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"M’agrada la gent amb capacitat de mesurar les conseqüències de 

les seves accions” 

Mario Benedetti 
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Què és? 

ü La cadena de subministrament responsable és la branca de la 
Responsabilitat Social Empresarial que s’ocupa de garantir els estàndards 
ètics i mediambientals en cadascuna de les baules de la cadena de 
subministrament, a partir de la conscienciació sobre el fet que l’organització 
ja no solament és responsable dels seus actes, sinó també de les accions 
dels seus proveïdors (i dels seus distribuïdors, contractistes, 
subcontractistes, etc.).  
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ü La vigilància mediàtica i de les ONG ha posat el focus en situacions que 
abans passaven desapercebudes per als consumidors dels mercats 
occidentals. Però la cadena de subministrament responsable ha deixat de 
ser només un problema d’imatge per passar a ser una qüestió de 
sostenibilitat del negoci a llarg termini. En un context global i 
d’externalització de productes i serveis, els resultats econòmics i socials 
d’una organització cada cop estan més vinculats a les pràctiques dels socis i 
proveïdors al llarg de tota la cadena de valor.  

ü Garantir una cadena de subministrament presenta algunes 
complicacions: 

§ Hi ha molts estàndards i directives diferents, amb escassa 
homologació i verificabilitat. 

§ Poden produir-se conflictes de jurisprudència entre les normes 
internacionals i les locals. 

§ La cadena de subministrament cada cop és més complexa, això 
dilueix la responsabilitat i dificulta la supervisió. 

ü Malgrat aquestes dificultats, no aplicar un model de RSE en la cadena de 
subministrament té uns grans riscos: 

§ Pèrdua de reputació: fins i tot organitzacions tan preocupades 
per la imatge com Apple s’han vist implicades en escàndols a 
causa de la cadena de subministrament. 

§ Riscos legals i operacionals: les negligències en la cadena de 
subministrament poden obligar a respondre d’indemnitzacions 
milionàries o fins i tot fer front als costos de la retirada d’un 
producte del mercat. Marques tan conegudes com The Gap, Tony 
Hilfiger, Levi Strauss & Co i Calvin Klein han tingut penalitzacions 
legals per les condicions de les seves fàbriques. 

§ Corrupció: tenir subministraments en països on els suborns als 
supervisors i a les entitats regulatòries són moneda corrent, pot 
arrossegar l’organització a situacions de dubtosa moralitat. 

§ Pèrdua de llicències d’operació concedides pels governs, però 
també pèrdua de legitimitat davant les comunitats locals i els 
consumidors en general. 

ü Els principals beneficis d’una vigilància activa de la cadena de 
subministrament són: 

§ Augmenta la capacitat dels proveïdors i crea un canal de confiança 
entre els agents. 

§ Ajuda a obtenir noves contractacions públiques i franqueja l’accés 
a mercats estratègics. 

§ Els requisits ambientals serveixen com a incentiu per a la 
innovació tècnica i fins i tot de nous productes. 
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§ Millora el posicionament davant els inversors. 

§ Estalvia recursos i redueix residus. 

Eines 

L’organització pot optar per dur a terme una auditoria interna o encarregar-la a 
un auditor extern. En qualsevol cas sempre té eines al seu abast per millorar la 
situació: 

ü Accions pròpies: 

§ Revisar les estratègies de compres en vigor per identificar els 
punts de partida respecte a temes ambientals i socials.  

§ Formar al personal del departament de compres i animar a 
incloure criteris de RSE en les seves decisions. Incloure els temes 
ambientals i socials en el sistema de mesura de resultats per als 
equips de compres. 

§ Consultar les iniciatives existents, com ara l’organització sense 
ànim de lucre Business Social Compliance Initiative, les iniciatives 
per al sector d’informàtica i telecomunicacions Electronic Industry 
Code of Conduct, la Iniciativa de Comerç Ètic (Ethical Trade 
Initiative, ETI), etc.  

§ Realitzar formació del personal i assegurar que seran acreditats, 
en estàndards ètics com ara el SA8000 (certificació auditable 
basada en els requisits de les Nacions Unides, la OIT i la Convenció 
sobre els drets de l’infant). 

