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Transparència amb la 
participació activa de les 
persones treballadores
La transparència de la cadena de subministrament amb la participació activa de les 
persones treballadores va més enllà de les iniciatives orientades a reduir els riscos per 
a la reputació de les empreses. En comptes de dirigir-se a consumidors i consumidores, 
se centra en el personal: per a aquest col·lectiu, la transparència consisteix a participar 
en condicions d’igualtat i disposar de la informació i els recursos necessaris per 
garantir els seus drets i la seva seguretat. 

La transparència de la cadena de subministrament ha esdevingut un requisit legal, una tendència 
del sector i un tema d’anàlisi i de debat acadèmic. Sovint, però, es veu limitada per culpa d’una 
concepció reduccionista orientada a mantenir la bona reputació corporativa. Això sol derivar en 
plans d’acció igualment restringits amb les implicacions següents: en primer lloc, el reconeixement 
insubstancial de l’existència de factors que poden perjudicar el personal, l’entorn o les comunitats 
de la cadena de subministrament global d’una empresa. En segon lloc, l’elaboració d’un  informe 
superficial sobre les mesures que s’estan adoptant per detectar aquests riscos i mitigar-los.

Tanmateix, aquest tipus de transparència orientada al mercat — anomenada així perquè 
intenta respondre a les preocupacions de persones i empreses compradores o bé inversores 
que no volen ser còmplices de les vulneracions de drets— pot tenir un impacte positiu. Cada 
vegada costa més que les empreses sensibles amb aquests dos col·lectius callin i no actuïn per 
evitar abusos a les cadenes de subministrament mundials. Per exemple, la disposició sobre 
transparència de les cadenes de subministrament de la Llei de l’Esclavitud Moderna del Regne 
Unit (Modern Slavery Act) ha millorat les possibilitats de l’administració pública i de les empreses 
a l’hora d’aplicar mesures efectives per protegir el personal de les cadenes de subministrament. 
Institucions que fins fa poc no es preocupaven gaire per les condicions laborals de les seves 
cadenes de subministrament han començat a impulsar polítiques per lluitar contra l’esclavitud 
moderna i el tràfic de persones, estan formant personal i altres parts implicades sobre els riscos 
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per a les persones treballadores i estan desenvolupant mecanismes de rendició de comptes per 
als proveïdors. A més, difonen aquest tipus d’accions publicant declaracions sobre esclavitud 
moderna i tràfic de persones a les seves pàgines web.

Amb tot, per a les forces de treball, la transparència de la cadena de subministrament és poc 
útil si es limita a ser una eina de gestió de riscos empresarials enfocada al mercat. Gestionar 
els riscos de reputació corporativa no és el mateix que evitar que el personal pateixi abusos i 
explotació. Els consumidors i consumidores han de suposar que les empreses amb reputacions 
no tacades amb vulneracions dels drets humans respecten realment els drets de les persones 
que treballen a les seves cadenes de subministrament, però no poden estar-ne segures del tot.

De fet, divulgar dades no equival a actuar amb transparència, ja que, en comptes d’aclarir les 
coses, a vegades encara pot generar més confusió. Una informació no té valor social pel simple 
fet d’haver-la publicat. 

Transparència: per a qui?

La transparència amb la participació activa de les persones treballadores perquè millorin les 
seves condicions laborals i vitals és una altre tipus de transparència. No parteix dels interessos 
dels sectors que controlen les cadenes de subministrament globals, sinó de les prioritats 
dels col·lectius més vulnerables. Aborda la necessitat d’introduir canvis constructius i no 
la por de l’exposició pública. Exigeix centrar-se en els recursos necessaris per generar valor 
social —a banda de la informació— i és capaç de promoure unes relacions més igualitàries 
entre el personal, les empreses i la resta d’integrants de la cadena de subministrament. Des 
de la perspectiva de les persones treballadores, la transparència els ha de poder oferir els 
coneixements, la informació i els recursos necessaris per abordar els problemes als seus llocs de 
treball mitjançant el diàleg i la negociació amb les empreses. A més, ha de facilitar la participació 
d’entitats de suport de les comunitats que també poden acabar influint sobre les condicions de 
la cadena de subministrament. 

Transparència: per què?

La transparència de la cadena de subministrament amb la participació activa de les persones 
treballadores implica el següent:

 El personal ha de saber quins són els riscos per a la salut i la seguretat en el seu centre de 
treball. I, segons la normativa de salut i seguretat laboral, en molts casos hi té tot el dret. En 
la indústria electrònica, per exemple, quins són els possibles perills per a la salut relacionats 
amb la manipulació directa de productes químics o l’exposició a gasos tòxics generats per 
altres substàncies? Els treballadors i les treballadores tenen informació sobre els productes 
químics utilitzats a la feina i sobre els riscos que això implica per a la seva salut i seguretat? 
Quan la relació de productes químics s’oculta al personal com a secret comercial, la cadena de 
subministrament deixa de ser transparent.
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 Les persones treballadores tenen el dret a rebre informació per determinar si l’empresa està 
respectant els seus drets. Els fulls de nòmina inclouen tota la informació necessària per saber 
si la retribució és correcta? Els contractes detallen totes les condicions amb un llenguatge clar 
i entenedor? Les empreses faciliten a la plantilla informació integral sobre drets laborals, com 
ara poder crear un sindicat o afiliar-s’hi? Si això s’incompleix, hi ha manca de transparència.

