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RESUM 
EXECUTIU

	• La Covid-19 ha agreujat, i ha evidenciat, els problemes 
sistèmics que arrosseguen les cadenes de producció de 
roba controlades pels grans compradors multinacionals. 
Les marques de moda, els minoristes i els e-tailers han 
cancel·lat i ajornat el pagament de comandes per valor 
de milers de milions d’euros i han utilitzat estratègies 
hostils de preus que juguen contra la viabilitat 
econòmica dels proveïdors. De resultes d’això, milions de 
persones treballadores han deixat de percebre els salaris 
i la repressió sindical ha esdevingut el pa de cada dia.

	• Les marques, els minoristes i els e-tailers contribueixen 
directament o indirectament a la vulneració dels drets 
humans a gran escala. Quan opten per encarregar la 
seva producció a països on no existeix la protecció dels 
drets humans, en propicien i n’agreugen els abusos, 
en fomenten la vulneració amb les seves pràctiques 
comercials i restringeixen l’accés a recursos extrajudicials 
que puguin beneficiar els treballadors i treballadores.

	• Les diferents propostes de normatives no vinculants 
per fomentar l’adopció dels principis de la DDDH han 
tingut un efecte limitat justament perquè no són de 
compliment obligatori; és imprescindible que ho siguin 
perquè les empreses, per fi, hagin de retre compte del 
seu historial de drets humans.

Context normatiu (2.1)

	• Al llarg de l’última dècada, alguns països, organitzacions 
internacionals, oenegès i altres entitats interessades 
han posat en marxa un seguit d’iniciatives empresarials 
responsables.

	• El 2011, el Consell de Drets Humans de les Nacions 
Unides va aprovar els Principis rectors de les Nacions 
Unides sobre les empreses i els drets humans (UNGP en 
anglès). D’acord amb els UNGP, els estats tenen el deure 
de protegir els drets humans, tot exigint, entre d’altres, 
que les empreses del seu territori o jurisdicció retin 
compte de les seves accions al llarg de tota la cadena de 
valor mundial. Les empreses tenen la responsabilitat de 
respectar els drets humans de les persones que treballen 
a les seves cadenes de valor i han d’implantar processos 
efectius de diligència deguda en matèria de drets 
humans. A més, s’ha de garantir l’accés de les víctimes 
als mecanismes de compensació en cas d’abusos.

	• L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE) ha publicat la Guia de diligència deguda 
per a cadenes de subministrament responsables al sector de 
la confecció i el calçat. Aquesta guia conté recomanacions 
sobre com abordar el treball forçós, la salut i la seguretat 
a la feina, la contractació responsable de personal a 
domicili, els salaris, els sindicats i la negociació col·lectiva.

	• A més d’altres moviments que s’han generat a escala 
nacional o internacional, la Comissió Europea ha 
anunciat que el 2021 presentarà una proposta legislativa 
sobre “govern corporatiu sostenible”, que inclogui la 
diligència deguda a la cadena de valor.
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Les pràctiques empresarials a l’arrel dels 
problemes (2.2.1)

	• Moltes marques, distribuïdors i e-tailers aprofiten la 
seva posició privilegiada al mercat per imposar tractes 
comercials injustos als seus proveïdors i no actuen amb 
la diligència deguda en les seves pràctiques de compra. 
El resultat és que els proveïdors fan retallades en els 
salaris, la seguretat i altres costos relacionats amb el 
compliment de la normativa i així traslladen la pressió 
dels preus als nivells inferiors de la cadena de valor.

	• Les pràctiques comercials destinades a maximitzar els 
guanys tenen les característiques estructurals següents: 
relacions inestables entre compradors i proveïdors, 
pressió a la baixa sobre els preus per unitat que es 
paguen als proveïdors i terminis de lliurament cada cop 
més curts.

	• La Guia de diligència deguda de l’OCDE sobre cadenes de 
subministrament responsables al sector de la confecció i el 
calçat reconeix l’efecte perniciós d’aquestes pràctiques 
comercials sobre els drets laborals i recomana un paquet 
de mesures per posar-hi remei.

	• La majoria de les marques de moda, minoristes i 
e-tailers es repengen en les auditories socials per vigilar 
el compliment de les normes laborals, la qual cosa 
contribueix a traslladar la càrrega de la compensació 
pels danys als proveïdors, i així ells es desentenen dels 
abusos que provoquen les seves pràctiques comercials 
i, alhora, aconsegueixen protegir la seva imatge i 
reputació.

	• Recórrer al deficient sistema d’auditories socials per 
vigilar el compliment dels drets humans pot arribar 
a tenir conseqüències tràgiques. Hem documentat 
diversos casos en què empreses privades d’auditoria 
social van certificar algunes fàbriques com a segures 
poc abans que s’hi produïssin morts de treballadores i 
treballadors que haurien estat perfectament evitables.

Vulneració generalitzada dels drets humans (2.2.2)

	• La vulneració de drets humans està a l’ordre del dia a 
les cadenes de valor del sector tèxtil, fins al punt que 
el model de negoci dominant es basa en l’explotació i 
l’abús sistemàtics. Tenint en compte que el 80% del seu 
personal són dones, aquest sistema perpetua i s’aprofita 
de la discriminació en clau de gènere.

	• En reacció a les condicions de compra que exigeixen les 
marques, els proveïdors traslladen els costos i els riscos 
de producció al seu personal. Això inclou la demanda de 
fer hores extres no remunerades i la subcontractació de 
mà d’obra a domicili per la meitat, o fins i tot un terç, del 
salari mínim legal establert.

	• A més dels salaris de misèria que reben per la seva feina, 
sovint l’han de dur a terme a fàbriques que no compten 
amb unes mesures de seguretat mínimes. És molt 
habitual que a les dones no se’ls concedeixin permisos 
de maternitat, no les deixin sindicar-se, o que els seus 
superiors masculins les assetgin i que la violència de 
gènere formi part de la seva rutina diària.

	• Els propietaris de les fàbriques diuen que no tenen més 
opció que mantenir els salaris baixos per culpa dels 
preus tan minsos que paguen les empreses per a qui 
produeixen. Els governs mantenen els salaris mínims 
a la baixa en resposta a la pressió de les marques, els 
minoristes i els e-tailers, en una aposta per crear o 
retenir llocs de treball als seus països.

	• Els drets de llibertat sindical i de negociació col·lectiva 
són essencials per millorar estructuralment les 
condicions laborals i posar fi a les desigualtats de poder 
en clau de gènere, però aquests drets es veuen atacats 
de manera persistent. Les normes socials que limiten la 
participació de les dones a la societat i els silencien la 
veu, oprimeixen encara més aquests drets.

	• Gairebé una dècada després de l’aprovació dels 
Principis rectors a l’ONU, s’ha fet palès que confiar 
en una normativa de caràcter voluntari, iniciatives 
multipartites i altres iniciatives per fomentar el respecte 
dels drets humans per part de les multinacionals és del 
tot insuficient i ineficaç per a la classe treballadora i la 
societat en general.
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La greu manca de transparència a la cadena de 
valor (2.2.3)

	• La indústria de la moda es caracteritza per una manca 
de transparència que fa difícil, quan no impossible, 
saber quines fàbriques produeixen per a quines 
marques, o si un determinat proveïdor respecta els 
drets laborals o ofereix condicions de feina segures.

	• La manca d’informació clara sobre la cadena de 
valor impedeix: que el públic general examini el 
comportament de les empreses; que les empreses 
entenguin l’impacte de les seves operacions comercials 
i es replantegin les seves pràctiques a partir d’una 
acurada valoració del risc; i, allò que és més important, 
que el personal de les fàbriques sàpiguen per a qui 
fabriquen, per tal de tenir més força a l’hora de 
denunciar els abusos i reclamar compensacions.

	• Per afavorir una major transparència al sector de la roba, 
s’han endegat algunes iniciatives voluntàries amb el 
suport d’algunes empreses i la societat civil, com ara el 
Pacte de Transparència, posat en marxa el 2016 per la 
Clean Clothes Campaign (CCC), la xarxa internacional 
de la Campanya Roba Neta i vuit organitzacions de la 
societat civil, així com el Fashion Checker, finançat per la 
UE i endegat per la CCC el 2020.

	• La Directiva europea sobre la divulgació d’informació 
no financera i sobre la diversitat va representar un 
primer pas cap a una major transparència empresarial. 
Tanmateix, l’impacte d’aquesta legislació ha estat 
limitat. Bàsicament perquè se centra en l’obligació 
d’informar sobre la diligència deguda en matèria de 
drets humans, però no en l’obligació de portar-la a la 
pràctica.

Una reparació efectiva és difícil d’assolir (2.2.4)

	• L’accés a mecanismes de reparació és un component 
fonamental dels UNGP. La reparació dels danys s’ha de 
poder proporcionar a través de mecanismes judicials, 
però també extrajudicials governamentals i també 
mecanismes de reclamació no governamentals.

	• Les Directrius de l’OCDE posen l’accent en la 
necessitat que les empreses facilitin la reparació 
a través de mecanismes de reclamació legítims, 
accessibles, predictibles, equitatius i transparents.

	• Les principals compensacions, des del punt de vista 
de les persones que treballen a la confecció són: 
econòmiques; millores en matèria de seguretat; 
readmissió de dirigents sindicals acomiadats; 
cobertura de seguretat social; pagament de salaris 
pendents i indemnitzacions; cessament de les hores 
extraordinàries forçades o no remunerades; concessió 
de permisos de maternitat o malaltia; i acomiadament 
dels capatassos que assetgin el personal.

	• Les persones treballadores que gosen reclamar 
per la vulneració dels drets humans s’enfronten a 
molts obstacles. Entre d’altres, la insuficiència de 
recursos econòmics, la manca d’informació i les 
barreres lingüístiques, els impediments jurídics i els 
requeriments de reunir i aportar proves, la qual cosa, 
en massa casos, significa jugar-s’hi la vida.

	• La reparació de danys es veu cada cop més com 
un tràmit formal que  en termes de resultats per 
als titulars de drets: les persones treballadores. Els 
procediments de reclamació sovint desemboquen en 
compensacions que són del tot insuficients, o pitjor 
encara, no donen lloc a cap mena de reparació.
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Part 1

La diligència deguda 
en drets humans obligatòria 
i extensiva

F

EL CAMi PER
AVANcAR
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REFORCAR 
EL TEIXIT

La responsabilitat de les multinacionals de la moda d’aplicar la diligència 
deguda als drets humans (DDDH) és un dels pilars fonamentals dels 
Principis rectors de les Nacions Unides sobre empreses i drets humans 
(UNGP). La Clean Clothes Campaign (CCC) considera que una DDDH 
efectiva és un component clau de les mesures voluntàries que totes les 
empreses haurien d’aplicar. Tanmateix, les vulneracions generalitzades 
dels drets humans (vegeu la Part 2) fan del tot palès que les mesures 
voluntàries no són suficients.

Després de treballar durant més de tres dècades per millorar les 
condicions laborals a la indústria mundial de la confecció, tenim una 
infinitat d’idees per promoure importants canvis positius. Les que són 
especialment rellevants per al sector d’alt risc que ens ocupa, a la llum 
del context de les normatives actuals, es presenten en aquesta part del 
document.

