossibilitat 
de mitigar” el “caràcter sistemàtic i dominant dels impactes negatius sobre els 
drets humans que causen”. En aquest sentit, l’ACNUDH va afirmar que es fa “difícil 
imaginar un escenari” en què les empreses duguin a terme activitats específiques 
relacionades amb la creació, el manteniment i l’expansió dels assentaments “i 
que aquestes s’ajustin als Principis Rectors i al dret internacional”.336 A banda de 
posar fi a les seves operacions, les empreses “haurien de facilitar o contribuir” a 
la reparació, d’acord amb el Pilar II dels PREDH, en els casos d’impactes reals. 

336  Informe de la base de dades, para. 40-41

https://ballance.co.nz/News/NewsPage/Ballance-welcomes-resolution-of-cargo-dispute
https://ballance.co.nz/News/NewsPage/Ballance-welcomes-resolution-of-cargo-dispute
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/israeli-palestinian%20economic%20relations.aspx
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/israeli-palestinian%20economic%20relations.aspx
https://www.businessrespecthumanrights.org/image/2016/10/24/business_respect_human_rights_full.pdf
https://www.businessrespecthumanrights.org/image/2016/10/24/business_respect_human_rights_full.pdf
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B. Riscs per a les empreses
A més del risc elevat de causar, contribuir i estar directament vinculades amb els 
impactes negatius sobre els drets humans, les empreses que operen en territoris 
ocupats poden estar exposades a una sèrie de riscs com ara la responsabilitat 
legal, riscs relacionats amb el finançament i els inversors, riscs reputacionals i riscs 
comercials, entre altres. Molts d’aquests riscs estan directament relacionats amb 
els impactes negatius sobre els drets humans de les operacions i les activitats que 
duen a terme en territori ocupat, i posen de manifest la necessitat d’un procés 
reforçat de diligència deguda en matèria de drets humans.

i. Riscs legals
Els representants i els càrrecs de les empreses poden incórrer en responsabilitat 
penal individual, si cometen o contribueixen a la comissió de greus infraccions 
del dret internacional humanitari.337 El Grup de Treball també ha observat l’ús del 
dret de responsabilitat civil i la legislació sobre la competència i el consumidor 
(per exemple, per conductes fraudulentes i enganyoses) i el dret publicitari, 
entre altres vies de reparació en els casos relacionats amb la violació dels drets 
humans per part d’empreses.338 Les advertències que han fet els estats de la UE, 
per exemple, esmenten els riscs legals a què poden enfrontar-se les empreses, 
com a conseqüència de les “transaccions financeres, les inversions, les compres 
o adquisicions i altres activitats econòmiques” als assentaments israelians o en el 
seu benefici, com ara les disputes sobre els títols de propietat.339

Com passa en altres situacions de conflicte, les parts interessades i les víctimes 
dels abusos dels drets humans a qui s’impedeix l’accés a la reparació a nivell 
nacional sovint la cerquen en tercers estats, com els estats d’origen, a través de 
legislacions pertinents i de la jurisdicció universal. El cas del Polisario a Sud-àfrica 
va suposar un èxit pel que fa a la impugnació de les activitats comercials d’una 
empresa en un territori ocupat portades a la jurisdicció d’un tercer estat. També 
s’han presentat demandes relacionades amb les activitats comercials al Territori 
Palestí Ocupat també als estats d’origen d’algunes empreses, com els EUA o els 

337  Dret internacional humanitari, CICR, p.15

338  Companion note I to the Working Group’s 2018 report to the General Assembly, (A/73/163), p.5, https://
www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/CompanionNote1DiligenceReport.pdf

339  EU member state business advisories on Israeli settlements, ECFR, 2 November 2016, https://www.ecfr.eu/
article/eu_member_state_business_advisories_on_israel_settlements

Països Baixos.340 

ii. Riscs financers, incloent-hi els relacionats amb els inversors
La inestabilitat política, les demandes concurrents pels recursos i altres incerteses 
poden fer que es produeixin riscs financers per a les empreses que operen en 
zones afectades per conflictes. Aquests riscs poden arribar a afectar tota la 
cadena de subministrament d’una empresa. Després de la sentència del tribunal 
sud-africà sobre la propietat del carregament de fosfat, Ballance va manifestar 
que com que el carregament no era propietat seva, el cost requeia sobre OCP. 341 
El conseller delegat de l’empresa va apuntar que el cost del vaixell retingut estava 
cobert per l’assegurança amb una taxa de 10 000 dòlars per dia.342 D’altra banda, 
l’estimació del cost de la retenció del vaixell durant un any, per a l’empresa de 
transports Furness Withy van suposar 3,5 milions de dòlars.343 

Els fons d’inversió han demostrat cada vegada més una voluntat de reconèixer 
aquests i altres problemes presents en les zones afectades per conflictes i 
de examinar o deixar d’invertir en les empreses considerades directament o 
indirectament còmplices d’abusos dels drets humans.344 Això vol dir que els 
inversors poden tenir un paper fonamental a l’hora d’instar les empreses a 
incorporar un procés robust de diligència deguda en matèria de drets humans per 
gestionar els riscs i fer créixer la confiança dels inversors.345 

340  Corrie et al. v. Caterpillar, Center for Constitutional Rights, https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-
cases/corrie-et-al-v-caterpillar;  Corporate Complicity, Access to Justice and the International Legal Framework 
for Corporate Accountability, International Commission of Jurists, 31 maig, 2013, p.4, https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2013/10/Report-Corporate-Complicity-Legal-SeminarFinalsmallpdf.com_1.pdf 

341  Moroccan fertilizer agency gives up court case to win back NZ phosphate cargo, Stuff, 14 juliol 2017, https://
www.stuff.co.nz/business/farming/94737821/moroccan-fertiliser-agency-gives-up-court-case-to-win-back-nz-
phosphate-cargo 

