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INFORME UNIÓN CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN (UCALSA)

1) UCALSA és el subministrador tradicional de serveis alimentaris de l'exèrcit espanyol1. És una 
de les principals contractistes del Ministeri de Defensa, en l'àmbit de la logística i serveis de 
restauració.  En solitari o formant part d'una unió temporal d'empreses (UTE), tant dins de 
l'estat espanyol com a l'exterior. Per exemple, el 2011 ha signat contractes com ara un de 9 
milions d'euros per serveis de restauració a l'Afganistan2, un de 11 milions d'euros pel 
manteniment de dos bases militars a l'Afganistan3, i un de 9 milions d'euros pel servei de 
restauració a bases militars dins l'Estat4. I el 2010, un de 21 milions d'euros en bases 
espanyoles5 i un de 34 milions a l'Afganistan6, i el 2009 un altre de 23 milions d'euros. En 
conjunt, i en tres anys, més de 100 milions d'euros.

La web d'UCALSA destaca la seua participació en l'àmbit militar, amb profusió de personal 
uniformat i armat7.

2) UCALSA destaca a la web la participació en nombroses operacions internacionals, com ara 
l'Iraq (restauració), Afganistan (restauració i logística -muntatge i manteniment del campament 
del destacament espanyol a Herat-), Kosovo, Haití, etc. Ho sol fer amb una UTE amb l'empresa 
Tecnove.

– A l'Iraq, UCALSA s'encarregà de l'alimentació del contingent espanyol. Tot i que a la web 
l'empresa diu que participà a "l'alliberament d'Iraq", la guerra d'Iraq va ser un 
flagrant violació del dret internacional públic, segons van denunciar nombroses 
organitzacions internacionals8. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), hi va 
haver 151.00 morts civils9.

– A l'Afganistan, el govern espanyol ha presentat l'operació com una intervenció 
humanitària. Segons un informe10 de la Plataforma Aturem la Guerra, de fet, es vol fer 
una distinció entre la ISAF (la Força Internacional d’Assistència a la Seguretat, on 
participen les tropes espanyoles), que té mandat de l’ONU, i l’operació obertament 
militar liderada per EUA, "Llibertat Duradora", que no en té. Però les dos operacions 
estan sota el comandament d’EUA, que no en fa cap distinció important. Un general 
espanyol citat a l'informe, que ha participat en la missió a l'Afganistan, ha reconegut que 
després de 6 anys d'ocupació els serveis bàsics no han arribat a la població afganesa. 
Segons l'informe, el gruix de la “reconstrucció” ha consistit en la construcció del centre 
comercial “Kabul City”, a l’estil nord-americà, i l’Hotel Serena, de 5 estrelles, que cobra 
fins a 1.200 dòlars per nit , a un país on un metge amb prou feines guanya 40€ al mes. 
Tampoc no ha millorat la situació de les dones.

1 http://www.infodefensa.com/?noticia=ucalsa-y-br%C3%A2ssica-se-adjudican-servicios-de-alimentacion-  
por-2347-millones-de-euros

2 http://www.infodefensa.com/index.php/?noticia=el-gobierno-amplia-en-9-millones-el-contrato-de-  
servicios-de-restauracion-para-afganistan-en-2011

3 http://www.infodefensa.com/?noticia=la-ute-tecnoucal-se-encargara-del-mantenimiento-y-servicios-de-  
dos-bases-de-afganistan

4 http://www.infodefensa.com/?noticia=ucalsa-y-alessa-se-adjudican-los-servicios-de-alimentacion-en-20-  
instalaciones-militares

5 http://www.infodefensa.com/?noticia=ucalsa-y-br%C3%A2ssica-se-adjudican-servicios-de-alimentacion-  
por-2347-millones-de-euros

6 http://www.infodefensa.com/?noticia=tierra-contrata-a-tecnoucal-para-el-servicio-de-restauracion-en-  
contingentes-destinados-en-misiones-de-paz-por-3425-millones