El primer apartat (1.1) s’adreça als responsables polítics de tots els àmbits, 
atès que tots els estats tenen la responsabilitat de respectar, protegir i 
satisfer els drets humans. El segon apartat (1.2) se centra en la UE, atès 
que està donant passos cap a fer obligatòria la diligència deguda en 
matèria de drets humans. Aquestes expectatives no s’haurien d’entendre 
de manera aïllada, sinó com a complementàries a la primera part.

L’apartat final de la Part 1 (1.3) qüestiona la resistència evident de les 
empreses a canviar voluntàriament les seves pràctiques nocives. Fa 
una crida a les marques, als minoristes i e-tailers perquè assumeixin 
plenament la seva responsabilitat sense més dilació, i proposa algunes 
vies concretes cap a un veritable canvi positiu. De nou, no es tracta 
d’un recull de reivindicacions separades, sinó d’aspectes destacats amb 
propostes concretes que fa anys que es presenten a marques de moda, 
minoristes i e-tailers, i sobre les quals podeu llegir més al nostre lloc web:  
cleanclothes.org.

Ph
ot

og
ra

ph
y:

 K
ris

to
f V

ad
in

o



Campanya Roba Neta       Posem la justícia de moda H

1.1 
Recomanacions generals 
per als responsables polítics  

Tots els estats haurien de complir 
tots els aspectes del primer pilar 
dels UNGP, que defineix el deure 
dels governs de protegir els drets 
humans. 

Els responsables polítics de 
tots els àmbits jurisdiccionals 
haurien d’optar per fer 
obligatòria la diligència deguda 
en drets humans mitjançant uns 
instruments legals adients. 

 • Buscar maneres d’establir una DDDH obligatòria a escala nacional 
mitjançant el desenvolupament d’eines legislatives i reglamentàries.

 • Accelerar la introducció d’una DDDH obligatòria que doni suport al 
desenvolupament d’una legislació integral en tot l’àmbit de la UE.

 • Participar activament en els processos de les Nacions Unides per donar 
suport a l’elaboració d’un ambiciós tractat vinculant per a les empreses en 
matèria de drets humans, i després ratificar-lo sense dilació.

 • Els principis UNGP del primer pilar inclouen, entre d’altres: 

 — Polítiques, legislacions, regulacions i normatives efectives per prevenir, 
investigar, castigar i reparar els abusos de drets humans per part de 
tercers en el seu territori o jurisdicció, incloent-hi les empreses (vegeu el 
principi 1)

 — Fer complir les lleis que requereixen que les empreses respectin els 
drets humans i avaluïn periòdicament l’adequació d’aquestes lleis i en 
corregeixin les mancances (vegeu el principi 3a)

 — Garantir que altres lleis i normatives que regulen la creació i el 
funcionament de les empreses comercials, com ara el dret de societats, 
no restringeixin, sinó que afavoreixin el respecte dels drets humans 
(vegeu el principi 3b)

 — Fomentar el respecte dels drets humans per part de les empreses  amb 
les quals tenen transaccions comercials (vegeu el principi 6), com ara 
mitjançant les condicions dels contractes de compres.
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 • Protegir els denunciants, els sindicats i les organitzacions de la societat civil 
(OSC) perquè puguin compartir informació sense por de represàlies i adoptar 
altres mesures recomanades per l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Drets Humans per tal de combatre les represàlies.8

 • Transposar íntegrament el Conveni sobre la inspecció del treball de l’OIT (C081) 
a la legislació nacional i garantir-ne l’aplicació, reforçant també l’exigència que 
les inspeccions de treball siguin independents, per exemple mitjançant una 
remuneració adequada dels inspectors.

 • Ratificar el Conveni núm. 190 de la OIT sobre violència i assetjament per 
eliminar la violència de gènere a l’entorn laboral, així com tots els altres 
convenis i protocols fonamentals, de governança i tècnics de l’OIT i vetllar 
perquè tots els drets i processos establerts es respectin i es facin complir.

 • Aplicar mesures de suport per ajudar els països productors de roba i els seus 
grups d’interès a millorar el seu marc legal i d’aplicació de les lleis, per exemple, 
mitjançant mesures de comerç, diàleg polític i ajuda al desenvolupament.

 • Reforçar la cooperació transfronterera/regional per identificar i pal·liar els 
problemes comuns de la cadena de valor que sorgeixen als països productors de 
roba, incloent-hi els vincles entre els països emissors i receptors de migrants.

 • Garantir el compliment9 de la diligència deguda obligatòria mitjançant una 
combinació efectiva de mesures com ara: sancions i condemnes penals 
adequades, atorgament de competències i recursos d’aplicació a organismes 
nacionals designats, foment de la col·laboració entre les autoritats de vigilància i 
habilitació de tercers perquè puguin desencadenar l’aplicació de procediments. .

 • Utilitzar les normatives per crear incentius perquè les empreses apliquin la 
diligència deguda en matèria de drets humans i en recompensin el compliment 
(i en penalitzin l’incompliment), per exemple, mitjançant contractes comercials 
o programes de proveïdors preferents i a través de la contractació pública de 
béns i serveis. En el moment de redactar aquest document, la distribució dels 
fons de recuperació del coronavirus de la UE ofereix una clara oportunitat 
d’exigir responsabilitats a les empreses pel que fa als drets humans.

 • Adoptar mesures reglamentàries per garantir que l’obligació del “deure de 
cura” dels administradors de les empreses s’interpreti de tal manera que el 
compliment de la seva responsabilitat de respectar els drets humans sigui 
sinònim de l’exercici dels seus deures fiduciaris envers els accionistes.10

Garantir que les empreses 
respectin els drets humans 
requereix que els estats 
estableixin un marc de suport 
coherent i mecanismes 
d’aplicació.

En implantar la DDDH obligatòria, 
les cadenes de valor mundials 
s’han d’entendre com a sistemes 
globals amb múltiples centres de 
producció.

 • Cal reconèixer que el lloc de producció d’un determinat producte és el paràmetre 
rellevant, independentment del tipus de contracte que s’hagi formalitzat. Els 
règims de treball semiformals i informals, així com la subcontractació no oficial 
i la feina a domicili s’han de tenir en compte en totes les mesures reguladores.
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 • Assegurar-se que la transparència s’inclogui en tots els passos del procés de 
diligència deguda en drets humans que duguin a terme les empreses. Cal que 
les empreses revelin informació sobre les seves polítiques de diligència deguda, 
avaluacions de riscos, identificació dels seus proveïdors, mesures adoptades, 
seguiment dels resultats i ús i efectes dels mecanismes d’indemnització i 
reclamació, etc. Aquesta informació s’ha d’actualitzar periòdicament.

 • Vetllar perquè la transparència de la cadena de valor i la divulgació empresarial 
no es limitin als proveïdors més propers o als agents de nivell 1, sinó que siguin 
presents a tota la cadena de valor. Com a part d’aquesta cadena, les persones que 
treballen a casa s’haurien d’incloure en la divulgació, sempre que això no posi en 
perill la seva seguretat. Si no fos així, no s’hauria d’aplicar l’obligació de publicar 
la seva informació, tot i que l’obligació de dur a terme la diligència deguda i 
conservar-ne els comprovants corresponents continuaria sent vàlida.

 • Imposar requisits legals obligatoris pel que fa a la divulgació a la cadena de valor 
(unitats de producció i instal·lacions de processament),13 mitjançant un format 
llegible per màquina, a les empreses de sectors d’alt risc on hi hagi infraccions, 
com ara la indústria de la confecció.

 • Exigir   que es publiqui periòdicament informació i dades rellevants per als drets 
de les persones treballadores, com ara la presència de sindicats o comitès 
d’empresa, la situació laboral, els salaris que es paguen, el desglossament per 
gènere dels llocs de treball ocupats o el percentatge de persones migrants a la 
plantilla. L’accés a aquesta informació ha de ser gratuït, il·limitat i conforme als 
estàndards d’Open Data.

 • Incrementar la transparència i el rastreig d’origen dels productes per tal 
d’apoderar els ciutadans, com ara ampliant la informació a les etiquetes amb 
dades sobre el procés de fabricació i els aspectes socials.

 • Crear un registre central a escala internacional, comunitària o nacional, en funció 
del context, on les empreses expliquin les seves estratègies i actuacions de 
diligència deguda i facilitin informació sobre la cadena de valor. Aquest registre 
facilitarà l’accés i la comparació de la informació per part d’actors externs.

La transparència i l’accés a la 
informació són imprescindibles 
perquè els processos i polítiques 
de diligència deguda en drets 
humans siguin creïbles i efectius.

 • Implicar activament les dones treballadores i sindicalistes, organitzacions de 
treballadores a casa, expertes en gènere, organitzacions de drets de les dones i 
moviments feministes en les consultes sobre l’elaboració de qualsevol legislació.

 • Exigir a les empreses que impliquin les persones treballadores, els sindicats, 
comunitats afectades i altres titulars de drets en l’elaboració i l’aplicació de plans 
de diligència deguda a nivell d’empresa.

 • Exigir a les empreses que realitzin una diligència deguda sensible al gènere en 
totes les seves operacions i cadenes de valor, i que també tinguin plenament en 
compte la discriminació interseccional,12 per exemple, en funció del gènere més 
l’ètnia, la religió, l’edat i/o la condició migratòria.

 • Requerir una consulta efectiva amb els titulars de drets i un compromís 
actiu amb les dones treballadores, els i les sindicalistes, els grups de 
migrants, les treballadores a casa i les organitzacions de drets de les dones a 
l’hora de dissenyar, supervisar i avaluar els mecanismes de reclamació.

 • Garantir que les dones es beneficiïn de manera equitativa de qualsevol com-
pensació, tenint en compte les barreres específiques a què s’enfronten quan 
intenten recórrer a la justícia i obtenir indemnitzacions, com ara els límits a la 
llibertat de circulació i la pobresa persistent a causa de la feina de cures no 
remunerada, així com la prevalença de la discriminació interseccional.

Tots els processos de diligència 
deguda en drets humans, 
legislatius i empresarials s’han 
de centrar en les persones 
treballadores i altres titulars de 
drets i incorporar la perspectiva 
de gènere i la interseccionalitat.11
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 • Incloure clàusules fermes sobre l’accés als recursos jurídics efectius per a les 
persones treballadores i altres que hagin vist els seus drets vulnerats, com a part 
integral de qualsevol legislació de DDDH.

 • Exigir que els subproveïdors per sota del nivell 1 i les persones que treballen a 
casa tinguin contractes escrits que consignin clarament el nom de la marca del 
comprador o client i que esmentin quins són els mecanismes de reclamació que 
els ofereix el client o comprador. 

 • Garantir la imputació civil i penal de les empreses que infringeixin els drets 
humans o en permetin o causin vulneracions a les seves cadenes de valor.

 • A més de les persones treballadores en sí, els sindicats i les organitzacions que les 
representen han de gaudir del locus standi (dret a comparèixer davant un tribunal), 
i les organitzacions de la societat civil que lluiten per la feina digna, amb domicili a 
qualsevol jurisdicció, s’haurien de poder sumar a les demandes judicials en qualitat 
d’amicus curia (amic del tribunal) per aportar-hi proves.