342  Ballance still in shipshape, Farmers Weekly, 24 juliol 2017, https://farmersweekly.co.nz/#

343  Maersk drops transport of conflict rock from occupied Western Sahara, 23 juny 2018, https://www.wsrw.
org/a105x4189 

344  Clarifying the Concepts of “Sphere of Influence” and “Complicity,” Report of the Special Representative of 
the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transational Corporations and other Business Enterprises, 
John Ruggie, 15 May 2008, A/HRC/8/16, para. 63-67

345  El Grup de Treball ha instat les empreses a fer servir la diligència deguda en matèria de drets humans com 
una eina per comprendre els efectes i contribuir al desenvolupament sostenible. L’informe del Grup de treball 
sobre la qüestió dels drets humans i les corporacions transnacionals i altres empreses, 15 juliol 2018, A/73/163, 
para. 86.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/CompanionNote1DiligenceReport.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/CompanionNote1DiligenceReport.pdf
https://www.ecfr.eu/article/eu_member_state_business_advisories_on_israel_settlements
https://www.ecfr.eu/article/eu_member_state_business_advisories_on_israel_settlements
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/corrie-et-al-v-caterpillar
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/corrie-et-al-v-caterpillar
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/10/Report-Corporate-Complicity-Legal-SeminarFinalsmallpdf.com_1.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/10/Report-Corporate-Complicity-Legal-SeminarFinalsmallpdf.com_1.pdf
https://www.stuff.co.nz/business/farming/94737821/moroccan-fertiliser-agency-gives-up-court-case-to-win-back-nz-phosphate-cargo
https://www.stuff.co.nz/business/farming/94737821/moroccan-fertiliser-agency-gives-up-court-case-to-win-back-nz-phosphate-cargo
https://www.stuff.co.nz/business/farming/94737821/moroccan-fertiliser-agency-gives-up-court-case-to-win-back-nz-phosphate-cargo
https://farmersweekly.co.nz/
https://www.wsrw.org/a105x4189
https://www.wsrw.org/a105x4189
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Diferents institucions inversores han reconegut els riscs que comporta operar en 
territoris ocupats. Per exemple, des de fa més d’una dècada, GES, una empresa 
de serveis d’inversió amb seu a Europa ha estat col·laborant més d’una dècada 
amb empreses que operen al Sàhara Occidental i les insta a abordar les qüestions 
de drets humans al territori.346 La feina de GES ha fet que alguns inversors hagin 
decidit no invertir en empreses a la regió, algunes empreses han reduït la seva 
participació o han deixat d’estar-hi involucrades i d’altres han manifestat la seva 
intenció de revisar les seves polítiques.347 Les institucions religioses i altres fons 
de pensions també han retirat les inversions de les empreses vinculades amb 
el Sàhara Occidental i amb els assentaments israelians.348 Friends Fiduciary, per 
exemple, va actualitzar les seves recomanacions el 2018 per “evitar invertir en 
empreses que ofereixen productes o serveis que contribueixen materialment 
a mantenir i expandir els territoris ocupats i les zones de conflicte”.349 Aquesta 
darrera política posa en relleu que, a mesura que es vagin entenent els riscs 
comercials presents als territoris ocupats, també s’hauran de desenvolupar la 
coordinació i l’acció dels inversors.350

iii. Risc de pèrdua de contractes públics i ajudes públiques
Tal com es destaca als PREDH, els estats poden promoure i garantir que les 
empreses respectin els drets humans “negant l’accés a les ajudes i serveis públics” 
a aquelles empreses que es neguen a col·laborar per redreçar situacions de 
violacions flagrants dels drets humans i excloure-les dels contractes públics de 
béns i serveis.351 

346  Responsible Business Advancing Peace: Examples from Companies, Investors, & Global Compact Local 
Networks, A Joint UN Global Compact-PRI Publication, p.93, https://www.unpri.org/download?ac=4007

347  Id. at p.94.

348  Vegeu, per exemple: Norwegian sovereign fund divests companies over Western Sahara,  IPE, 28 juny 2016, 
https://www.ipe.com/news/esg/norwegian-sovereign-fund-divests-companies-over-western-sahara/10013990.
article; United Methodist pension fund divestment of Israeli banks, 14 gener 2016, Palestine Israel Ecumenical 
Forum, https://pief.oikoumene.org/en/news-events/news/united-methodist-pension-fund-exclusion-and-
divestment-of-israeli-banks; Presbyterian Church votes to divest holdings to sanction Israel, The Guardian, 21 juny 
2014, https://www.theguardian.com/world/2014/jun/21/presbyterian-church-votes-divest-holdings-to-sanction-israel   

349  Investment Guidelines, Friends Fiduciary, març 2018, p.2.

350  Vegeu para. 90(e) sobre els esforços dels inversors en general. El Grup de Treball ha instat les empreses a 
fer servir la diligència deguda en matèria de drets humans com una eina per comprendre els efectes i contribuir 
al desenvolupament sostenible. The report of the Working Group on the issue of human rights and transnational 
corporations and other business enterprises, 15 July 2018, A/73/163.

351   Principis rectors, supra nota 1, principis 6, 7.

Tot i que els estats encara no han garantit de manera integral la protecció dels 
drets humans a través de les seves contractacions,352 els governs locals han aprovat 
mocions que exclouen dels contractes públics les empreses que violen els drets 
humans. Els ajuntaments, principalment a Europa, també han aprovat resolucions 
en relació amb l’ocupació del territori palestí per part d’Israel. El 2018, per 
exemple, l’Ajuntament de Dublin va aprovar una moció per finalitzar els contractes 
amb Hewlett Packard, per la seva vinculació amb l’ocupació perpetrada per Israel. 

