
 

 
 

 
29 d’ abril de 2015 

 
SECRETS QUE MATEN? 

 
Dades i xifres 
 

• En el primer semestre de 2014: 
 
- les exportacions d'armes (1.447,73 milions d'Euros) van superar en gairebé 200 milions les 
realitzades en tot 2010 (1.258,42 milions). 
 
- una de cada quatre operacions autoritzades es va destinar al Pròxim Orient i van superar 
els 330 milions €. 
 
- Espanya va denegar el 0,17 % de les peticions d'autorització d'exportació de material de 
defensa (avions a Sudan del Sud), 1 sola denegació davant de  578 concessions de llicències, i 
l'1,2 % de material antidisturbis i armes de caça i tir esportiu, una de material antidisturbis a 
Egipte i una altra de cartutxos de caça a Guinea Bissau, dues de 162 llicències autoritzades. 

 
• Des de l'inici de l’actual legislatura fins a finals de juny de 2014 el Govern espanyol ha 

autoritzat exportacions d'armes per valor de 14.264,88 milions €. Les exportacions 
realitzades han estat de més de 7.653,19 milions €. 

 
• Entre 2004 i 2013, les exportacions espanyoles d'armes gairebé es van multiplicar per deu, 

superant els 4 mil milions d'Euros en 2013. 
 

• En el període 2010-2014 Espanya va ser el setè exportador mundial d'armes, amb el 3 % del 
volum total d'exportacions de les principals categories d'armes, segons el SIPRI.  
 

• El 2013, Espanya va ser la quarta exportadora de la UE segons el valor de les autoritzacions 
d'exportació d'armes amb 4.321 milions d'Euros i el primer exportador de la UE quant al valor 
de les exportacions, amb 3.907 milions d'Euros. 

 
•  El 2014, Espanya ocupa l’ 11è lloc dels 55 principals exportadors d'armes lleugeres i petites 

examinats pel Baròmetre de Transparència del Small Arms Survey. 
 

OPERACIONS PREOCUPANTS 
 
Les operacions preocupants identificades a causa de la naturalesa del material exportat i/o 
autoritzat, el destinatari i/o al risc clar que pugui ser usat per cometre o facilitar violacions greus del 
dret internacional dels drets humans o del dret internacional humanitari són les següents: 

 
• Municions, bombes, torpedes, coets i míssils, aeronaus, armes de calibre inferior a 20 

mm. com a fusells, revòlvers, pistoles o metralladores, equips de formació d'imatge o 
contramesures i equips electrònics a les forces armades d'Aràbia Saudita. 
 

• Armes de calibre inferior a 20 mm. a les forces armades de Bahrain, a més d'armes de 
calibre superior a 20 mm. que són armes de foc, incloses les peces d'artilleria, com, entre uns 
altres, rifles, obusos, canons, morters, armes contracanó, llançaprojectils o llançaflames, 
municions, vehicles terrens, i munició d'artilleria.  



 

 
  

 
 
• L'autorització d'exportació a Egipte d'armes de calibre inferior a 20 mm., vehicles terrens i 

un avió de transport de tropes i peces.  
 

• Equips electrònics, vehicles terrens, aeronaus, armes de calibre inferior a 20 mm., 
bombes, torpedes, coets i míssils a Israel.  

 
•  Vehicles terrens i equips electrònics a les forces armades de Pakistan, implicat en un 

conflicte intern en el qual es fa un ús de força desproporcionada i atacs indiscriminats per 
part de tots els agents involucrats en el conflicte, sobretot, de les forces armades 
pakistaneses  

 
•  Municions, dispositius i components i vehicles terrens a Veneçuela, així com “cartutxos 

propulsors, matèria primera per fabricar i mantenir artificis pirotècnics no letals i esposes”, amb 
càrrec a llicències vigents autoritzades en 2013, abans de la suspensió de totes les llicències de 
material antidisturbis acordada pel Govern espanyol el 21 de març de 2014. El 3 d'abril de 2014 
el Govern espanyol va suspendre cautelarment i per temps indefinit les llicències d'exportació 
de material antidisturbis i de caça a Veneçuela que es trobaven vigents.  

 
•  Munició, dispositius i components, bombes, torpedes i míssils i aeronaus, escopetes de 

caça i beines a Colòmbia on malgrat les negociacions de pau en curs, ambdues parts seguien 
cometent violacions de drets humans i del dret internacional humanitari, igual que ho feien els 
grups paramilitars, ja fos actuant sols o amb la connivència o aquiescència de sectors de les 
forces de seguretat  

 
• Armes de calibre inferior a 20 mm. a Ucraïna malgrat el conflicte intern armat, després d'una 

suspensió temporal entre finals de març i principis de juliol de 2014. 
 