 • Garantir que les institucions estatals tinguin un paper actiu en la investigació de 
presumptes infraccions.

 • Assegurar-se les empreses assumeixen la càrrega de la prova per demostrar que 
no són responsables de les vulneracions de drets humans.

 • Garantir que els terminis de prescripció per interposar demandes legals siguin 
adequats i tinguin en compte les particularitats de la litigació transnacional i en 
matèria de drets humans.

 • La simple existència de polítiques i procediments de diligència deguda no es pot 
considerar suficient per eximir de responsabilitat les empreses. Aquestes s’haurien 
de considerar responsables si (a) no duen a terme una diligència deguda que 
inclogui una consulta substancial amb els grups de treballadors afectats, i (b) quan 
s’identifiqui, o es pugui esperar raonablement que s’hagi identificat, un dany que 
hagi estat provocat, per no haver adoptat les mesures necessàries per prevenir, 
pal·liar o reparar aquest dany.

 • Reforçar l’accés dels titulars de drets als mecanismes judicials dels països 
productors de roba i complir amb les altres responsabilitats que es deriven dels 
convenis sobre drets humans i de les normes laborals de l’OIT i que s’especifiquen 
en els UNGP. Aquestes mesures inclouen les obligacions de les empreses per tal 
que:

 — Exigeixin contractualment als seus proveïdors que proporcionin a tots i totes 
les treballadores, incloses les que treballen a casa, contractes escrits que 
continguin el nom de la marca per a la qual produeixen.

 — Sufraguin la formació anual de proveïdors i del personal (a tots els segments de 
la cadena), en la seva llengua materna, sobre els drets de les persones 
treballadores en matèria de drets humans i els mecanismes de denúncia i 
reclamació que tenen a la seva disposició, i obligar contractualment els 
proveïdors a exposar la informació sobre aquestes formacions a les parets de la 
fàbrica.

 — Col·laborin amb sindicalistes, expertes en qüestions de gènere, organitzacions 
de treballadores a casa, grups d’immigrants, organitzacions de drets de les 
dones i moviments feministes dels països proveïdors per tal de dissenyar 
mecanismes de denúncia i reclamació per al personal de tots els nivells, 
incloent-hi els centres subcontractats i les treballadores a casa, que permetin 
que els treballadors i treballadores puguin reclamar sense por de ser 
acomiadats o altres represàlies.

 • A totes les seus de les empreses, facilitar l’accés a la justícia per als titulars de 
drets radicats a països tercers, incloent-hi les persones migrants i treballadores 
indocumentades, mitjançant, per exemple, normes perfeccionades sobre la 
divulgació de proves i la prescripció de delictes, permetre les demandes 

La reparació s’ha de considerar 
una part integral d’una DDDH 
efectiva, centrada en el dret de 
les persones treballadores i altres 
titulars de drets a la reparació de 
les infraccions.   
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col·lectives, reduir el cost econòmic de les demandes judicials i deslligar els 
delictes d’immigració de les víctimes de drets laborals per tal de garantir una 
indemnització efectiva per a les persones treballadores indocumentades o 
migrants.

 • Aplicar les recomanacions de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per 
als Drets Humans sobre la millora de la rendició de comptes i l’accés a la 
indemnització de les víctimes d’abusos de drets humans relacionats amb les 
empreses, a través de mecanismes de reclamació no estatals.14

 • Vetllar perquè els Punts Nacionals de Contacte (PNC) de l’OCDE apliquin les 
normes adequades i disposin de personal professional capacitat, incloent-
hi especialistes amb experiència específica del sector, i altres recursos que 
millorin la seva accessibilitat i eficàcia.15

 — Els paràmetres dels PNC per acceptar una demanda haurien de ser 
realistes, tenint en compte quina informació es pot esperar realment 
que el demandant pugui facilitar en determinades circumstàncies.

 — Els PNC haurien d’abordar de manera proactiva els desequilibris de 
poder en els seus procediments, per exemple, buscant la informació 
que hi manqui, oferint diferents maneres de presentar les denúncies 
i acceptant la representació legal de les víctimes, si així se sol·licita.

 — Els PNC, en casos excepcionals, haurien de poder sufragar 
els viatges i desplaçaments del denunciant per tal d’impedir 
que no pugui participar en el procés judicial.

 — Els PNC haurien de poder supervisar que es compleixin les resolucions 
de la seva mediació i intervenir en cas que no es respectin.

 

<cont> 
La reparació s’ha de considerar 
una part integral d’una DDDH 
efectiva, centrada en el dret de 
les persones treballadores i altres 
titulars de drets a la reparació de 
les infraccions.  
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 • Totes les empreses, independentment de la seva mida o estructura organitzativa, 
han de quedar obligades per la legislació. Això també inclou les fundacions 
empresarials, societats d’auditoria, entitats de certificació i d’altres.

 • Les empreses han d’aplicar la diligència deguda a tota la seva cadena 
de valor i a les seves filials i proveïdors, inclosos tots els centres de 
producció. L’atenció s’ha de centrar en el lloc on es fabriquen els 
productes i no en les relacions contractuals entre empresesç.

1.2 
Què esperem de la legislació
de la UE

1.2.1  
Elements principals 

1.2.2  
Consideracions addicionals

Després d’haver exposat les nostres expectatives envers els responsables polítics de tots els estats, ens centrem 
ara en la UE, que està tramitant la introducció de la DDDH obligatòria en els pròxims anys.

Hem manifestat la nostra opinió sobre els elements principals que hauria de contemplar la legislació comunitària 
en matèria de diligència deguda obligatòria, una opinió compartida amb altres organitzacions afins de la societat 
civil. El setembre del 2020 vam publicar conjuntament un informe que descriu els set elements principals que 
detallem a continuació (1.2.1).16

A partir de la nostra experiència de lluita contra les vulneracions de drets a la indústria de la confecció, volem 
destacar també les expectatives establertes a l’apartat 1.2.2, que afecten alguns aspectes de les mesures de 
suport. Un cop més, tots aquests elements s’han de considerar en conjunt amb les recomanacions generals que 
es detallen a l’apartat 1.1. 

 • Les empreses han d’estar obligades a respectar els drets humans i el medi ambient 
en les seves pròpies operacions, a les cadenes de valor globals i en les seves 
relacions comercials.17

 • Les empreses han de tenir l’obligació d’identificar, posar fi, prevenir, pal·liar, 
supervisar i tenir en compte els efectes adversos potencials i reals sobre els drets 
humans i el medi ambient a través d’un procés continu de diligència deguda 
d’acord amb les normes internacionals en aquest àmbit.

 • Les empreses han de posar remei o cooperar en la reparació dels impactes 
adversos que es donin a les cadenes de valor mundials i en les seves operacions i 
relacions comercials.

 • Les empreses han de retre compte dels impactes negatius sobre els drets humans 
i el medi ambient a les seves cadenes de valor globals i en les seves operacions i 
relacions comercials.

 • Els estats membres han de garantir una aplicació ferma de totes les obligacions 
anteriors i garantir el dret a una reparació efectiva.

 • Les disposicions anteriors s’han d’aplicar independentment de la llei vigent per a 
la resolució de conflictes, tal com es descriu a l’article 16 del Reglament (CE) núm. 
864/2007 (Roma II).

 • Aquesta legislació ha de ser intersectorial i comprendre totes les empreses, 
incloses les entitats financeres.
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 • Com a organització de defensa dels drets laborals, volem cridar l’atenció 
especialment sobre la llibertat sindical, el dret a la negociació col·lectiva, el dret a 
un salari mínim digne i la prohibició de la discriminació en el món laboral.

 — Els drets laborals, en particular la llibertat sindical i la negociació col·lectiva, 
són drets habilitants fonamentals per a totes les persones treballadores, 
incloent-hi les persones migrants, les contractades a curt termini i les 
que treballen a casa, i s’han d’estipular com un aspecte clau per a la 
identificació, pal·liació i reparació dels riscos que es donen en aquest sector.

 — El salari mínim digne (o una tarifa per peça de roba que hi equivalgui) 
és essencial per garantir que els altres drets humans de les persones 
treballadores i les seves famílies es respectin, protegeixin i satisfacin, i 
tot això s’ha d’integrar en els processos de DDDH. Cal que les empreses 
informin de si el personal de la seva cadena de valor rep un salari digne 
basat en un barem creïble i específic, i han de presentar estratègies 
específiques i amb terminis concrets per reduir la bretxa entre els salaris o 
les tarifes que es paguen i un salari digne, sempre que s’identifiquin bretxes 
d’aquesta mena.

 — La discriminació és freqüent al sector de la confecció i abordar la 
discriminació de gènere és especialment important, ja que les dones solen 
cobrar menys, tenen menys seguretat laboral i s’enfronten a la violència 
masclista de manera rutinària. Aquests riscos particulars de cada situació 
laboral (empleades fixes a temps complet, personal amb contracte de 
durada limitada, treballadores eventuals pagades per peça, personal migrant 
i a domicili) han de ser reconeguts per les empreses i tenir-los en compte en 
els processos de DDDH. Això vol dir garantir una major protecció i respecte 
dels drets de les persones migrants, com ara l’accés als sindicats, millores 
en les pràctiques de contractació i canvis en els sistemes de permisos de 
residència i visats, com ara el Kafala.

 • Les pràctiques d’adquisicions de les empreses s’han de tenir en compte en 
el marc de la DDDH, ja que tenen un impacte molt directe sobre els drets 
humans i la legislació de la UE hauria de reconèixer i contemplar aquest fet. 
Avaluar amb visió crítica, i modificar, les pràctiques de compra permetria que 
es compartissin els costos de conformitat (com ara la seguretat dels edificis) 
amb tota la cadena de valor, en comptes de repercutir-los únicament a les 
fàbriques i als pisos inferiors de la cadena.

 • La transparència i la divulgació de la informació han de ser un eix central de la 
legislació sobre la DDDH. Cal desenvolupar normes de divulgació centrades en 
tipus essencials de dades per facilitar-ne l’aplicació i la comparació. L’accés a la 
informació s’ha d’incloure en tots els passos del procés de DDDH (definició de 
polítiques, identificació de riscos, accions realitzades, seguiment de resultats, 
reparacions, etc.), i és crucial la transparència de la cadena de valor, que forneixi 
informació detallada i rellevant. Es podria crear un registre central a escala 
nacional o de la UE per facilitar l’intercanvi i l’accés a aquesta informació. Algunes 
empreses ja revelen aquesta informació de manera voluntària i s’ha comprovat que 
aquesta disposició a revelar informació no els perjudica el negoci.

 • La transparència ha d’arribar fins a totes les persones treballadores, incloses les 
que treballen a casa. Tenen dret a saber per a quines marques, minoristes o altres 
empreses produeixen i han de tenir accés als informes clau, traduïts a la seva 
pròpia llengua a càrrec de les marques.

1.2.2 <cont>  
Consideracions addicionals
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 • Les empreses haurien d’estar obligades a donar formació als proveïdors sobre les 
seves obligacions en matèria de drets humans, i a tota la plantilla sobre els seus 
drets laborals, el procés de diligència deguda i els mecanismes de reclamació.