353 El 2017 Sint-Jans-Molenbeek, a Bèlgica, va adoptar una moció que prohibeix 
els tractes amb empreses i institucions israelianes vinculades a l’ocupació.354

iv. Riscs reputacionals
Només estar present en una situació associada amb abusos generalitzats dels 
drets humans per posar en risc la reputació d’una empresa.355 En el context del 
Territori Palestí Ocupat, aquests riscs es poden reconèixer bé i alguns països de 
la UE com la República Txeca, Dinamarca i França han advertit les empreses que 
tenir tractes amb els assentaments israelians pot afectar la seva reputació.356 El 
govern britànic ha publicat unes recomanacions en què, per exemple, adverteix 
als “ciutadans i les empreses […] del risc potencial per a la reputació que comporta 
involucrar-se en activitats econòmiques i financeres als assentaments, així com 
dels possibles abusos dels drets dels individus”.357

352  En un estudi que es va dur a terme el 2016 a 20 jurisdiccions es va constatar que, en general, els estats 
no compleixen amb els seus deures. Public Procurement and Human Rights: A Survey of Twenty Jurisdictions, 
International Learning Lab on Public Procurement and Human Rights, juliol 2016, https://www.hrprocurementlab.
org/wp-content/uploads/2016/06/Public-Procurement-and-Human-Rights-A-Survey-of-Twenty-Jurisdictions-
Final.pdf

353  Dublin City Council vote to support economic sanctions against Israel, Irish Examiner, 10 abril 2018, https://
www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/dublin-city-council-vote-to-support-economic-sanctions-against-
israel-836549.html

354  Belgian municipality boycotts companies promoting Israeli occupation, PressTV, 29 abril 2017, https://www.
presstv.com/Detail/2017/04/29/519852/Belgium-Molenbeek-Israeli-occupation-Palestinian-territories

355  Clarifying the Concepts of “Sphere of Influence” and “Complicity,” Report of the Special Representative of 
the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transational Corporations and other Business Enterprises, 
John Ruggie, 15 May 2008, A/HRC/8/16, para. 70

356  EU Member State Business Advisories on Israeli Settlements, European Council on Foreign Relations, 2 
novembre 2016, https://www.ecfr.eu/article/eu_member_state_business_advisories_on_israel_settlements

357  Overseas Business Risk- The Occupied Palestinian Territory, Foreign & Commonwealth Office, 8 agost 2018, 
https://www.gov.uk/government/publications/overseas-business-risk-palestinian-territories/overseas-business-
risk-the-occupied-palestinian-territories

https://www.unpri.org/download?ac=4007
https://www.ipe.com/news/esg/norwegian-sovereign-fund-divests-companies-over-western-sahara/10013990.article
https://www.ipe.com/news/esg/norwegian-sovereign-fund-divests-companies-over-western-sahara/10013990.article
https://pief.oikoumene.org/en/news-events/news/united-methodist-pension-fund-exclusion-and-divestment-of-israeli-banks
https://pief.oikoumene.org/en/news-events/news/united-methodist-pension-fund-exclusion-and-divestment-of-israeli-banks
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/21/presbyterian-church-votes-divest-holdings-to-sanction-israe
https://www.hrprocurementlab.org/wp-content/uploads/2016/06/Public-Procurement-and-Human-Rights-A-Survey-of-Twenty-Jurisdictions-Final.pdf
https://www.hrprocurementlab.org/wp-content/uploads/2016/06/Public-Procurement-and-Human-Rights-A-Survey-of-Twenty-Jurisdictions-Final.pdf
https://www.hrprocurementlab.org/wp-content/uploads/2016/06/Public-Procurement-and-Human-Rights-A-Survey-of-Twenty-Jurisdictions-Final.pdf
https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/dublin-city-council-vote-to-support-economic-sanctions-against-israel-836549.html
https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/dublin-city-council-vote-to-support-economic-sanctions-against-israel-836549.html
https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/dublin-city-council-vote-to-support-economic-sanctions-against-israel-836549.html
https://www.presstv.com/Detail/2017/04/29/519852/Belgium-Molenbeek-Israeli-occupation-Palestinian-territories
https://www.presstv.com/Detail/2017/04/29/519852/Belgium-Molenbeek-Israeli-occupation-Palestinian-territories
https://www.ecfr.eu/article/eu_member_state_business_advisories_on_israel_settlements
https://www.gov.uk/government/publications/overseas-business-risk-palestinian-territories/overseas-business-risk-the-occupied-palestinian-territories
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La manca d’acció o la no adopció de mesures correctives per part de les empreses 
mateixes o com a resultat de la inacció dels estats, juntament amb la sospita de 
l’existència de complicitat amb vulneracions greus de drets, ha fet que s’hagin 
organitzat campanyes de la societat civil en contra d’empreses determinades. G4S 
va informar que, com a part del seu procés de diligència deguda, havia adoptat 
nombroses mesures, com ara encarregar exàmens jurídics, portar delegacions 
d’alts directius a la regió, buscar assessorament de grups inversors socialment 
responsables, juntament amb altres fonts independents, i col·laborar amb els 
mitjans de comunicació, les ONGs i els clients. Tanmateix, seguia assegurant que 
els contractes relacionats amb el Territori Palestí Ocupat “no eren discriminatoris 
ni controvertits”.358 Independentment de quin sigui el seu posicionament, les 
crítiques i les campanyes internacionals en contra de l’empresa segueixen en 
peu.359 

v. Riscs comercials
Quan operen en territori ocupat, les empreses poden córrer riscs comercials, com 
ara aquells relacionats amb la transparència en la cadena de subministrament. El 
sector agrícola i especialment les exportacions de productes de territoris ocupats 
posen de manifest aquests riscs. Tal com s’ha dit, les empreses controlades 
per Azura, produeixen, envasen i exporten a França productes fets al Sàhara 
Occidental. Això ha fet que els productes estiguin mal etiquetats a les botigues 
d’alimentació europees. Alguns parlamentaris europeus van destacar aquests 
riscs comercials el 2012 i es va parlar sobre com Azura feia servir França com a 
principal punt de trànsit dels seus productes i es va debatre si les importacions 
complien de manera general les normes europees en matèria de salut i seguretat 
alimentària, així com altres estàndards. 360 