§ Capacitar les persones directives, tant centrals com locals, en 
les implicacions estratègiques de la RSE per al negoci. 

§ Donar suport als proveïdors en la seva capacitació. No només 
assenyalar les seves mancances, sinó oferir consell i 
assessorament mitjançant un diàleg que se centri en plans de 
millora. 

§ Verificar que els proveïdors realitzin les millores i les activitats de 
correcció, a través d’accions de control. 

§ Promoure la comunicació de les polítiques escrites, del material 
de comunicació i de les directrius de compres. 

ü Accions externes en col·laboració amb altres agents: 

§ Encarregar una auditoria externa: l’entitat auditora pot tenir 
més coneixement de les condicions, les normes i els problemes 
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locals. A més, pot suposar una reducció de costos en comparació 
amb mantenir un equip i els recursos necessaris per realitzar 
auditories de tots els proveïdors. També demostra transparència 
en la cadena de subministrament i en el procés d’implementació.  

§ Repensar les cadenes de subministrament per tal de reduir la 
seva complexitat; o fins i tot anar cap a idees més radicals. Optar 
per un model de cadenes de subministraments locals basades 
en la idea de decreixement 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Decrecimiento). 

§ Col·laborar amb entitats que poden donar suport la implementació 
com ara universitats, ONG i grups d’interès, així com amb d’altres 
organitzacions del mateix sector amb problemàtiques similars. 

La dada 

Un estudi encarregat per Oracle i realitzat per The Future Laboratory entre 56 
responsables de compres de grans organitzacions del Regne Unit, revela que un 
terç de les organitzacions consultades pensen centrar la seva estratègia de 
compres en la sostenibilitat per sobre de qualsevol altre consideració. En canvi, 
un estudi de la consultora LowendalMasaï sobre organitzacions espanyoles, 
apunta que la sostenibilitat encara queda molt endarrere respecte d’altres 
factors com ara costos, qualitat i terminis de lliurament en les decisions de 
compra. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISI DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT 
 

• Primer identificar, comprendre i gestionar les 
problemàtiques de la pròpia organització abans 
de començar a treballar amb d’altres. Per 
exemple, revisar decisions sobre abastiments i 
productes fungibles.  

• Els proveïdors poden mostrar-se refractaris a 
compartir informació, per això cal comunicar 
clarament per què es demana i com s’utilitzarà. 

• Si l’organització no té influència sobre els 
proveïdors, és més factible coordinar esforços 
amb d’altres del mateix sector o que actuïn a la 
mateixa regió. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Decrecimiento
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L’experiència 

  

El cas de la multinacional del calçat Nike ha esdevingut paradigmàtic dels 
riscos que existeixen en la globalització en relació a la cadena de 
subministrament. Va ser una de les primeres organitzacions en descobrir 
l’impacte que les activitats en la cadena poden tenir en la reputació de la 
marca. 

IMPLEMENTACIÓ 
 

• La política de RSE ha d’adequar-se a les 
normatives internacionals (declaració de la OIT 
sobre drets fonamentals, SA8000 sobre els 
estàndards de la OIT, A1000 sobre 
comptabilitat, auditoria i divulgació, ISO14001 
sobre gestió ambiental). 

• La política ha d’elaborar-se en diàleg amb els 
proveïdors i amb els grups d’interès. Definint 
clarament les expectatives sobre els proveïdors 
i els beneficis que se’n derivaran. 

• Incentivar la col·laboració dels proveïdors 
garantint un tracte preferent als pioners (first-
movers). 

SEGUIMENT 
 

• Auditories sobre la situació actual, plans de 
millora i fiabilitat de les dades que facilita el 
proveïdor. Auditories de seguiment per detectar 
mancances i objectius poc definits. 

• Una auditoria externa demostra transparència 
en la cadena i en el procés de la implementació. 

• La comunicació interna possibilita l’intercanvi 
de bones pràctiques; l’externa millora les 
relacions amb els grups d’interès inclosos en el 
procés. 
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A més de les 28.000 persones empleades a Nike, compta amb unes altres 
770.000 persones empleades en més 680 fàbriques subcontractades a 51 
països. La majoria d’aquestes persones són dones amb edats entre els 18 i 24 
anys. La majoria dels productes Nike es fabriquen a la Xina (35%), Vietnam 
(29%), Indonèsia (21%) i Tailàndia (13%). 