 • Les iniciatives multipartites (IMP) només poden ser una plataforma per 
intercanviar informació, donar suport als membres en l’aplicació dels requisits 
de la DDDH, generar una força col·lectiva i millorar l’accés a la reparació  no 
judicial. Per poder complir aquestes funcions, les IMP necessiten un marc 
incentivador, com ara les obligacions vinculants de diligència deguda que 
especifiquin els requisits que permetin crear una força col·lectiva i facilitar 
una reparació  no judicial efectiva. Per això, els diàlegs sectorials a escala 
europea, o les iniciatives multipartites, només haurien de complementar la 
legislació vinculant, quan s’hagi promulgat, i no ser considerats  com un pas 
cap a aquesta legislació. A més, la pertinença a una IMP o a una altra iniciativa 
col·lectiva no s’ha de poder utilitzar com a prova de compliment de la DDDH 
ni com a motiu d’exempció de cap requisit de la legislació sobre DDDH. Més 
particularment, el compliment de l’obligació d’informar de les IMP no pot 
eximir les empreses de cap mena de responsabilitat civil per danys ocasionats.

 • La legislació no hauria de fomentar ni reconèixer l’auditoria social com a 
prova de compliment de la DDDH, ja que és profundament defectuosa i 
està relacionada amb molts casos d’abusos empresarials. En realitat, el que 
fa és redefinir el significat dels drets humans per tal de demostrar-ne el 
compliment, fins i tot quan no es respecten.

 • L’accés a la justícia de la UE per als titulars de drets radicats a tercers països 
s’hauria de facilitar mitjançant una prescripció dels delictes més perllongada 
i l’aplicació del principi jurisprudencial d’igualtat de condicions, a fi que les 
empreses tinguin l’obligació de divulgar totes les proves que tinguin en 
relació amb la presumpta infracció.

 • Les empreses han de ser responsables dels impactes negatius sobre els 
drets humans i el medi ambient a les seves cadenes de valor globals i en 
les seves operacions i relacions comercials. La responsabilitat serà tant civil 
com penal i l’una no exclourà l’altra.

 • Pel que fa a les conseqüències penals, la jurisdicció competent serà allà on 
estigui registrada  l’empresa sota la legislació de l’Estat, tingui la seu principal sota 
jurisdicció de l’Estat o hagi situat el seu centre administratiu en territori de l’Estat. 

 • Com a mesures reguladores complementàries a la futura legislació de DDDH:

 — Revisar la Directiva de contractes públics de la UE18 per assegurar-se 
que és favorable a l’aplicació de la llei de diligència deguda en matèria 
de drets humans.

 — Revisar la Directiva Europea sobre divulgació no financera per tal de:

 - Especificar requisits obligatoris clars d’informació sobre els riscos i 
impactes sobre els drets humans, i com gestionar-los.

 - Incloure indicadors clau de rendiment.

 - Requerir la divulgació d’informació a tota la cadena de valor.

 - Ampliar les obligacions d’informació considerablement més enllà 
del llindar actual de les empreses.

 - Introduir sancions per incompliment.

1.2.2 <cont>  
Consideracions addicionals



Campanya Roba Neta       Posem la justícia de moda P

 • Les mesures complementàries de suport a la futura legislació de DDDH 
haurien de:

 - Crear incentius positius perquè les empreses apliquin la DDDH, tot 
recompensant-ne el compliment (i penalitzant-ne l’incompliment), 
especialment quan les administracions públiques contracten béns i 
serveis d’empreses mitjançant la contractació pública. En el moment 
de redactar aquest document, la distribució dels fons de recuperació 
del coronavirus de la UE ofereix una clara oportunitat d’exigir 
responsabilitats a les empreses pel que fa als drets humans.

 - Aplicar mesures de suport per als països productors de roba i els actors 
que hi participen per tal de millorar els marcs legals i l’aplicació de la 
legislació laboral (com ara les lleis sobre salari mínim o els convenis 
col·lectius), incloent-hi la millora de les inspeccions nacionals, les àrees 
que afecten els drets laborals i humans (com ara lleis de negociació 
col·lectiva o discriminació de gènere, inspeccions de treball, sistemes 
de seguretat social, etc.). Aquestes mesures de suport es podrien 
desenvolupar mitjançant el diàleg sobre polítiques, mesures de comerç 
(Sistema de Preferències Generalitzades) o ajuts al desenvolupament 
procedents de la UE i dels estats membres.

 • Donar suport als sistemes de protecció social per via de l’ocupació als 
països proveïdors per a tots els treballadors i treballadores de la confecció, 
independentment de la seva situació laboral formal.

1.2.2 <cont>  
Consideracions addicionals
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 • Les marques de roba, els minoristes i totes les altres empreses han de deixar 
d’escudar-se en la manca de regulació o d’aplicació de les lleis i normatives laborals 
als països proveïdors com a excusa per a la vulneració dels drets humans a les 
seves cadenes de valor. També han de parar d’amenaçar amb traslladar la seva 
producció a altres països així que els governs o sindicats donen senyals de voler 
augmentar els salaris mínims o reforçar la protecció dels drets laborals, encara que 
això els suposi uns costos de producció més elevats.

 • Les marques i els minoristes haurien d’omplir els buits de protecció governamental 
dels drets humans tot formalitzant acords obligatoris per a les marques, a tota la 
cadena de valor, sobre qüestions bàsiques com els salaris, la violència masclista, 
la llibertat sindical i la seguretat i la salut, així com encarregant a organitzacions 
independents que investiguin les denúncies i determinin les compensacions per les 
vulneracions.

 • Alguns models de negoci són incompatibles amb una veritable diligència deguda en 
drets humans perquè posen barreres sistèmiques que impedeixen que es pugui dur a 
terme (com ara la manera en què la moda ràpida fomenta els règims de contractació 
de curta durada). És imprescindible que es corregeixin aquests models de negoci.

 • Les marques i els minoristes han d’esmerçar esforços a implicar activament 
el personal, els sindicats, les comunitats afectades i altres titulars de drets 
en el desenvolupament i l’aplicació de plans de diligència deguda per part de 
les empreses. Més concretament, han de garantir que hi participin les dones  
treballadores i sindicalistes, expertes en gènere, organitzacions de treballadores 
a casa, grups de migrants, organitzacions de drets de les dones i moviments 
feministes dels països proveïdors.

 • Les marques i els minoristes no han de limitar la diligència deguda en drets humans 
a determinades zones geogràfiques que els semblin prioritàries. Ans al contrari, 
haurien de plantejar-se la diligència deguda a partir de problemes concrets i abordar-
los de manera sistèmica a tota la seva cadena d’activitat, tant en la producció a les 
fàbriques de primer i segon nivell com en la producció subcontractada.

 • Les marques i els minoristes han d’implantar un diligència deguda sensible al 
gènere a totes les seves operacions i cadenes de valor, tot parant esment a 
la discriminació motivada per altres factors que poden entrecreuar-se amb la 
desigualtat pel gènere, com ara l’edat, la raça, l’ètnia i la situació migratòria de les 
persones que treballen per a ells.

 • Dins de qualsevol empresa, la DDDH s’hauria de veure com un deure permanent 
que recau en tots els departaments rellevants, però sobretot en els de compres. 
Els departaments han de comptar amb els recursos humans i econòmics suficients, 
com també amb el poder executiu, per poder garantir que les pràctiques 
d’adquisicions afavoreixin l’aplicació de la DDDH.

1.3  
Què esperem de les marques i els 
minoristes de la moda

Les marques i els minoristes poden i deuen responsabilitzar-se de les persones que treballen per a ells d’una manera molt 
directa: només els cal canviar les seves pràctiques comercials, i cal que ho facin ben aviat. Les mesures concretes que es 
proposen a continuació s’han d’entendre a la llum d’un document de presa de posició sobre la diligència deguda en matèria 
de drets humans que vam publicar el 2016. Aquest document conté encara més orientacions sobre l’aplicació dels UNGP a 
la indústria de la moda.

1.3.1  
Expectatives generals
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 • La distribució de costos i els marges de beneficis s’han d’ajustar tot al llarg de les 
cadenes de valor globals: la redistribució de la renda és un ingredient bàsic del 
canvi real.

 • En el càlcul dels preus, s’han d’absorbir els costos addicionals per tal de millorar els 
ínfims salaris del personal i els preus per peça confeccionada i arribar a oferir un salari 
digne. Cal eliminar els obstacles a l’augment dels salaris, com ara els marges fixos al 
llarg de tota la cadena que fan augmentar els costos que incideixen en el preu final.

 • Les marques i els minoristes han de fomentar un entorn de respecte dels drets 
humans a les fàbriques a través de millorar les seves pràctiques de compra: 
relacions a llarg termini amb els proveïdors, terminis de lliurament raonables, una 
mida de les comandes proporcional a la capacitat del proveïdor i una oferta realista 
de preus, entre d’altres.

 • El nivell de transparència que demostra una empresa sovint està directament 
relacionat amb el nivell de control que té sobre la seva cadena de valor. Totes les 
marques i minoristes han d’estar oberts a revelar informació sobre la seva cadena 
de valor, així com sobre tots els passos del seu procés de DDDH (polítiques, 
identificació de riscos, accions realitzades, seguiment de resultats, reparació, etc.). 
Pel que fa a la divulgació de la cadena de valor, les marques i els minoristes no 
només han de revelar informació rellevant sobre els seus centres de fabricació, com 
ara el nom, la localització, els productes que s’hi elaboren, els nivells d’ocupació i la 
propietat, sinó que també s’han d’esforçar per anar més enllà i facilitar dades socials 
(costos salarials, presència de sindicats, etc.), informació econòmica (volum de 
comandes, preu pagat amb exclusió dels costs de transport, pràctiques de compra) 
i informes de gestió (informes d’auditoria).

 • Les marques i els minoristes han de reconèixer que l’auditoria social no pot 
constituir una prova d’una veritable diligència deguda, ja que és profundament 
defectuosa i està vinculada a molts casos d’abusos per part de les empreses. 

 • Formar part d’una IMP només ha de servir per intercanviar informació, generar 
força col·lectiva, tenir suport per respondre als requisits de la DDDH i millorar 
l’accés a la reparació  no judicial, així com, en general, anar més enllà dels requisits 
estrictament legals de diligència deguda. Les marques i els minoristes no han 
d’aprofitar la seva pertinença a una IMP com a prova de DDDH o com a motiu per 
sol·licitar exempcions de cap requisit de la legislació sobre DDDH.

 • En un entorn de múltiples compradors i actors, les marques i els minoristes han de 
demostrar la voluntat i l’obertura de treballar plegats i liderar, en comptes d’esperar 
que siguin uns altres els qui donin el primer pas en la prevenció, la pal·liació i la 
reparació de les vulneracions dels drets humans.

 • Les marques i els minoristes, així com les IMP i altres iniciatives empresarials 
responsables, han de participar activament amb les dones treballadores i altres 
titulars de drets, sindicalistes, organitzacions de drets de les dones i de treballadores 
a casa a l’hora de dissenyar, supervisar i avaluar els mecanismes de reclamació.