 Cal que el personal tingui la mateixa informació sobre la vulneració de drets que les empreses 
per qui treballen i les marques. D’aquesta manera, podrà establir el diàleg adequat per tal 
de millorar les seves condicions laborals. Per tant, cal que els treballadors i les treballadores 
puguin accedir a les conclusions de les auditories socials que encarreguen les marques i 
als informes dels equips d’inspecció estatals. Han de poder prendre part de les auditories, 
començant per la fase de disseny, passant per les inspeccions i entrevistes, i fins a les reunions 
al final del procés. Des de la perspectiva del personal, hi ha manca de transparència si les 
empreses coneixen les conclusions de les auditories socials i, per contra, no es revelen a altres 
actors que podrien fer-les servir per millorar les condicions laborals.

 El personal hauria de saber fins a quin punt les condicions en què treballa depenen de 
factors que l’empresa que l’ha contractat no controla completament. En una cadena de 
subministrament global, l’empresa principal —normalment una gran marca— pot fer comandes 
sobtades que limitin la capacitat dels seus contractistes d’invertir en seguretat o obligar-los 
a recórrer a pràctiques laborals no previstes inicialment, com haver d’incorporar personal 
eventual o subcontractat. Alhora, els integrants de la cadena de subministrament allunyats 
dels centres de treball, com els compradors del sector públic, poden influir positivament sobre 
les condicions laborals si s’impliquen activament amb els seus proveïdors. Això significa que 
el personal hauria de poder identificar quines són les empreses que contracten la producció 
a l’empresa per a la qual treballa i, si és possible, fer un seguiment dels productes que fabrica 
al llarg de tota la cadena de subministrament fins que arriben als usuaris i usuàries finals. Si 
aquests vincles amb les marques o empreses compradores no es divulguen al personal, es 
manté l’opacitat. I quan les comandes es desvinculen del diàleg amb els contractistes i les 
persones treballadores, la transparència de la cadena de subministrament és incompleta.

 
No n’hi ha prou amb poder accedir a informació. Per tal que la transparència sigui un mitjà de 
generació de valor social, ha d’anar acompanyada del desenvolupament de recursos econòmics, 
institucionals, jurídics i educatius, amb l’espai i el temps necessaris per poder actuar. Des de la 
perspectiva de les persones treballadores, la transparència de la cadena de subministrament 
no es limita a aportar dades sobre les empreses i revelar-ne els noms. També té a veure 
amb la seva capacitat de dialogar i actuar: utilitzar les dades obtingudes, informar sobre fets 
que han pogut observar, demanar canvis, proposar solucions i negociar amb la direcció de 
la seva empresa. Si les persones treballadores no disposen de l’espai, el temps i els recursos 
institucionals per comprendre la informació facilitada i actuar, la transparència de la cadena de 
subministrament els serà poc útil. Si tenen por de parlar sobre els abusos als quals s’enfronten o 
de ser degradades, acomiadades o castigades d’altres maneres per haver-se afiliat a un sindicat 
i, en definitiva, ser silenciades, vol dir que la transparència també ha fallat.



4

Transparència amb la 
participació activa de les 
persones treballadores

Resum de posicionament d’Electronics Watch

Aquest informe s’ha elaborat amb el suport de la Unió Europea 
i l’Ajuntament de Barcelona. La responsabilitat dels continguts 
correspon únicament a Electronics Watch i SETEM Catalunya, 
que n’ha editat la versió en català, i no es pot considerar que 
reflecteixin l’opinió de la UE.

Valor social a llarg termini

Tot i que la transparència orientada al mercat és un primer pas, ara ha de passar a comptar amb 
la participació activa de les persones treballadores. En lloc de preguntar-se com tranquil·litzar 
les persones i empreses compradores i inversores amb consciència social que exigeixen 
transparència, les empreses haurien de preocupar-se per compartir la informació amb les 
persones treballadores i proporcionar-los els recursos adequats per garantir els seus drets 
laborals i satisfer les seves necessitats. Per a les empreses, la transparència de la cadena de 
subministrament ha de deixar de ser vista com la solució fàcil per protegir la seva reputació i 
convèncer a persones i empreses consumidores i inversores que no hi ha res a amagar. Per 
contra, han de comprendre que la demanda de transparència és una oportunitat per generar 
valor social a l’empresa a llarg termini, és a dir, llocs de treball decents, condicions laborals 
i salaris dignes, així com salut i seguretat. La transparència amb la participació activa de les 
persones treballadores consisteix a implicar-les en el procés en condicions d’igualtat, compartir 
la informació amb elles i facilitar-los els recursos necessaris per garantir la seva seguretat, 
protegir els seus drets, ajudar a millorar les condicions als centres de treball i salvaguardar les 
comunitats i els entorns dels quals formen part. En definitiva, aquest tipus de transparència 
implica transformar la societat, ja que les empreses han de replantejar-se el paper i el valor que 
les persones treballadores tenen dins de les cadenes de subministrament.

Els resums de posicionament d’Electronics Watch aporten informació i propostes sobre 
qüestions relacionades amb la compra pública socialment responsable, partint en 
l’enfocament d’Electronics Watch com a organització de monitoratge dels drets laborals que 
situa les persones treballadores al centre. L’objectiu dels resums de posicionament és portar 
el punt de vista de les persones treballadores al centre dels debats públics i  promoure unes 
cadenes de subministrament més justes i sostenibles en l’electrònica i altres sectors.

Electronics Watch és una organització de monitoratge independent que ajuda els 
compradors del sector públic a complir amb la seva responsabilitat de protegir els drets 
laborals dels treballadors i les treballadores a les  cadenes globals de subministrament dels 
seus productes electrònics.
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