Als anys noranta, les crítiques a Nike van ser generalitzades a causa de la 
subcontractació que feien a empreses en països on s’imposaven salaris baixos, 
condicions de treball deficients i violacions dels drets humans. Alguns casos, en 
particular, van ser coneguts per l’opinió pública: ínfimes retribucions a 
Indonèsia, treball infantil a Cambotja i Pakistan, i pèssimes condicions de 
treball a Xina i Vietnam.  

La primera reacció de Nike va ser negar tota la responsabilitat sobre les 
males pràctiques en les fàbriques, argumentant que les persones treballadores 
afectades no eren empleades de la companyia. Aquesta resistència s’ha 
analitzat posteriorment com un cas paradigmàtic de temor irracional al canvi. 

L’any 1992 Nike va començar a reaccionar i va desenvolupar el seu primer codi 
de conducta, on s’exigia als seus proveïdors acomplir uns estàndards bàsics 
en temes laborals, ambientals i de salut. Es va criticar com a simple gest de 
cara a la galeria; poc més que un paper mullat. 

L’any 1998 l’empresa va elevar l’edat mínima per treballar a les fàbriques de 
calçat als 18 anys, i a 16 anys en les de peces i equips esportius. També va 
insistir que els proveïdors de calçat havien d’adaptar-se a les normes de 
l’Administració de Salut i Seguretat Ocupacionals dels Estats Units (OSHA). Nike 
va formar diversos departaments nous, com el de Pràctiques Laborals i Nike 
Acció Mediambiental (NEAT). També va crear un programa de Seguretat, Salut, 
Actituds de gestió, Inversió en les persones i Medi ambient (SHAPE). 

El programa més essencial per a l’empresa és un sistema d’auditoria, que 
avalua les fàbriques en matèria de relacions laborals i condicions de treball. La 
inspecció s’anuncia prèviament i és realitzada pel personal de Nike. Tota la 
informació reunida pels diferents programes s’usa per classificar als 
proveïdors, amb l’objectiu de donar als responsables de la subcontractació i la 
producció la informació que necessiten. 

Nike també ha canviat el procés de fabricació d’alguns productes, com les 
pilotes de futbol, per eliminar-ne el dissolvent tòxic en col·laboració amb 
Greenpeace. 

Malgrat aquests avenços, l’any 2006 persistien nombroses zones d’ombra 
sobre l’activitat de Nike. Per exemple, el juliol d’aquell any, Richard Locke, de la 
MIT Sloan School of Management, va donar a conèixer un detallat estudi amb 
auditories a les fàbriques de més de 800 proveïdors de Nike en 51 països 
diferents. Locke va trobar que les fàbriques encara pateixen persistents 
problemes amb els salaris, hores de treball, salut i seguretat. 
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L’experiència exposada a continuació ens ha estat facilitada per José Antonio 
Lavado, membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà i soci-
director de Bidea Consultores, consultoria per al desenvolupament de l’empresa 
sostenible. 

La Societat General d’Aigües de Barcelona va néixer el 1867 amb l’activitat de 
subministrar d’aigua potable a Barcelona. Avui és la matriu d’Agbar, un holding 
constituït per 152 empreses a tot el món i prop de 10.700 treballadors.  

El 56% dels contractes de compra gestionats per la central de compres de 
Agbar inclouen clàusules de responsabilitat corporativa (Codi Ètic, Pacte 
Mundial, etc.), número que representa el 74% del volum de facturació dels 
proveïdors. Durant l’any 2010 es va estar treballant en la incorporació d’aquest 
tipus de clàusules en els contractes de l’any anterior.  

El 2006 Agbar va iniciar una profunda reflexió i debat per valorar la identificació 
prevalent en els seus grups d’interès. L’objectiu era assegurar que aquesta 
identificació era correcta i, sobretot, detectar quines necessitats dels grups 
d’interès es podrien satisfer mitjançant accions concretes. Els stakeholders 
prioritaris per a la corporació són els clients, persones empleades, 
administracions públiques, proveïdors i la societat (en la seva doble dimensió 
mediambiental i de comunitat local). Els compromisos d’Agbar amb el grup 
d’interès de proveïdors són la integritat i honestedat, transparència i pràctiques 
sostenibles. 