 • Les marques i els minoristes han de col·laborar activament amb grups de persones 
treballadores migrants i recolzar-ne els drets per garantir una millor protecció i 
millors serveis a aquestes persones i un major respecte dels seus drets. Això inclou 
l’accés als sindicats, millors pràctiques de contractació i canvis en els sistemes 
locals de permisos de residència i visats, com ara el sistema Kafala.

 • Les marques i els minoristes han de facilitar l’accés a un sistema de reclamació 
eficaç, tot establint i millorant mecanismes de reclamació no judicials que 
compleixin els criteris de l’OCDE i, si es presenta una queixa contra l’empresa, 
s’han d’implicar de manera immediata i plena en els processos que es duguin a 
terme davant els mecanismes de reclamació no estatals.

1.3.1 <cont> 
Expectatives generals
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INDEMNITZACIONS: la reparació ha de permetre a les víctimes i les seves famílies rescabalar-se dels danys 
soferts o, si més no, rebre una compensació que sigui proporcional a aquests danys. Així doncs, a la pràctica, 
la reparació inclourà sovint una indemnització econòmica i altres formes d’ajuda. Tot sovint, els actes caritatius 
s’anomenen falsament “compensació”. Tanmateix, la veritable compensació ha d’anar més enllà d’un pagament 
únic i tenir en compte les perspectives a llarg termini de les persones afectades. L’Acord de Rana Plaza i el Fons 
Fiduciari Tazreen són un exemple de com es poden dur a terme aquests sistemes de compensació.

FACILITAR LA READMISSIÓ: les persones treballadores sovint són acomiadades a causa de les seves 
activitats sindicals. La reparació, en aquests casos, passa per una acció ràpida i completa per part de 
marques i minoristes per tal d’esclarir les acusacions, juntament amb totes les parts implicades; facilitar la 
readmissió dels treballadors i treballadores (si es volen reincorporar); i retribuir íntegrament els salaris que 
van deixar de percebre les persones acomiadades.

RESPONSABILITZAR-SE DE LA SEGURETAT SOCIAL: les marques i els minoristes haurien de garantir 
que tot el personal rebi prestacions de Seguretat Social encara que el proveïdor no els hagi afiliat al sistema 
nacional de Seguretat Social o no tingui al dia les cotitzacions. Les marques i els minoristes haurien de 
comprovar periòdicament si els seus proveïdors reserven fons per a indemnitzacions per acomiadament, si 
estan afiliant noves persones treballadores a la Seguretat Social, incloses les persones migrants, i si estan al 
dia de les contribucions de l’empresa i del personal al sistema nacional de Seguretat Social.

RESPONSABILITZAR-SE DE LES INDEMNITZACIONS PER ACOMIADAMENTS: les marques 
i els minoristes tenen la responsabilitat de completar les  compensacions econòmiques quan els seus 
proveïdors no puguin satisfer tota la indemnització en tancar les fàbriques. No es pot deixar el personal 
sense el sou íntegre i la indemnització per acomiadament.

 • Les marques i els minoristes han de donar seguiment i analitzar les reclamacions 
per tal d’identificar, solucionar i prevenir els problemes sistèmics.

 • Les marques i els minoristes han d’establir línies telefòniques de denúncia, amb 
almenys una que garanteixi l’anonimat de la persona que denuncia i compleixi els 
requisits de la Directiva de la UE sobre la protecció de les persones que informen 
d’una infracció.19

 • Les marques i els minoristes han de garantir la transparència dels mecanismes de 
reclamació no estatals i de la informació sobre els resultats de les demandes (quina 
solució es va atorgar, com es compara amb la solució sol·licitada, per què va fallar 
un procés, si s’escaigués, etc.).

 • Les marques i els minoristes, així com les IMP i altres iniciatives col·lectives, han de 
garantir la independència de les entitats que determinen els fonaments jurídics de 
les reclamacions i de com s’haurien de reparar les infraccions.

 • Les marques i els minoristes s’han d’assegurar que les dones es beneficiïn equitati-
vament de qualsevol compensació, tot tenint en compte les barreres específiques a 
què s’enfronten quan intenten obtenir justícia i indemnitzacions, com ara els límits 
a la llibertat de circulació i la pobresa persistent a causa de la feina de cures no 
remunerada.

 • Els esforços de reparació que fan les marques i els minoristes no haurien 
d’obstaculitzar la tasca dels sindicats ni l’accés a altres recursos de reparació que 
puguin tenir les persones treballadores.

 • Cal que les marques i els minoristes parin de simplement tallar les relacions 
comercials i desentendre’s de tot quan es donen vulneracions dels drets humans a 
les fàbriques dels seus proveïdors. El que han de fer és col·laborar amb els proveïdors 
per pal·liar i solucionar aquestes vulneracions i prevenir-les en el futur. Per norma 
general, posar fi a una relació comercial només s’hauria d’utilitzar com a últim recurs.

 • Quan es dona el cas d’una finalització de la relació comercial, les marques i els 
minoristes han d’adoptar un pla de sortida progressiva per garantir que el personal, 
independentment de la seva situació laboral declarada, percebi els salaris i les 
prestacions que els pertoquin. La pèrdua de la feina s’ha de compensar, i s’ha de 
donar prioritat a la contractació de persones que hagin perdut la feina en altres 
proveïdors.

1.3.1 <cont> 
Expectatives generals
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Des de la CCC, fem una crida a les marques i als minoristes, així com a tots els altres 
grups interessats, en funció de la seva posició en el sistema, perquè afavoreixin, 
promoguin, negociïn i formalitzin acords vinculants per a les marques (Enforcement 
Brand Agreements, EBA) dins les cadenes de valor en qüestions bàsiques com ara 
els salaris, la violència masclista , la llibertat sindical, la seguretat i la salut. Entre els 
aspectes principals d’aquests acords es troben:

 • L’acord ha de ser negociat, executat i signat per almenys una marca o 
minorista i els sindicats locals, preferentment amb la participació de les 
confederacions sindicals internacionals (CSI) (allà on els sindicats estiguin 
afiliats a una CSI).

El que distingeix aquests acords dels convenis col·lectius convencionals, 
ja siguin sectorials o d’un centre de producció concret, és que es negocien 
amb marques i minoristes que compren mercaderies a una determinada 
fàbrica, però no donen feina directament a les persones que hi treballen. 
Com a compradors, aquestes marques i minoristes han de respondre 
de les condicions laborals en què es fabriquen els seus productes i, 
per tant, dels drets del personal al llarg de tota la cadena de valor. Les 
empreses també poden formar part d’alguns acords (per exemple, poden 
participar en el Protocol per a la llibertat sindical d’Indonèsia, però no en 
l’Acord de Bangladesh sobre seguretat contra incendis i en edificis).

La representació sindical és essencial per garantir que les necessitats 
del personal estiguin democràticament representades, però el grau de 
representació sindical (a nivell de fàbrica, sectorial, nacional o mundial) en la 
negociació, execució i supervisió de qualsevol acord serà diferent segons el 
context nacional, amb totes les restriccions jurídiques que hi pugui haver.

 • L’acord és aplicable als diferents centres de treball d’un mateix proveïdor de 
la marca o minorista signant, per tal de poder resoldre les causes de fons de 
les vulneracions dels drets del personal, tenint en compte el context local.

El que distingeix aquests acords dels altres (com ara els acords marc 
internacionals o AMI) és que, tot i que poden incloure “marcs ètics generals”, 
de fet estableixen unes condicions i uns terminis molt detallats que permeten 
abordar qüestions concretes en centres de treball concrets que formen 
part de la llista de proveïdors de la marca o les marques signatàries.

Aquesta acords s’adrecen a les “causes profundes” dels problemes dins el 
seu context local. Intenten resoldre un problema greu a partir d’abordar-
ne les causes de fons, en comptes de tractar-lo juntament amb tota una 
munió de problemes diferents (encara que sempre interrelacionats). Per 
exemple, l’Acord de Bangladesh tracta de la seguretat i la salut laborals, 
mentre que el Protocol d’Indonèsia se centra en la llibertat sindical.

 • L’acord és transparent, aplicable i executable, amb mecanismes 
per garantir que els signataris prenguin mesures.

Els acords han de ser executables en el sentit que ajudin els sindicats locals 
a exigir accions de les marques més ràpides i efectives que si l’acord no 
existís. Hi ha d’haver clàusules que facin que l’acord sigui vinculant i doni la 
possibilitat de reparacions legals. Els mecanismes d’aplicació poden incloure 
el seguiment i l’arbitratge estipulats a l’acord o a través de tercers neutrals. 
Es poden oferir diferents mecanismes de resolució de conflictes, com ara 
els arbitratges vinculants o altres formes de reparació legal (nacional o 
transnacional). Perquè sigui aplicable i executable, l’acord ha de detallar el 
paper i les responsabilitats que tindran les empreses que el subscriuen.

1.3.2 
Acords vinculants subscrits 
per les marques (EBA)
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Les campanyes públiques contínues fan molt perquè l’acord realment es 
compleixi. La informació periòdica de domini públic sobre el compliment és 
una condició prèvia d’una bona implementació. Un alt nivell de transparència 
augmenta les possibilitats d’escrutini per part de les persones treballadores i 
la ciutadania i de reclamar quan s’incompleixen les disposicions de l’acord.

 • L’acord apodera les persones treballadores i les organitzacions laborals.

L’acord hauria de fomentar l’apoderament de les organitzacions laborals. 
Cal que el personal i els sindicats locals assumeixin l’acord com a propi 
per tal que els apoderi i que tots puguin tenir un paper protagonista en 
la seva aplicació. Així doncs, l’ideal seria que l’acord també contribuís a 
potenciar la presència política dels sindicats locals. Per això, és crucial 
que els acords protegeixin explícitament el dret habilitant de llibertat 
sindical i que el personal sindicalista rebi una formació i un suport que els 
permeti impulsar i desenvolupar la seva capacitat de negociació. D’aquesta 
manera, estaran més capacitats per implicar-se activament en diverses 
àrees de negociació i utilitzar el dret de llibertat sindical amb eficàcia.

 

1.3.2 <cont> 
Acords vinculants subscrits 
per les marques (EBA)
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2.1 
Context normatiu:  
Els estats i les empreses tenen una 
responsabilitat clarament definida

2.1.1  
Les Nacions Unides 

El 2011, el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides va avalar els Principis 
rectors de les Nacions Unides sobre negocis i drets humans (UNGP), que posen 
de relleu l’obligació dels estats i les empreses de protegir els drets humans. 
Els UNGP, que estan organitzats en tres pilars, es poden aplicar a tots els 
estats i a totes les empreses, i es basen en diversos conceptes fonamentals. 

 • Els estats tenen el deure de protegir els drets humans. Per complir aquest 
deure, els estats haurien de promulgar, entre altres coses, lleis destinades 
a obligar les empreses a respectar els drets humans. Les empreses tenen la 
responsabilitat de respectar els drets humans i laborals a les seves cadenes 
de valor.

 • Per complir amb la seva responsabilitat, les empreses haurien d’implantar 
processos efectius de diligència deguda en drets humans. Això permetria a 
les empreses identificar, prevenir, pal·liar, tenir en compte i solucionar els 
seus impactes negatius, potencials i reals, sobre els drets humans.

