
Declaració Institucional per al respecte del dret internacional i europeu al Sàhara Occidental  

 

Atès que el 21 de desembre del 2016, el Tribunal de Justícia Europea va fallar que els acords 

entre la UE i el Marroc no són aplicables al  Sàhara Occidental, atès que  no forma part del 

Regne del Marroc, la qual cosa vol dir que cap acord comercial entre la Unió Europea i el 

Marroc és aplicable al Sàhara Occidental i que no es pot establir cap activitat comercial, ni 

exportar els recursos naturals del Sàhara Occidental, sense el consentiment del poble sahrauí; 

Atès que aquesta sentència és d'obligat compliment per part de les autoritats europees i 

nacionals, cal  a més de respectar-la, donar-la a conèixer a la ciutadania i teixit socioeconòmic 

per a la seva correcta aplicació ; 

Atès que segons la resolució 2285 del Consell de Seguretat de l'ONU d'abril de 2016, 

l'assoliment d'una solució política i la millora de la cooperació entre els estats del Magreb 

contribuiran a l'estabilitat i la seguretat de la regió; 

Atès que com a resultat del violent conflicte armat que va seguir a la invasió marroquina del 

territori en 1976, gran part de la població es va exiliar a Algèria, on viuen fins al dia d'avui com 

a refugiats en els campaments de Tindouf; 

Atès que el 26 febrer 1976 Espanya va posar fi a la seva presència al territori del Sàhara 

Occidental, violant així les seves obligacions internacionals pel que fa al poble sahrauí, sense 

que pogués concloure el procés de descolonització que estava en curs en el marc de l'ONU , 

Espanya té una responsabilitat històrica, jurídica i moral amb el poble sahrauí. 

 

El ple del Parlament de Catalunya aprova la següent declaració institucional: 

1. Crida a què es respecti i compleixi la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 

del 21 desembre 2016 on s'estableix que els acords d'associació i liberalització entre el Marroc 

i la Unió Europea no s'apliquen al territori del Sàhara Occidental. 

2. Expressa la seva preocupació sobre l'explotació dels recursos naturals del Sàhara Occidental, 

incloent  la que realitzen companyies europees, en contradicció amb el dret internacional i 

europeu; i recorda la il·legalitat de qualsevol activitat comercial amb el Sàhara Occidental 

sense el consentiment del poble Sahrauí. 

3. Fa una crida a les companyies europees, espanyoles i catalanes perquè actuïn 

conformement amb el dret internacional i europeu, de manera que cessin les activitats que 

puguin afavorir  la perpetuació de l'ocupació marroquina del Sàhara Occidental i l'explotació 

dels seus recursos naturals i urgeix a les autoritats a implementar la legislació vigent, d'acord 

amb la recent sentència del TJUE. 

4. Es suma al corrent de solidaritat de la societat catalana que demana una solució política, 

justa i duradora que posi fi al conflicte. 