Els productes provinents dels assentaments israelians que hi ha al Territori Palestí 
Ocupat comporten riscs similars, que inclouen, entre altres, normes reguladores 
358  G4S Update - April 2012, G4S, https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/media/
documents/company_responses/g4s-israel-apr-24-2012.pdf

359  Com a conseqüència de la seva presència al Territori Palestí Ocupat en el passat i de l’interès continuat de 
l’empresa en unes instal·lacions de formació policial a Israel, ONU Dones va passar a ser la cinquena agència de 
l’ONU a la Vall del Jordà que va posar fi al contracte amb l’empresa el 2017. UN Women becomes 5th UN agency in 
Jordan to drop contracts with G4S, The Jordan Times, 3 octubre 2017, http://www.jordantimes.com/news/local/
un-women-becomes-5th-un-agency-jordan-drop-contracts-g4s

360  Debates, European Parliament, 14 febrer 2012, Strasbourg, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20120214+ITEM-013+DOC+XML+V0//EN 

dels estats importadors i etiquetatge incorrecte d’origen. Zorganika figura a la Base de 
dades d’integritat orgànica del Departament d’Agricultura dels EUA. Els productes de 
Zorganika que hi figuren són els dàtils secs i la ubicació que hi consta és “Moshav Hamra”, 
la Vall del Jordà, Israel.361 El certificador és Control Union Certifications (CUC), amb seu 
als Països Baixos.362 Segons la pàgina web de l’empresa, CUC no té cap oficina a Israel o a 
Palestina.363 El Departament d’Agricultura dels EUA assenyala que l’acord de reconeixement 
entre els EUA i Israel preveu l’autorització “d’agents certificadors estrangers” per certificar 
productes produïts a Israel.364 Tenint en compte aquesta limitació, la certificació dels 
productes de Zorganika es podria considerar invàlida, perquè l’empresa no està subjecta 
de manera directa a la jurisdicció del ministeri israelià encarregat de les certificacions, ja 
que està ubicada en un assentament il·legal a Cisjordània, on les lleis israelianes no poden 
ser reconegudes com a lícites per altres estats, en termes de dret internacional. 365 La 
validesa d’aquests certificats és un veritable motiu de preocupació per a les autoritats dels 
tercers estats, que confien en les pràctiques d’Israel per garantir que els productes que es 
comercialitzen a la seva jurisdicció compleixen amb els estàndards de producció ecològica. 
Així doncs, aquest és un risc addicional a què s’enfronten les empreses estrangeres, a més 
de l’exactitud de l’etiquetatge de l’origen dels productes. Tal com veurem a continuació, en 
una opinió recent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es destaquen aquests riscs 
per als consumidors.

Juntament amb les mesures adoptades per les empreses mateixes, les actuacions dels 
poders ocupants també poden afavorir la manca de transparència de les cadenes de 
subministrament i fer que els estats importadors apliquin taxes aranzelàries equivocades. 
Pel que fa als productes que entren a la UE i que provenen d’assentaments israelians, 
per exemple, les notes preses durant una reunió entre el Ministeri d’Economia d’Israel 
i representants de la UE el 2017 indiquen que és pràcticament impossible per a la UE 

361  Zorganika, Operation Profile (1780803698)  actualitzat el gener de 2020, USDA Organic Integrity Database, https://organic.
ams.usda.gov/Integrity/CP/OPP.aspx?cid=21&nopid=1780803698&ret=%252fIntegrity%252fDefault.aspx&retName=Home  

362  [CUC] Control Union Certifications Certifier Profile, USDA Organic Integrity Database, https://organic.ams.usda.gov/
Integrity/CP/CertifierProfilePage.aspx?cid=21&ret=%252fIntegrity%252fCertifiers%252fCertifiersLocationsSearchPage.
aspx&retName=Certifier%2bLocator 

363  Find an Office, Control Union Certifications, https://certifications.controlunion.com/en/contact-us/find-an-office?activi
ty=Certifications&country=Palestine 

364  International Trade Policies: Israel, USDA, https://www.ams.usda.gov/services/organic-certification/international-trade/
Israel

365  Cal destacar que el Secretari D’Estat dels EUA va afirmar el novembre del 2019 que “el govern dels Estats Units no 
expressa cap opinió sobre la condició jurídica de cap assentament en concret”. Full text of Pompeo’s statement on settlements, 
Times of Israel 19 November 2019, https://www.timesofisrael.com/full-text-of-pompeos-statement-on-settlements/
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Vdiferenciar de manera efectiva entre Israel i els assentaments israelians, a causa 
de les pràctiques internes d’Israel.366

Les empreses amb operacions o relacions que s’estenen fins als territoris 
ocupats haurien de procurar, entre altres coses, millorar la transparència i 
comunicar “internament i externament” els passos que estan fent per assegurar 
la prevenció i mitigació de riscs per als drets humans, en les seves cadenes de 
subministrament.367 Per exemple, les empreses haurien de fer un seguiment 
de les llistes de proveïdors i publicar-les, cosa que els permetria ser molt més 
conscients dels vincles que poden tenir amb els territoris ocupats i desenvolupar 
mecanismes adequats de seguiment, entre altres, per assegurar que les seves 
activitats o relacions no contribueixen o es beneficien dels impactes negatius 
sobre els drets humans. 

366  Goods from Israel settlements granted preferential EU trade deals, Middle East Monitory, 28 setembre 
2017, recuperat de  https://www.middleeastmonitor.com/20170928-goods-from-israel-settlements-granted-
preferential-eu-trade-deals/; Vegeu també Belgium’s economic and commercial relations with Israeli settlements 
in the Occupied Palestinian Territories, Opinion of the Advisory Council on Policy Coherence for Development, 18 
January 2018, p.5.