 • La diligència deguda en drets humans s’ha de donar d’una manera 
integral, continuada i transparent; s’ha de centrar en les persones 
treballadores i altres titulars de drets afectats; a més a més, ha de 
comportar que es reti compte públicament de la feina feta.

Com a part del seu deure de protecció, els estats han de garantir, ja sigui per la 
via judicial, administrativa, legislativa o altres mitjans adequats, que les víctimes 
d’abusos tinguin accés als recursos jurídics.

Els UNGP són reconeguts com un referent per a les normes internacionals sobre 
negocis i drets humans i s’han utilitzat com a norma a seguir i transposar tant als 
àmbits legislatius com als no legislatius.

En un intent de fomentar l’aplicació dels UNGP, es va demanar als estats que 
elaboressin plans d’acció nacionals (PAN) que establissin les estratègies i 
activitats que desenvoluparan. Tot i que els PAN han representat una manera 
positiva de sensibilitzar els ministeris governamentals sobre la qüestió, d’impulsar 
la coherència de les polítiques i d’augmentar la participació dels diversos grups 
interessats, el fet que se centrin poc en les eines reguladores i en facilitar l’accés 
a les reparacions continua sent una mancança important.20

Durant l’última dècada, diverses organitzacions multilaterals, governs nacionals, oenegès i altres grups 
interessats han posat en marxa un seguit d’iniciatives de propostes legislatives i altres iniciatives de negoci 
responsable. Aquesta part del document en resumeix algunes que tenen una rellevància especial per al sector 
de la confecció, tot i que la seva adopció i impacte han estat massa limitats com per aconseguir que els drets 
humans del personal de la confecció es respectin, protegeixin i satisfacin de manera plena. 
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2.1.2  
L’Organització per a la 
Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic

2.1.3  
Iniciatives multipartites

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va publicar 
la Guia de l’OCDE de diligència deguda per a cadenes de subministrament responsables en 
el sector tèxtil i del calçat. La Guia del 2018 té com a objectiu ajudar les empreses del 
sector a aplicar les recomanacions sobre diligència deguda de les Línies directrius de 
l’OCDE per a empreses multinacionals (revisades el 2011), per tal d’evitar i esmenar els 
possibles impactes negatius de les seves activitats i cadenes de valor.

Aquesta Guia es va desenvolupar a través d’un procés col·laboratiu de nombroses 
parts interessades i es va aprovar al Consell de l’OCDE. Està en consonància amb 
la Declaració de l’Organització Internacional del Treball (OIT) sobre els principis i 
drets fonamentals en el treball, els convenis i recomanacions corresponents de l’OIT 
i la Declaració Tripartita també de l’OIT. Conté recomanacions sobre com tractar 
qüestions especialment rellevants del sector tèxtil, com ara treball forçat, seguretat 
i salut laborals, contractació responsable de persones que treballen a casa, salaris, 
sindicats i negociació col·lectiva.

La Guia també ofereix una explicació detallada dels diferents passos de la diligència 
deguda,21 que orienta sobre com es pot interactuar eficaçment amb els col·lectius 
afectats (incloent-hi els grups vulnerables i marginats), com es poden identificar els 
factors de risc i els possibles danys i quins són els mecanismes adients de denúncia i 
indemnització.

Tot i no ser perfecta, la Guia podria marcar una gran diferència en el sector 
tèxtil, si s’apliqués com cal. L’apartat 2.2 ens deixa ben clar que aquest no és el 
cas, ni de lluny, i això fa que la Guia no sigui, en gran part, més que un manifest 
d’aspiracions frustrades del que voldríem veure a la indústria de la moda. 

Per tal de fomentar el diàleg i la implementació de la diligència deguda, alguns 
estats han donat suport al desenvolupament d’iniciatives multipartites (IMP). En el 
sector tèxtil, es van posar en marxa iniciatives com ara l’Associació per als tèxtils 
sostenibles22 a Alemanya o l’Acord neerlandès sobre el sector tèxtil i de la confecció 
(AGT)23als Països Baixos (vegeu el Focus 2).

Aquestes dues iniciatives són les úniques, juntament amb la Fundació FairWear, 
que compleixen el nostre criteri d’una veritable IMP: és a dir, que els sindicats i, 
preferentment, també altres organitzacions de drets laborals, tinguin un lloc a la junta 
directiva (en comptes d’exercir una simple funció d’assessorament, o cap ni una, com 
passa amb altres iniciatives de responsabilitat empresarial del sector de la confecció).

Tot i que aquestes plataformes permeten l’intercanvi d’experiències, el 
desenvolupament de capacitats i algunes accions individuals i col·lectives, encara són 
molt insuficients per garantir el respecte dels drets humans per part de les empreses.

L’Acord sobre el sector tèxtil i de la confecció (AGT) es va endegar el 2016 amb el suport del govern 
neerlandès. Té com a objectius millorar les condicions de treball, prevenir la contaminació i vetllar 
pel benestar dels animals en els països productors del sector tèxtil i de la confecció.25 La idea és que 
les empreses tèxtils funcionin amb la diligència deguda d’acord amb les recomanacions de la Guia 
de l’OCDE de diligència deguda per a cadenes de subministrament responsables en el sector tèxtil i del 
calçat. L’AGT ha fomentat el diàleg entre els seus signataris empresarials i ha contribuït a introduir 
la transparència a la cadena de valor a través d’un registre anomenat Open Apparel Registry (Registre 
Obert de la Confecció). Tanmateix, una avaluació recent dels informes de diligència deguda dels seus 
membres26 va indicar que les accions empresarials i d’informació sobre abusos dels drets humans, 
mesures de pal·liació, implicació dels titulars de drets, transparència a la cadena de valor i mecanismes 
de reclamació, han estat força limitades. La idea que el 2020 ja es pagaria un salari vital a totes les 
cadenes de producció o de valor de les empreses es va abandonar el 2019, malgrat que la manca 
d’un salari vital és un dels riscos més prominents i generalitzats del sector de la confecció. Aquest és 
només un exemple del poc resultat que donen els acords voluntaris, la qual cosa reforça l’argument 
que cal una legislació de compliment obligatori amb una supervisió forta i independent.

FOCUS 2: 

L’Acord neerlandès sobre 
el sector tèxtil i de la 
confecció
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2.1.4  
Requisits obligatoris

En els darrers anys s’han posat en marxa diverses iniciatives a nivell nacional, 
comunitari i internacional per introduir requisits obligatoris i complir amb el primer 
pilar dels UNGP.

Es va aprovar una legislació centrada en la presentació d’informes públics sobre 
la diligència deguda a la cadena de valor, o sobre els riscos específics de drets 
humans (principalment l’esclavatge modern), a la Unió Europea, el Regne Unit i 
Austràlia.27 Itàlia ha ampliat la responsabilitat de l’empresa fins a les infraccions de 
tercers, amb un abast extraterritorial, a través del decret llei núm. 231/2001, sobre 
la responsabilitat penal de les empreses. En virtut d’aquesta llei, es pot exigir a les 
empreses que adoptin mesures específiques destinades a prevenir aquests delictes 
comesos per elles o per tercers (com ara els proveïdors). Si s’ha comès un delicte i 
l’empresa se n’ha beneficiat d’alguna manera, n’haurà de respondre en l’àmbit penal, 
fins i tot quan s’hagin adoptat mesures preventives. Tot i que les vulneracions dels 
drets humans no s’inclouen explícitament a la llei, aquest model podria constituir un 
precedent en el qual basar la responsabilitat penal de les empreses.

Aquests esforços inicials es complementen ara amb la diligència deguda en drets 
humans i mesures molt més ambicioses i obligatòries de responsabilitat empresarial. 
Diversos països de la UE ja han desenvolupat (com ara França) o estan donant passos 
(com ara Alemanya, Països Baixos o Finlàndia) per desenvolupar aquestes normes.

Després de cinc anys d’intensa mobilització per part d’oenegès franceses, sindicats, experts jurídics 
i parlamentaris francesos, el març del 2017 es va aprovar la Llei sobre el deure de cura de les 
empreses matriu i subcontractadores.28 Aquesta innovadora llei estableix les obligacions de les 
empreses en matèria de drets humans en les seves activitats arreu del món i imposa a les empreses 
matriu i subcontractadores la responsabilitat de prevenir les vulneracions dels drets humans i la 
degradació del medi ambient.

Les empreses amb seu a França que donen feina a més de 5.000 empleats en territori francès, o 
10.000 a tot el món, estan obligades a implantar un pla de vigilància. Aquest pla ha d’incloure, entre 
d’altres, mesures per detectar els riscos i prevenir les vulneracions greus dels drets humans o les 
relacionades amb el medi ambient que es derivin de les seves activitats, ja sigui directament o a 
través de les seves filials i subcontractistes o proveïdors. Si les empreses no hi compleixen, es pot 
iniciar un procediment progressiu d’infracció. En els casos més greus, l’empresa haurà de respondre 
de l’incompliment del “deure de cura”. En el moment de redactar aquest document, s’han dictat sis 
manaments judicials contra empreses franceses de diferents sectors, entre els quals una demanda 
als tribunals contra la companyia de petroli i gas Total per incompliment del deure de cura.29

La llei no està exempta de mancances considerables. La càrrega de la prova encara recau en les 
víctimes; el llindar perquè les empreses hagin de respondre davant la llei és massa alt; i la definició 
de subcontractistes i proveïdors és massa restrictiva.30 A més, no hi ha cap organisme públic 
responsable de l’aplicació de la llei ni de verificar la publicació i la qualitat dels plans. Això es 
deixa, doncs, en mans de les limitades capacitats de la societat civil. Una avaluació dels plans de 
vigilància va detectar manques de compliment en la publicació del pla anual sobre DDDH. També 
va destapar informes força heterogenis que revelaven una manca general de compromís de les 
parts interessades en l’elaboració dels plans, avaluacions de riscos que eren irregulars, mesures 
imprecises o febles per minimitzar els riscos i molts pocs informes sobre la supervisió dels riscos 
i l’eficàcia de les mesures que s’havien adoptat. Això demostra clarament la necessitat d’incloure 
mecanismes sòlids de vigilància i aplicació d’aquestes mesures reguladores.

Amb tot, aquesta llei ha fet que la responsabilitat empresarial avanci un pas més a França i a altres 
països, ja que ha estimulat el procés de promulgar un Tractat vinculant de les Nacions Unides sobre 
negocis i drets humans, com també la futura legislació de la UE sobre la diligència deguda a la 
cadena de valor.

FOCUS 3: 

La llei francesa sobre el 
deure de vigilància

En general, l’adopció i l’aplicació de polítiques de diligència deguda, així com l’accés 
als mecanismes de reclamació, continuen sent deficients.24 A més, amb mecanismes 
com ara l’AGT, que només impliquen un compromís de caire voluntari, les marques 
tenen la llibertat de no comprometre’s o de desentendre’s de l’acord sense patir cap 
mena de conseqüència. 