ALTRES OPERACIONS 
 
L'informe del govern inclou altres operacions sobre les quals és necessari disposar de major 
informació per poder emetre una opinió informada: 
 
* Brasil: armes d'un calibre inferior a 20 mm. i munició, dispositius i components, vehicles 
terrens, equips electrònics, equips per a entrenament i simulació militar i armes de caça i tir 
esportiu, bombes, torpedes, coets i míssils, aeronaus, equips per a entrenament i simulació 
militar i cartutxos de caça. Segons l'ONU, la taxa d'homicidis intencionals a Brasil entre 2007 i 2012 
va ser de quatre vegades la taxa d'homicidis mitjana al món, que és de 6,2 per 100.000 habitants.  
 
* Qatar: vehicles terrens a les forces armades de Qatar, sense informació sobre les mesures 
adoptades per evitar un possible desviament a altres països i el seu ús en les operacions 
militars a Iemen. 
 
* EUA: armes de calibre inferior a 20 mm., municions i armes de calibre igual o superior a 20 mm. 
i inferior a 20 mm. (pistoles, revòlvers, metralladores…), vehicles terrens, aeronaus i equips 
electrònics 
 
* Ghana: exportació de cartutxos de caça i armes de caça i tir esportiu, malgrat el risc de desviament. 
L'import global de les exportacions de caça i tir esportiu realitzades per Espanya des de 2004 al 
primer semestre de 2014 ascendeix a gairebé 30,50 milions d'euros 



 

 
 
* Guatemala: armes de caça i tir esportiu i l'exportació de cartutxos de caça, 
malgrat tenir, el 2012, una taxa d'homicidis intencionals de 39,9 per 100.000 habitants.  
 
* Indonèsia: sistemes d'adreça de tir, dos avions de transport de tropes i parts i peces, malgrat 
les violacions greus de drets humans comeses per la policia i l'exèrcit. 
 
* Jamaica: armes de caça i tir esportiu i cartutxos de caça, malgrat l'elevat nombre de persones 
que van morir de forma violenta en 2014 (699) i la xifra d'homicidis policials en els últims anys (210 el  
2011, 219 el 2012 i 258 el 2013).  
 
* Jordània: aeronaus a les forces armades jordanes, sense garanties sobre el seu ús en 
bombardejos a Iemen que estiguin violant el dret internacional humanitari. 
 
* Kuwait, integrant de la coalició que ha bombardejat el Iemen: es van autoritzar exportacions de 
municions, dispositius i components per valor de 817.800 €. 
 
* Líban: es van autoritzar quatre llicències d'armes de caça i tir esportiu per més de 2 milions € i es 
van exportar 378.106 € en escopetes i cartutxos de caça per a armeria i empresa privada. 
 
* Líbia: material antidisturbis, agents químics o biològics tòxics, que pot incloure material 
antidisturbis, i equips i construccions blindades, malgrat que el 2014 les milícies i altres forces 
armades van cometre possibles crims de guerra, altres violacions greus del dret internacional 
humanitari i abusos contra els drets humans. 
 
* El Marroc, membre de la coalició que ha bombardejat Iemen: autoritzacions per valor de 11milions 
%o20AC en aeronaus i 4,7 milions en municions, dispositius, i components.  
 
* Mèxic: armes de calibre inferior a 20 mm., material de caça i tir esportiu i escopetes, cartutxos 
i beines, malgrat les noves denúncies de desaparicions forçades, execucions extrajudicials i tortures 
en el context de la delinqüència violenta i la falta de rendició de comptes de la policia i l'exèrcit en un 
context de la delinqüència violenta i d’impunitat. 
 
* Qatar: vehicles terrens a les forces armades de Qatar, sense informació sobre les mesures 
adoptades per evitar un possible  desviament a altres països i el seu ús en les operacions 
militars al Iemen. 
 
* República Dominicana: armes de caça i tir esportiu i cartutxos de caça malgrat que el 2014 el 
nombre d'homicidis comesos per la policia va tornar a augmentar i la violència contra dones i nenes 
seguia sent generalitzada. La policia va seguir cometent nombrosos homicidis, sovint en 
circumstàncies que indicaven que podien haver estat il·legítims.  
 
* Tailàndia: municions, dispositius i components, materials energètics i substàncies relacionades, 
equips electrònics, bombes, torpedes i míssils, armes de caça i tir esportiu i cartutxos de caça, 
malgrat que al llarg de l'any van prevaler les tensions polítiques, es va afeblir la protecció als drets 
humans i va continuar la violència armada a les províncies de la frontera meridional.  
 
* Tunísia: malgrat les denúncies de tortura sota custòdia i altres maltractaments a les mans de la 
policia, que en 2013 va utilitzar també força excessiva contra manifestants, el Govern espanyol va 
exportar vehicles antidisturbis amb dos canons d'aigua per a la policia tunisiana. 

 