367  Respecting Human Rights Through Global Supply Chains, Shift Workshop Report No. 2, octubre 2012, p.16-
18, https://www.shiftproject.org/media/resources/docs/Shift_UNGPssupplychain2012.pdf 

   el papeR dels estats

Tal com reconeixen els PREDH i com s’ha posat en relleu en els estudis de casos, 
“l’estat amfitrió”, i en els casos d’ocupació, la potència ocupant, pot ser que 
no pugui o no vulgui protegir els drets humans o inclús pot estar contribuint 
directament a conculcar-los en les àrees que ocupa o que estan sota la seva 
jurisdicció de facto. Es pot donar el cas que una potència ocupant, juntament amb 
altres parts interessades, faci un fals retrat d’un pretès compliment dels PREDH i 
dels estàndards internacionals per interessos polítics i per evitar que es qüestioni 
l’ocupació que està duent a terme, tal com va demostrar la reacció suscitada 
per Airbnb quan va decidir eliminar els anuncis de les propietats situades als 
assentaments. En aquest entorn de riscs elevats i pressions polítiques, els estats 
d’origen de les multinacionals tenen un paper cabdal a l’hora de donar suport 
a les empreses domiciliades al seu territori i assegurar que respecten els drets 
humans en totes les seves àrees d’operació, com ara, en les situacions d’ocupació. 
L’obligació d’un estat de garantir el DIDH se suma a les obligacions de totes les 
Altes Parts Contractants dels Convenis de Ginebra, com els estats tercers, de 
respectar i assegurar que es respecten els Convenis en situacions de conflicte 
armat, entre d’altres, actuant amb diligència deguda.368

Com a punt de partida, els estats haurien d’assegurar que la seva posició sobre 
l’estatus d’un territori com a ocupat s’ajusta al dret internacional. Aquesta qüestió 
s’ha posat en relleu repetidament a causa dels canvis en les polítiques dels 
EUA, com el reconeixement de la sobirania d’Israel sobre el Golan sirià ocupat 
el març del 2019 i les negociacions entre Israel i els EUA perquè aquests últims 
reconeguin la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental.369 Tot i que ja ha 
estat condemnada a bastament per altres estats, la posició dels EUA pot tenir 
repercussions sobre la probabilitat d’elaborar iniciatives multilaterals eficaces per 
tots els territoris ocupats, incloses les mesures relacionades amb les empreses i 

368  Article comú 1, Convenis de Ginebra. Vegeu també l’Article comú 1 “estableix aquesta norma pel que fa 
als actors privats si es troben sota la jurisdicció d’un estat o pel que fa a les infraccions del DIH per part dels 
estats i els actors no estatals a l’estranger, la conducta dels quals podria estar sota la influència d’un tercer estat”. 
Expert Opinion on Third States’ Obligations vis- à-vis IHL Violations under International Law, with a special focus 
on Common Article 1 to the 1949 Geneva Conventions, Dr. Théo Boutruche  and Professor Marco Sassòli, p.14-15. 

369  Israel pushes US to recognize Moroccan sovereignty in Western Sahara – report, Jerusalem Post, 5 febrer 
2020, https://www.jpost.com/Middle-East/Israel-pushes-US-to-recognize-Moroccan-sovereignty-in-Western-
Sahara-report-616587

https://www.middleeastmonitor.com/20170928-goods-from-israel-settlements-granted-preferential-eu-trade-deals/
https://www.middleeastmonitor.com/20170928-goods-from-israel-settlements-granted-preferential-eu-trade-deals/
https://www.shiftproject.org/media/resources/docs/Shift_UNGPssupplychain2012.pdf
https://www.jpost.com/Middle-East/Israel-pushes-US-to-recognize-Moroccan-sovereignty-in-Western-Sahara-report-616587
https://www.jpost.com/Middle-East/Israel-pushes-US-to-recognize-Moroccan-sovereignty-in-Western-Sahara-report-616587
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els drets humans. 

Una vegada s’ha reconegut un territori com a ocupat, els estats haurien de 
revisar i adoptar les polítiques internes adequades i les mesures coercitives 
pertinents per assegurar que respecten les seves obligacions d’acord amb el dret 
internacional, per així assegurar que les empreses respecten els drets humans en 
aquests contextos. Els PREDH detallen les mesures que poden adoptar els estats 
d’origen per col·laborar amb les empreses des de l’inici per veure com avaluar 
i tractar els riscs d’implicació en la comissió abusos dels drets humans.370 Les 
mesures que prenguin els estats en relació amb les àrees en conflicte haurien 
de ser “reforçades i adaptades al context”.371 Donat el caràcter prolongat de 
certs contextos d’ocupació, com el del Sàhara Occidental o el del Territori 
Palestí Ocupat, i el caràcter generalitzat, constant i sistemàtic dels abusos dels 
drets humans en cada territori, els estats haurien de considerar la utilitat de les 
orientacions generals per les empreses i adoptar mesures més proactives. Això 
inclouria establir una responsabilitat civil, administrativa o penal, o que la falta de 
cooperació fes que, per exemple, es denegués l’accés a les ajudes, els contractes 
i els serveis públics.372 

En vista dels riscs addicionals que pot haver-hi per als consumidors, els inversors 
i altres parts interessades dels estats d’origen, aquests haurien de “fomentar la 
cooperació entre” les agències governamentals, els ministeris d’afers exteriors 
i de comerç i les seves ambaixades i formar-los en qüestions relacionades amb 
el DIH i altres marcs legals aplicables al territori ocupat. 373 El Grup de Treball ha 
detectat, per exemple, que alguns estats apliquen restriccions a les importacions 
i exportacions, com a mesura per assegurar que les empreses respecten els 
drets humans.374 Aquestes mesures han estat especialment rellevants pel 
que fa al “comerç de minerals de guerra, la tala il·legal i la fusta obtinguda en 
zones en conflicte” i altres àmbits “associats a riscs elevats de vulneracions dels 