2.13 <cont>  
Iniciatives multipartites
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La Comissió Europea ha anunciat que el 2021 presentarà una proposta legislativa 
sobre “governança empresarial sostenible” que inclogui la diligència deguda a 
la cadena de valor.33 Les Conclusions del Consell de la UE sobre el treball digne 
a les cadenes de subministrament mundials reconeixien que hi ha un consens 
entre els estats membres de la UE que les mesures voluntàries i les IMP poden 
tenir un paper important i contribuir a la sensibilització general, però que “és poc 
probable que transformin de manera significativa la manera en què les empreses 
gestionen els seus impactes socials, ambientals i de governança, i que proporcionin 
una reparació eficaç als afectats (apartat 21)”. Davant això, el Consell de la UE 
demana a la Comissió Europea que presenti una proposta sobre les obligacions 
intersectorials de diligència deguda empresarial al llarg de les cadenes de valor 
globals (apartat 46).

En l’àmbit de les Nacions Unides, s’està negociant un tractat sobre un instrument 
internacional jurídicament vinculant que reguli, a través del dret internacional sobre 
drets humans, les activitats de les empreses transnacionals i altres estructures 
empresarials. Això és també el que reivindica la Clean Clothes Campaign,35 ja que 
creiem que un instrument multilateral fort i vinculant propiciaria el canvi positiu 
tan necessari que les mesures voluntàries no han assolit.

De fet, gairebé deu anys després de l’aprovació dels UNGP, les vulneracions 
dels drets humans continuen estant a l’orde del dia. Convertir aquests principis 
en obligacions vinculants és crucial per garantir que les empreses hagin de 
respondre, per fi, del seu historial de drets humans: mitjançant el deure de cura i 
les obligacions de diligència deguda empresarial i facilitant l’accés a la reparació per 
a les víctimes de vulneracions.

 

2.1.4 <cont>  
Requisits obligatoris
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2.2 
On som a la pràctica:  
La cursa pels beneficis preval 
sobre les normes voluntàries

La direcció d’una fàbrica acomiada un grup de treballadores que van intentar formar un sindicat. Els capatassos 
insulten les dones que treballen a una fàbrica i no els permeten utilitzar el lavabo. Quan una fàbrica tanca de 
sobte, les treballadores es queden sense els seus escassos salaris i, segons la llei, se’ls deu una indemnització per 
acomiadament. Una part d’un edifici s’ensorra i deixa treballadors i treballadores ferits, als quals se’ls demana 
silenci sobre l’accident i alguns són acomiadats després per haver-se donat de baixa per malaltia. Treballadors i 
treballadores estan obligats a fer hores extres que no es paguen adequadament.

Aquests casos resumits provenen d’algunes de les crides urgents d’assistència que ha rebut la Clean Clothes 
Campaign al llarg del darrer any. També es corresponen amb molts casos anteriors que demostren com les 
empreses de la roba, mentre fan gala de “responsabilitat social empresarial”, el que realment volen és maximitzar 
els guanys a costa de la vida del seu personal i dels drets humans. La principal diferència respecte als anys 
anteriors és que la pandèmia de la Covid-19 ha fet palesos els grans desequilibris de poder que es donen a la 
indústria de la confecció. 

2.2.1  
Les pràctiques empresarials 
a l’arrel dels problemes 

Pràctiques d’adquisicions injustes

La crisi de la Covid-19 ha fet més palès que mai que moltes marques de 
moda, minoristes i e-tailers utilitzen el seu poder de mercat per imposar 
condicions injustes als seus proveïdors i no respecten la diligència deguda 
en les seves pràctiques d’adquisicions. Com va assenyalar el Worker Rights 
Consortium, “un exemple clar de les desigualtats que es donen a les cadenes 
de subministrament de roba i de com empitjoren la crisi actual són les 
condicions de pagament entre compradors i proveïdors. Els proveïdors són 
els qui han de cobrir tots els costos inicials de producció de la roba, des de la 
compra de la tela fins als salaris de les treballadores que cusen les peces. Les 
marques no paguen ni un cèntim fins setmanes o mesos després de rebre els 
productes acabats. A la pràctica, això significa que els proveïdors, que tenen 
una part ínfima dels recursos econòmics que posseeixen els seus clients, han 
de subvencionar el flux de caixa d’aquests”.36

Està ben documentat que, en resposta a la pandèmia, les marques i els minoristes 
de la moda van cancel·lar i ajornar el pagament de comandes per valor de milers de 
milions d’euros i van exigir descomptes, la qual cosa va provocar l’impagament de 
salaris a les persones treballadores.37 Des de l’inici de la pandèmia, les marques i els 
distribuïdors han aplicat estratègies de preus que perjudiquen la viabilitat del negoci 
dels proveïdors i això té encara més conseqüències negatives per al seu personal; 

38 a conseqüència d’aquesta alta pressió del mercat, l’hostilitat contra els sindicats 
va augmentar considerablement.39 Altres estudis revelen que quan les marques i els 
distribuïdors van fer noves comandes als proveïdors durant la pandèmia continuada, 
les pràctiques irresponsables (com ara exigir descomptes en els preus i terminis de 
pagament més perllongats) van continuar estant a l’ordre del dia.40

La pandèmia va agreujar encara més el problema agut, però sistèmic, de les 
cadenes de valor controlades pels compradors: els preus, les dates de lliurament 
i els terminis de pagament no es negocien entre socis d’igual a igual. La realitat 
és que venen determinats unilateralment per les marques i els minoristes 
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compradors.41 Com a conseqüència d’això, les fàbriques de confecció –els 
proveïdors– redueixen els salaris, la seguretat, les contribucions a la Seguretat 
Social i altres costos relacionats amb el compliment de normatives, i traspassen la 
pressió dels preus a les capes més baixes de la cadena de valor.42

Aquestes pràctiques d’adquisicions que maximitzen els beneficis exhibeixen des 
de fa molt de temps unes característiques estructurals molt concretes: relacions 
inestables entre compradors i proveïdors; pressió per obtenir beneficis a còpia 
d’abaixar els preus per unitat; pressió perquè els terminis de lliurament siguin 
cada cop més curts; comandes urgents; cancel·lacions abruptes de comandes; i 
comandes fragmentàries.43

La Guia de l’OCDE de diligència deguda per a cadenes de subministrament 
responsables en el sector tèxtil i del calçat47 reconeix l’impacte nociu de les 
pràctiques de compra sobre els drets de les persones treballadores, com ara 
els salaris ínfims. La Guia destaca, pel seu potencial d’efectes adversos, els 
nombrosos cicles de productes o temporades per any que estan associats 
al model de “moda ràpida”, els retards en els pagaments i les estratègies de 
negociació de preus que obliguen els proveïdors a disminuir els costos de 
producció. La Guia recomana a les empreses que valorin si les seves pràctiques 
d’adquisicions contribueixen a aquests perjudicis, que apliquin mesures 
de control per evitar-los i que posin en marxa protocols de gestió que els 
departaments d’adquisicions haurien de seguir per pal·liar-los.48

Les empreses més petites no són immunes al risc de vulnerar els drets humans en les operacions 
de la seva cadena de valor, i la necessitat de pràctiques empresarials responsables i processos 
de diligència deguda és aplicable a empreses de totes les mides. Per exemple, moltes marques 
de roba belgues són petites o mitjanes empreses (pimes), però així i tot, en anys recents se les 
ha acusat d’estar implicades en vulneracions dels drets laborals a les seves cadenes de valor.44 
A dues fàbriques romaneses que confeccionen uniformes per a la policia federal belga i els 
exèrcits de diversos estats de l’OTAN, el personal informava de salaris baixos, dels deutes que 
han de contreure per cobrir les necessitats bàsiques, de l’alta pressió laboral i de la calor extrema 
que fa a les fàbriques a l’estiu. Aquest exemple de marques belgues també posa de relleu la 
importància de millorar els requisits dels contractes públics per tal que les empreses compleixin 
amb la diligència deguda en matèria de drets humans, i que la contractació pública no estigui 
contaminada per vulneracions dels drets humans. Els estats tenen el deure de protegir els drets 
humans i “n’haurien de fomentar el respecte per part de les empreses amb les quals tinguin 
tractes comercials”.45 La Directiva de la UE sobre contractes públics (2014/95/UE) permet 
als òrgans contractants tenir més en compte els aspectes mediambientals i socials a l’hora 
d’adjudicar els contractes sobre la base d’una millor relació qualitat-preu. Amb 250.000 òrgans 
públics a la UE que gasten anualment al voltant del 14% del PIB en adquisicions de serveis, 
obres i subministraments, els compradors públics tenen una gran influència sobre les pràctiques 
empresarials. A Bèlgica, la llei del 2016 sobre contractació pública46 conté mecanismes suficients 
per fer-la més sostenible. Això no obstant, els contractes, especialment a nivell federal, encara 
s’adjudiquen sovint al millor postor sense tenir gens en compte els problemes socials que poden 
ocasionar.

FOCUS 4: 

De les petites empreses 
als grans contractes 
públics: una obligació per 
a tothom

2.2.1 <cont> 
Les pràctiques empresarials 
a l’arrel dels problemes 
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Els perills de confiar en un sistema d’auditoria social defectuós

La pràctica dominant de la “responsabilitat social empresarial” no respon dels 
impactes negatius de les pràctiques d’adquisicions. Quan es tracta d’afrontar les 
vulneracions dels drets humans i laborals a les seves cadenes de valor, la majoria 
de marques de moda, minoristes i e-tailers confien en l’auditoria social i en la 
seva superficial detecció de problemes en els tallers i fàbriques dels proveïdors. 
Com va dir l’OIT, “Aquests esforços normalment són intents per part de les 
grans empreses de controlar els seus proveïdors perquè compleixin les normes 
laborals, però no qüestionen les seves pròpies pràctiques que poden dificultar-ne 
el compliment per part dels proveïdors”.49

Dit d’una altra manera, aquest sistema contribueix a traslladar als proveïdors 
l’obligació de corregir els danys, tot passant per alt els danys que provenen de 
les pràctiques pròpies dels compradors. En algun casos, aquesta dependència 
generalitzada de les auditories socials pot arribar a ser letal. Hi ha casos 
documentats en què auditors socials privats havien certificat uns llocs de treball 
com a segurs poc abans que persones treballadores perdessin la vida en aquelles 
mateixes fàbriques.50

Juntament amb els sindicats mundials, també fa molt de temps que denunciem 
que els codis de pràctiques de la cadena de subministrament que han adoptat 
algunes iniciatives privades voluntàries “donen lloc a ‘informes d’auditoria 
social’, o fins i tot a una ‘certificació’ conforme s’hi respecta la llibertat sindical 
del personal, fins i tot a països on la legislació no permet o imposa restriccions 
draconianes sobre aquest dret. Amb aquesta pràctica, el que s’ha aconseguit 
és redefinir els drets humans amb l’objectiu de fer pensar al públic que no se’n 
produeixen vulneracions”.51

2.2.1 <cont> 
Les pràctiques empresarials 
a l’arrel dels problemes 

Quan la fàbrica d’Ali Enterprises del Pakistan es va incendiar l’11 de setembre del 2012, la 
majoria de les persones treballadores van quedar atrapades darrere de finestres enreixades 
i portes tancades amb clau. Algunes van aconseguir escapar de l’edifici de quatre plantes 
saltant des de finestres que s’havien considerat massa altes per posar-hi reixes. Aquesta 
situació va provocar més de 250 morts i 55 ferits greus. Ali Enterprises era un parany mortal 
evident: no hi havia equipaments per als bombers ni alarma contra incendis, tenia una sola 
sortida d’emergència que funcionés i era un edifici que infringia una munió de normatives 
locals i internacionals. Tot i així, tan sols tres setmanes abans de l’incendi, la fàbrica havia 
estat certificada segons la norma internacional SA8000 per la companyia d’auditoria italiana 
RINA. Un altre exemple tràgic és una explosió de calderes a la fàbrica de Multifabs Ltd, de 
Bangladesh, que va acabar amb la vida d’almenys 13 persones i en va ferir desenes més. Això 
va passar després que una auditoria amfori BSCI, portada a terme per TÜV Rheinland, no 
hagués detectat tot un seguit de riscos de seguretat que ja estaven documentats i eren de 
domini públic. Al nostre informe El tapavergonyes de la moda, del 2019,52 es poden trobar més 
exemples de deficiències en el compliment de les empreses i en els sistemes d’auditoria social.