Entenent que l’exercici de la sostenibilitat és una tasca comuna de 
coresponsabilitat, Agbar considera que és necessari mantenir un diàleg obert 
amb els seus grups d’interès. Com resultat d’aquest diàleg es poden conèixer 
les expectatives respecte a la pròpia evolució de les activitats de la companyia i 
sobre com orientar millor aquesta evolució.  

En els últims anys s’han dut a terme diverses sessions de consulta directa a 
representants de grups d’interès. El novembre del 2009 es va portar a terme un 
diàleg obert amb proveïdors. A través de dinàmiques de treball en grup 
portades a terme per la consultora Bidea amb la metodologia SE&T de diàleg 
amb grups d’interès, vint-i-quatre dels principals proveïdors d’Agbar van 
transmetre a l’organització les seves expectatives i prioritats, valorant les seves 
actuacions i opinant sobre com millorar les relacions amb Agbar . 

Durant l’any 2010 Agbar va treballar en un model de valoració de proveïdors en 
matèria de RSE que té com a objectiu obtenir una nota de classificació de 
proveïdors en funció de la seva gestió de la RSE. El repte és integrar de manera 
eficaç la RSE en els processos de compra, al llarg de tota la cadena de 
subministrament, per tal d’aprofundir en la gestió responsable de compres i el 
desenvolupament de polítiques, procediments i normes socials i ambientals 
d’acompliment verificable. 
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BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Emmett, Stuart; Sood, Vivek. Green Supply Chains: An Action Manifesto. 
Hoboken: Wiley, 2010. 

VV.AA. Sustainable Supply Chain Management: Practical Ideas for Moving 
Towards Best Practice. Berlin: Springer, 2011. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

“II Trobada en el marc del Grup Estable de RS i Sostenibilitat”. Fundació Factor 
Humà, 02/03/2011. 

Trobada del grup en la qual va intervenir Cosima Dannoritzer, directora del 
documental Comprar, llençar, comprar, emès a TVE i TV3 sobre l’obsolescència 
programada. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8527 

 

Morán, Carmen. “Sigui responsable... primer al seu negoci”. El País, 
15/06/2010. 

L’ètica empresarial ja no pot ser només un instrument de màrqueting. Guanya 
força el control dels proveïdors per evitar incompliments en drets humans o 
medi ambient. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=252  

 

Cátedra "la Caixa" de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno 
Corporativo 

Quaderns de l’IESE sobre RSE. Els números 6 i 7 s’ocupen específicament de la 
implementació de la RSE en les cadenes de subministrament. 

http://www.iese.edu/en/Research/CentersandChairs/Chairs/CatedraLaCaixa/Investigacion/Seriedecuadernos/Seriedecuadernos.asp  

 

Observatorio de Economía Solidaria  

Aquesta associació sense ànim de lucre fundada al 2004 ha publicat dos llibres 
descarregables online. Es tracta d’un estudi acadèmic sobre l’estat 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8527
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=252
http://www.iese.edu/en/Research/CentersandChairs/Chairs/CatedraLaCaixa/Investigacion/Seriedecuadernos/Seriedecuadernos.asp
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d’implantació de la RSE a Espanya, i d’un llibre amb 190 idees de RSE per a 
pìmes elaborat a través de propostes recollides per Facebook.  

http://oesolidaria.bubok.es  

 

Procurement Blog 

Blog amb una impressionant nòmina d’autors (acadèmics d’Oxford i 
responsables de grans organitzacions com Deutsche Telekom entre d’altres) 
sobre les problemàtiques associades a les decisions de compra i 
subministrament. Té versió en castellà. 

http://www.procurementblog.com/ 

 

Global Reporting 

Secció sobre cadena de subministrament de la GRI, una iniciativa per proveir 
les organitzacions amb un marc homologable d’estàndards de comunicació 
sobre les seves polítiques mediambientals i socials. 

http://www.globalreporting.org/CurrentPriorities/SupplyChain 

 

http://oesolidaria.bubok.es
http://www.procurementblog.com/
http://www.globalreporting.org/CurrentPriorities/SupplyChain