7 http://ucalsa.com/es_sectores.php
8 Informe de l'Institut de Drets Humans (http://www.  www.idhc.org/cat/documents/I_Iraq.pdf  )
9 http://www.324.cat/noticia/243376/mon/LOMS-xifra-en-151000-les-victimes-civils-a-lIraq  
10 http://www.aturemlaguerra.org/arxius/diptic_Afganistan_baix.pdf  
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3) La presència d'empreses privades en operacions militars és un fenomen conegut oficialment 
com “externalització” de les forces armades, tot seguint la línia de la liberalització econòmica 
mundial caracteritzada per impulsar la privatització de molts serveis públics com l'abastiment 
d'aigua, energia o sanitat. Organitzacions per la pau prefereixen parlar de “privatització” de 
la guerra. Aquesta privatització es va fer molt coneguda en la guerra d'Iraq, per la participació 
d'empreses de seguretat privades, fet que genera molts dubtes sobre la responsabilitat de les 
seues accions, i per la privatització de l'ús de la violència, que deixa de ser monopoli de 
l'estat11. Una monografia del Centro de Estudios para la Defensa (que depèn del Ministeri de 
Defensa) ressalta la dificultat de diferenciar allò que és militar del que no ho és; “por ejemplo, la 
persona que transporta personal y equipo al campo de batalla, aún siendo un civil, se podría 
considerar que forma parte de una operación militar tanto como el soldado que  
dispara” 12.

Un informe13 de l'Institut de No Violència Activa (NOVA), centrat en l'Iraq, dóna una idea del 
funcionament de qualsevol empresa en una activitat a un país en conflicte. Sobre la 
contractació d'empreses de seguretat privades, la síntesi és contundent: “quasi totes les 
entitats estrangeres a Iraq contracten els serveis d’aquestes empreses”. NOVA 
assegura que   la pràctica d'aquestes empreses, en no estar regulades per cap òrgan 
legislatiu, produeix “serioses i constants vulneracions dels drets humans”.

4) A l'Iraq UCALSA va contractar immigrants sense documentació en regla sota la falsa 
promesa que regularitzarien la seua situació, segons van denunciar organitzacions 
d'immigrants. L'empresa va considerar que no havia comès cap il·legalitat perquè aquelles 
persones no havien treballat dins l'estat espanyol14.
A l'Afganistan va contractar immigrants sense contracte ni assegurança, per sous irrisoris 
amb jornades de 10 hores de treball. Segons el Ministeri de Defensa, la responsabilitat dels 
treballadors era de la pròpia empresa15.

5) Després d'adquirir l'empresa Vanyera 316, UCALSA també s'encarrega de la restauració del 
Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Las Palmas de Gran Canaria. Segons la 
Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Immigrants, els CIE representen una pràctica legal 
contra els drets humans: “la situació actual als centres d’internament d’estrangers no és 
compatible amb les garanties pròpies d’un Estat Democràtic i de Dret ni respectuosa de la 
dignitat humana i els seus drets fonamentals”17. La situació ha agafat relleu recentment per la 
mort de dos persones al CIE de Barcelona. Un reportatge periodístic publicat fa poc anomena els 
CIE “els altres Guantánamo”18.

6) Informacions periodístiques, si bé és cert que de diaris madrilenys coneguts per 
l'animadversió al PSOE, vinculen el propietari d'UCALSA amb l'antic ministre de Defensa 
José Bono. De fet, els uneix una estreta amistat. Aquestes informacions denuncien un tracte 
de favor a UCALSA, i recorden que darrerament se li han adjudicat més de 100 milions d'euros 

11 http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=178:la-privatitzacio-de-la-  
seguretat&catid=35:seguretat-i-defensa&Itemid=65&lang=en

12 http://www.ceseden.es/centro_documentacion/monografias/090.pdf  
13 http://nova.cat/?p=2544  
14 http://www.plus.es/noticias/empresa-contratada-Ministerio-Trillo-empleo-papeles-  

Irak/20041119csrcsrnac_3Tes/
15 http://www.elsemanaldigital.com/articulo.asp?idarticulo=86438&tema=&accion=&mes=&ano=ref=  
16 http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=140566  
17 http://www.cristianismeijusticia.net/bloc/?p=6350&lang=ca  
18 http://lesquenadelmon.wordpress.com/2012/01/10/estem-pitjor-que-en-en-una-preso  
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en contractes del ministeri, sovint en adjudicacions per procediment negociat que exclouen la 
pública concurrència19 20.

19 http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/teogenes-le-saco-100-kilos-defensa-gracias-  
bono

20 http://www.elconfidencial.com/espana/empresario-teogenes-bono-afganistan-lecha-caducada-  
20100419.html

http://www.elconfidencial.com/espana/empresario-teogenes-bono-afganistan-lecha-caducada-20100419.html
http://www.elconfidencial.com/espana/empresario-teogenes-bono-afganistan-lecha-caducada-20100419.html
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/teogenes-le-saco-100-kilos-defensa-gracias-bono
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/teogenes-le-saco-100-kilos-defensa-gracias-bono