370   Principis rectors de l’ONU, supra nota 1, principis 2, 7.

371  Directrius sobre els Plans d’acció nacional sobre empreses i drets humans, Grup de treball de l’Onu sobre 
empreses i drets humans, p.26 

372   Principis rectors de l’ONU, supra nota 1, principis 6, 7 i comentari.

373   Principis rectors de l’ONU, supra nota 1, principi 7 (comentari)

374  L’informe del Grup de treball sobre la qüestió dels drets humans i les corporacions transnacionals i altres 
empreses, 2 maig 2018, A/HRC/38/48, para. 85

drets humans”.375 Tot i que l’extensió d’aquestes mesures als territoris ocupats 
generalment ha estat limitada, hi ha una iniciativa legislativa pendent a Irlanda 
que busca fer servir les restriccions per garantir que els estats i les empreses 
respecten els drets humans i el dret internacional.

La Llei de control de l’activitat econòmica dels territoris ocupats (Control of 
Economic Activity [Occupied Territories] Bill) busca assegurar que Irlanda 
mantingui les seves obligacions sota el Quart Conveni de Ginebra i el dret 
internacional consuetudinari i converteix en delicte importar o vendre productes 
d’assentaments, oferir serveis als assentaments o extreure recursos d’un territori 
ocupat en circumstàncies específiques.376 Després de passar el minuciós examen 
de la Comissió Parlamentària d’Afers Exteriors, Comerç i Defensa, el 12 de 
desembre del 2019, es van convocar eleccions generals a Irlanda. Després de les 
eleccions i la represa de l’activitat al Dáil Éireann (parlament irlandès), la proposta 
de llei tornarà a mans de la Comissió per fer-hi les esmenes i més tard, passarà a la 
cambra baixa del parlament, Dáil Éireann, per sotmetre-la a votació final el 2020. 

 Per altra banda, els estats i les institucions multilaterals han posat en pràctica 
tota una sèrie de mesures i polítiques en les diferents situacions d’ocupació. Tal 
com s’ha esmentat abans, després de l’annexió de Crimea, la Unió Europea (UE) 
es va moure ràpidament per posar en pràctica mesures restrictives contra Rússia 
relacionades amb el comerç, les inversions i la provisió de serveis, d’acord amb 
la política de no reconeixement de la Unió.377 S’ha demostrat que, en bona part, 
aquestes mesures han estat efectives pel que fa a dissuadir les multinacionals 
d’operar en els sectors identificats a Crimea. 

Per altra banda, el 2015, la Comissió Europea va emetre una “Comunicació 
Interpretativa” on indicava que, en els casos en què fos obligatòria la indicació 
d’origen, s’haurien de designar com a tals els productes procedents dels 

375  Id. a para. 90

376  Control of Economic Activity (Occupied Territories) Bill 2018 (Bill 6 of 2018), Tithe 
an Oireachtais Houses of Oireachtas, available at https://www.oireachtas.ie/en/bills/
bill/2018/6/?highlight%5B0%5D=occupied&highlight%5B1%5D=territories&highlight%5B2%5D=bill   

377  EU restrictive measures in response to the crisis in Ukraine, Council of the European Union, https://www.
consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/  

https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2018/6/?highlight%5B0%5D=occupied&highlight%5B1%5D=territories&highlight%5B2%5D=bill
https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2018/6/?highlight%5B0%5D=occupied&highlight%5B1%5D=territories&highlight%5B2%5D=bill
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/
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assentaments israelians a Cisjordània i al Golan.378 L’objectiu de la comunicació 
era aclarir quina és la legislació vigent a la UE i garantir el respecte de les 
“posicions i els compromisos de la UE, d’acord amb el dret internacional sobre el 
no reconeixement […] de la sobirania d’Israel” sobre el Territori Palestí Ocupat. 

379 Cal destacar que la “Comunicació Interpretativa” es va quedar curta pel que fa 
a les obligacions dels estats sota el dret internacional, les qual segons Amnistia 
Internacional, haurien d’incloure, entre d’altres, la prohibició dels productes 
dels assentaments. 380 Així i tot, aquest esforç no ha conduït a més cohesió o una 
posada en pràctica d’aquestes mesures entre els estats de la UE. Un informe del 
Projecte Europeu per l’Orient Mitjà (European Middle East Project), per exemple, 
va concloure que només el 10 % dels vins dels assentaments de Cisjordània o del 
Golan sirià venuts a la UE estaven totalment o parcialment ben etiquetats.381 

Aquesta conclusió va arribar paral·lelament a la decisió del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea (TJUE) del 12 de novembre del 2019, on dictaminava que els 
productes alimentaris procedents dels territoris ocupats per Israel, especialment 
els produïts als assentaments, s’han d’indicar com a tals.382 El tribunal sostenia a 
més que “l’omissió d’aquesta indicació […] podria dur confusió als consumidors” 
i destacava la llei de la UE estableix que els consumidors han de rebre tota la 
informació necessària per poder prendre decisions informades, com per exemple, 
les relacionades amb “les qüestions ètiques i amb el compliment del dret 
internacional”.383 

378  Interpretative Notice on indication of origin of goods from the territories occupied by Israel since June 1967, 
European Commission, 11 November 2015,  para. 5-10, http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/
documents/news/20151111_interpretative_notice_indication_of_origin_of_goods_en.pdf 

379  Id. a para. 2.
380  Ban Israeli Settlement Goods Q & A, Amnesty International, p.3, https://www.amnesty.org.uk/
files/2018-09/6. FAQ Sheet - Ban Israeli Settlement Goods FINAL.pdf?QNkeB8DqRAzReqgwGfFbez3qJe__jzt7=; 
Feasting on the Occupation: Illegality of Settlement Produce and the Responsibility of EU Member States under 
International Law, Al-Haq, 2013, http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/
Feasting-on-the-occupation.pdf   

381  Passive enforcement, Origin of indication of Israeli settlement wines on sale in the EU, 12 November 2019 
(advanced copy), European Middle East Project, p.1

382  Foodstuffs originating in the territories occupied by the State of Israel must bear the indication of their 
territory of origin, accompanied, where those foodstuffs come from an Israeli settlement within that territory, by 
the indication of that provenance, Press Release No 140/19, Court of Justice of the European Union, 12 November 
2019, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-11/cp190140en.pdf  

383  Id.

Tot i que cada situació d’ocupació és única, si s’estableixen polítiques de referència 
arrelades en el dret internacional, els estats tercers poden elaborar polítiques 
coherents que serveixin per protegir els drets humans, regular de manera efectiva 
les activitats de les seves empreses nacionals i demostrar un compromís universal 
pel que fa a respectar els drets humans. Els estats també haurien d’adoptar, quan 
escaigui, mesures per garantir el no reconeixement i d’aquesta manera promoure 
la protecció dels drets humans, per exemple, en el context d’acords comercials i 
d’altres acords de cooperació.384 També pot ser que s’hagi de tenir en compte quin 
efecte tindran aquestes polítiques i mesures en la implementació dels PREDH. Si 
les polítiques sobre els contextos d’ocupació i d’annexió són incoherent, els estats 
tercers envien missatges contradictoris a les empreses, que poden aprovar sense 
adonar-se’n operacions i relacions que causen, contribueixen o estan vinculades 
als impactes negatius sobre els drets humans.

384  Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) 
Notwithstanding Security Council Resolution 276(1970), Advisory Opinion of 21 June 1971, International Court 
of Justice, para. 124; Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Article 41(2), 2001, http://legal.
un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf 

http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/news/20151111_interpretative_notice_indication_of_origin_of_goods_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/news/20151111_interpretative_notice_indication_of_origin_of_goods_en.pdf
https://www.amnesty.org.uk/files/2018-09/6.%20FAQ%20Sheet%20-%20Ban%20Israeli%20Settlement%20Goods%20FINAL.pdf?QNkeB8DqRAzReqgwGfFbez3qJe__jzt7=
https://www.amnesty.org.uk/files/2018-09/6.%20FAQ%20Sheet%20-%20Ban%20Israeli%20Settlement%20Goods%20FINAL.pdf?QNkeB8DqRAzReqgwGfFbez3qJe__jzt7=
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Feasting-on-the-occupation.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Feasting-on-the-occupation.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-11/cp190140en.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
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s’ajusten a les seves obligacions sota el dret internacional. En fer-ho, les 
empreses haurien de tenir en compte les declaracions pertinents dels 
organismes de vigilància dels tractats de l’ONU, les resolucions del Consell 
de Drets Humans i de l’Assemblea General de l’ONU, així com les opinions 
del TIJ i dels tribunals de drets humans, entre altres fonts.

3. Avaluar si l’administració del territori ocupat s’ajusta al requeriment que 
l’ocupació sigui temporal i avaluar l’estat de dret al territori. 

4. Identificar la població protegida i veure de quina manera les operacions 
o les relacions comercials poden causar, contribuir o estar directament 
vinculades als impactes negatius sobre els seus drets individuals i 
col·lectius. Això inclou una avaluació de les relacions i les estructures 
econòmiques dins de l’administració del territori per part de la potència 
ocupant.

5. Avaluar si s’assegura que hi ha algun benefici potencial per a la població 
protegida que es basi en una violació de la llei i que tingui una repercussió 
negativa sobre els drets de la població protegida i avaluar:

a. si l’empresa farà ús de la terra i els recursos naturals i l’accessibilitat i 
control sobre aquests recursos per part de la població protegida;

b. de quina manera administra la terra i els recursos la potència 
ocupant, i

c. l’impacte de l’ocupació sobre el dret al desenvolupament.

6. Avaluar les relacions amb les empreses de titularitat estatal de la potència 
ocupant, inclús avaluant si les clàusules contractuals que limiten l’abast 
territorial de les operacions o dels canals de distribució poden prevenir o 
mitigar els impactes negatius sobre els drets humans. 

7. Fer públiques totes les mesures adoptades per mitigar els impactes 
negatius sobre els drets humans.

8. Cessar les operacions i les relacions, si se segueixen produint impactes 
negatius sobre els drets humans.

VI  conclusió i Recomanacions

Les empreses s’enfronten a una sèrie de riscs i reptes únics quan operen en 
situacions d’ocupació, d’entre els quals, el que té especial rellevància és l’elevat 
risc de contribuir a la comissió de greus violacions dels drets humans. Per això, 
cal aplicar diligència deguda reforçada en matèria de drets humans. Els riscs de 
cometre aquestes vulneracions també poden estar vinculats a la manera en què 
la potència ocupant administra el territori. Per tant, a l’hora d’aplicar la diligència 
deguda en matèria de drets humans, les empreses han de tenir en compte les 
diferents lleis internacionals aplicables als territoris ocupats, quan avaluïn de 
quina manera la potència ocupant administra el territori ocupat i en aquest 
context, determinar com i en quin grau les seves operacions comercials poden 
afectar la població protegida. 

A causa de la complexitat de les situacions d’ocupació, els estats d’origen poden 
tenir un paper fonamental a l’hora d’assegurar que les empreses respecten els 
drets humans i comprenen els possibles riscs legals, fiscals, reputacionals, entre 
d’altres. En termes generals, els estats tercers poden garantir el compliment de 
les seves obligacions, tot aplicant polítiques coherents en els territoris ocupats, 
basades en el dret internacional. 

Les situacions d’ocupació del Sàhara Occidental, Crimea, i el Territori Palestí no 
són idèntiques. Independentment de les diferències, com la durada de l’ocupació 
i la manera com ha reaccionat la comunitat internacional, les empreses i els estats 
que miren d’aplicar plenament els PREDH i de respectar de manera universal els 
drets humans poden extreure lliçons de tots els contextos. 

A l’hora d’aplicar la diligència deguda reforçada en matèria de drets humans, les 
empreses haurien de:

1. Determinar si el context on operen és un context d’ocupació i considerar si 
el territori ocupat ha estat parcialment o totalment annexionat per la via 
legal o pràctica o si l’estat ocupant el reté, tot infringint el dret internacional 
sobre l’autodeterminació i l’ús de la força i les lleis inviolables del DIH. 

2. Determinar si la posició de la potència ocupant en relació amb el territori 
ocupat (és a dir, si es considera a sí mateixa una potència ocupant), 
juntament amb les lleis, polítiques i pràctiques que aplica al territori, 
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Per tal de mantenir les seves obligacions amb el dret internacional i assegurar que 
les empreses respecten els drets humans, els estats d’origen, haurien de:

1. Examinar les polítiques unilaterals i multilaterals en vigor relacionades 
amb les operacions de les empreses en situacions d’ocupació i:

a. avaluar l’impacte d’aquestes polítiques pel que fa a la protecció i el 
respecte dels drets humans de la població protegida,

b. determinar si les polítiques s’ajusten a les obligacions dels estats sota 
el dret internacional i

c. valorar si les polítiques són coherents entre si.

2. Quan aquestes polítiques no compleixen amb les obligacions dels estats 
sota el dret internacional, els estats d’origen haurien d’identificar quines 
són les ‘línies vermelles’ al voltant de les quals es poden dur a terme 
accions coherents en tots els contextos, com ara el no reconeixement de 
l’adquisició de terres mitjançant l’amenaça o l’ús de la força. 

3. Elaborar directrius sobre els riscs de fer negocis en territoris ocupats.

4. Dissenyar respostes adequades per garantir el rendiment de comptes de 
les empreses que no respecten els drets humans. Això aniria de l’exclusió 
de contractes públics fins a responsabilitats civils, administratives i penals, 
d’acord amb la gravetat de l’impacte sobre els drets humans.

5. Assegurar que les agències estatals pertinents, les ambaixades i altres 
autoritats governamentals situades al propi territori i a l’estranger 
comprenen i posen en pràctica polítiques adequades relacionades amb les 
operacions comercials, com ara aquelles relacionades amb l’etiquetatge i 
altres riscs de la cadena de subministrament.

6. Plans d’acció nacional actualitzats per abordar les situacions d’ocupació.

7. Assegurar que les obligacions legals, com les que apareixen als PREDH es 
defensen i s’apliquen de la mateixa manera i de forma consistent en tots 
els contextos d’ocupació. 
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Sobre AL-HAQ
Al-Haq és una organització palestina de drets humans, 
independent i no governamental, amb seu a Ramallah, 
al Territori Palestí Ocupat (OPT per les seves sigles 
anglès). Fundada el 1979 per protegir i promoure els 
drets humans i l’estat de dret a l’OPT, l’organització 
gaudeix d’un estatus consultiu especial amb el Consell 
Econòmic i Social de les Nacions Unides.

Al-Haq documenta les violacions dels drets individuals 
i col·lectius de la població palestina a l’OPT, 
independentment de la identitat de l’autor, i treballa per 
posar fi a aquestes violacions a través de la incidència 
en mecanismes de drets humans a nivell nacional i 
internacional, i exigint rendició de comptes per als autors 
responsables d’aquestes violacions. Al-Haq duu a terme 
investigacions; prepara informes, estudis i intervencions 
sobre violacions del dret internacional humanitari 
i de les normes internacionals de drets humans a 
l’OPT; i en promou la defensa davant d’organismes i 
institucions locals, regionals i internacionals. Al-Haq 
també col·labora amb organitzacions de la societat 
civil palestina i institucions governamentals per tal de 
garantir que les normes internacionals de drets humans 
es reflecteixin en la legislació i les polítiques palestines. 
Al-Haq compta amb una biblioteca especialitzada en 
dret internacional per a l’ús tant del seu personal com 
de la comunitat local.

Al-Haq és part de la Comissió Internacional de Juristes 
– Ginebra com a membre afiliat a Cisjordània, la 
Xarxa Euromediterrània de Drets Humans (EMHRN), 
l’Organització Mundial contra la Tortura (OMCT),  la 
Federació Internacional pels Drets Humans (FIDH), la 
Coalició Habitat International Coalition (HIC), la Xarxa 
Internacional pels Drets Econòmics, Socials i Culturals 
(ESCR-Net - The International Network for Economic, 
Social and Cultural Rights), el Consell d’organitzacions 
palestines de drets (PHROC - Palestinian Organisations 
Rights Council) i la Xarxa Coordinadora d’ONG Palestines 
(PNGO). El 2018, Al-Haq va rebre el Premi als Drets 
Humans de la República Francesa, mentre que l’any 
2019 va rebre el Premi Drets Humans i Empreses.

Sobre GLAN
La Xarxa Global d’Acció Legal (Global Legal Action 
Network - GLAN) és una organització sense ànim 
de lucre dedicada al desenvolupament i aplicació 
d’accions legals innovadores transfrontereres 
per tal de desafiar Estats i d’altres actors en 
posicions de poder implicats en violacions dels 
drets humans i en injustícies sistèmiques, i ho fa 
treballant amb les comunitats afectades. A través 
del treball conjunt entre experts legals membres 
de l’acadèmia, professionals i periodistes 
d’investigació, desenvolupa intervencions legals 
des de l’exterior de les jurisdiccions on les 
persones i les comunitats pateixen injustícies. 
Les accions judicials de GLAN aborden casos 
de violacions de drets humans especialment 
urgents i preocupants i relacionats amb les 
temàtiques de guerra i ocupació, rendició de 
comptes i cadenes de subministrament, justícia 
ambiental i econòmica, així com migracions i 
violència fronterera “.
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