FOCUS  5: 

L’auditoria social com a 
tapavergonyes de la moda
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El 23 d’abril del 2013 es van descobrir grans esquerdes estructurals a l’edifici de 
Rana Plaza a Bangladesh. Els pisos inferiors es van tancar. Tot i així, els propietaris 
de les fàbriques de roba dels pisos superiors van ordenar que tota la plantilla 
tornés a la feina l’endemà. El 24 d’abril, tot l’edifici de vuit pisos es va esfondrar i hi 
van morir 1.134 persones i va deixar milers de ferits més.53 Sis mesos abans, el 24 
de novembre del 2012, s’havia declarat un incendi a la fàbrica de roba de Tazreen 
Fashions, també a Bangladesh. Les sortides a l’exterior estaven bloquejades. Més 
d’un centenar de persones treballadores van resultar ferides quan van saltar per les 
finestres dels pisos superiors, l’única sortida que tenien. Almenys 112 persones hi 
van perdre la vida.54

Les fàbriques que són tan insegures com per representar un perill mortal són 
el tema que més crida l’atenció del públic, especialment quan s’hi perden vides. 
Aquest és també l’àmbit en el qual s’han aconseguit avenços limitats però 
importants després del Rana Plaza i altres tragèdies, per exemple a través de 
l’Acord de Bangladesh sobre la seguretat dels edificis. Tanmateix, les vulneracions 
dels drets humans encara són freqüents a totes les cadenes de valor de la indústria 
tèxtil, la qual cosa il·lustra que el model de negoci dominant es basa en una 
explotació i un abús sistèmics.55

El mecanisme de crides urgents de la Clean Clothes Campaign ha ajudat a 
solucionar centenars d’infraccions relacionades amb algunes de les marques de 
moda més conegudes del món, que normalment es presenten com a “ètiques” 
d’una manera o altra. La llibertat sindical està al capdamunt d’aquests casos de 
crides urgents. Sovint, les persones treballadores que comencen a organitzar-se 
per qualsevol qüestió, són acomiadades, assetjades o amenaçades a resultes d’això. 
Els problemes que intenten abordar quan s’organitzen solen estar relacionats amb 
els salaris, les bonificacions, les hores extres i/o els objectius de producció.

La Guia de l’OCDE de diligència deguda per a cadenes de subministrament responsables 
en el sector tèxtil i del calçat identifica els següents com a aspectes clau dels riscos 
del sector: treball infantil; treball forçat; hores de feina per dia; salut i seguretat 
ocupacional; sindicats i negociació col·lectiva; salaris; proveïment amb treballadores 
a casa; assetjament sexual; i violència sexual i de gènere en el lloc de treball.

2.2.2 
Vulneracions generalitzades 
dels drets humans 

La Xina és un dels dos majors productors de cotó del món i el major productor i exportador de 
filats, teixits i peces de vestir. Fins al 84% del cotó xinès prové de la Regió Autònoma Uigur de 
Xinjiang (Regió Uigur), que per si sol equival a més del 20% de la producció mundial.56

Cada cop hi ha més proves que el govern xinès està cometent abusos dels drets 
humans a gran escala a la Regió Uigur, que van dirigits a la població uigur i altres 
grups de majoria turca i musulmana, a causa de la seva religió i ètnia. Aquests abusos 
inclouen la detenció massiva arbitrària d’entre 1 i 1,8 milions de persones i un 
programa de reeducació i treballs forçats.57

El resultat és que els filats, els teixits i les peces confeccionades amb cotó xinès comporten 
un risc extraordinàriament alt d’estar contaminats per treballs forçats i penitenciaris, ja siguin 
fabricats a la Xina o a qualsevol altre indret del món. A més, la política governamental d’utilitzar 
el treball forçat com a mitjà de control social crea un risc important que es practiqui aquest tipus 
d’abús a pràcticament qualsevol lloc de treball (industrial o agrícola) a la Regió Uigur. Per això, 
fer negocis a la Regió Uigur de conformitat amb els UNGP s’ha convertit en una impossibilitat 
pràctica. No hi ha mitjans vàlids perquè les empreses puguin verificar que un lloc de treball de la 
Regió Uigur estigui lliure de treball forçat, o impedir-hi aquests abusos d’acord amb la diligència 
deguda en matèria de drets humans.

Tenint en compte l’abast generalitzat dels abusos, els compradors han de partir de la base que 
tots els productes fabricats, parcialment o totalment , a la Regió Uigur presenten un risc molt 
elevat d’estar contaminats pel treball forçat. La Coalició per posar fi al treball forçat a la Regió 
Uigur,58 de la qual forma part la Clean Clothes Campaign, fa una crida a la indústria tèxtil i de 
la confecció per actuar contra aquests abusos i assegurar-se que el sector no es beneficiï del 
treball forçat dels uigurs i d’altres pobles de majoria turca i musulmana.59

FOCUS 6: 

Vulneracions de drets 
humans a la Regió Uigur 
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Explotació i perpetuació de la desigualtat de gènere 

Una indústria que es caracteritza per les vulneracions dels drets humans, que 
fabrica sobretot a països amb alts nivells de desigualtat de gènere60 i on es 
calcula que el 80% de la seva força de treball està formada per dones, només 
es pot veure com una indústria que es beneficia d’una discriminació de gènere 
profundament arrelada i que, a més, la perpetua.61

Un cop més, les marques de roba poden declarar en el seus codis de conducta 
o anuncis publicitaris que són “a favor” de la igualtat de gènere, i potser fins i 
tot venen samarretes amb consignes feministes. Però aquestes mateixes peces 
de roba segurament són fabricades per dones que perceben salaris de misèria i 
pateixen les situacions següents: són privades de permís de maternitat, cura dels 
fills i desplaçaments segurs a la feina; impedides de formar sindicats o d’afiliar-
s’hi; obligades a treballar hores extres, sovint en fàbriques no segures; assetjades 
sistemàticament pels homes que són els seus caps directes; i víctimes de la 
violència masclista.62 Les dones sovint treballen en condicions precàries, sense 
contracte o cobrant per peça confeccionada, i són més vulnerables a haver de fer 
feines no remunerades que no es contemplen en els acords contractuals.63

Moltes dones que treballen al sector de la confecció són discriminades, a 
més a més, per causa del seu origen ètnic, edat, situació migratòria o altres 
factors que donen lloc a la discriminació interseccional. Això “ve provocat 
per diversos motius personals o característiques/identitats, que funcionen i 
interactuen entre si de tal manera que esdevenen inseparables”.67

Treballar escarrassadament per un salari de misèria 

El dret a un salari que permeti viure dignament es reconeix de manera molt 
generalitzada (tot i que amb definicions diferents),68 però a les cadenes 
de valor de la producció mundial se’n fa ben poc cas. Això val tant per a la 
moda ràpida i les marques de luxe com per a la roba de treball.

El 2019, la nostra recerca va revelar que cap marca important de roba no podia 
demostrar que les persones treballadores que confeccionaven per a elles a 
Àsia, Àfrica, Amèrica Central o Europa de l’Est percebessin un sou suficient 
per escapar de les urpes de la pobresa.69 Els salaris que es pagaven eren, de 
mitjana, de dues a cinc vegades inferiors que la quantitat que necessitaria una 
persona treballadora i la seva família per viure amb dignitat. Als països europeus 
investigats en l’estudi més recent, els salaris que es pagaven a fàbrica arribaven 
a ser del 13% (Romania), el 20% (Bulgària) i com a màxim fins al 33% (Sèrbia) del 
salari vital estimat.70

2.2.2 <cont> 
Vulneracions generalitzades 
dels drets humans 

Les investigacions dutes a terme a fàbriques de Bangladesh (publicades el 2020) van revelar 
que el 75% de les treballadores entrevistades pateixen violència de gènere de manera habitual 
i al voltant del 75% són víctimes d’assetjament sexual64. Dos anys abans, una investigació a les 
cadenes de valor de la confecció asiàtica d‘H&M, Gap i Walmart van revelar nombrosos casos 
de violència física, actes que van causar danys sexuals i sofriment, insults, coacció, amenaces i 
represàlies i privacions de llibertat rutinàries incloent-hi hores extres forçades. Es va constatar 
que tots aquests casos eren un resultat directe de la manera en què les marques fan els seus 
negocis.65 A Lesotho, gairebé dos terços de les treballadores entrevistades a les fàbriques 
de Nien Hsing van comunicar experiències d’assetjament sexual, ja fossin en carn pròpia 
o de les seves companyes de feina. Les dones que van denunciar els abusos normalment 
s’enfrontaven a represàlies. Els codis de conducta i els programes de control voluntaris de 
les marques permeten que la violència i l’assetjament en clau de gènere continuïn passant 
desapercebuts.66

FOCUS 7: 

Violència de gènere i 
assetjament generalitzats
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La interpretació oficial dels UNGP deixa clar que la responsabilitat de l’empresa existeix 
“independentment de la capacitat o la voluntat dels estats de complir les seves pròpies 
obligacions de drets humans. Es tracta d’una responsabilitat addicional a Ia de complir les lleis 
i normes nacionals de protecció dels drets humans”.71 Això vol dir que, fins i tot si els governs 
estatals no promulguen una legislació sobre salaris mínims que protegeixi les persones 
treballadores i garanteixi que puguin viure amb dignitat, les marques tenen el deure de vetllar 
perquè, malgrat això, aquestes persones percebin un salari vital.

Tanmateix, de les 108 marques enquestades recentment en el marc del nostre projecte 
Fashion Checker, finançat per la UE, només 28 han fet públic un compromís clar de garantir 
que es pagui un salari vital a tota la xarxa de proveïdors; i només tres han fet públic un pla 
d’acció amb terminis fixats que expliqui com aconseguiran que les persones que treballen a 
la seva cadena percebin un salari vital. Un estudi de camp realitzat en paral·lel va demostrar 
que cap de les persones treballadores enquestades no percebia un salari vital, mentre que 
una de cada quatre, si no feia hores extres, percebia menys que el salari mínim establert per la 
legislació regional o nacional. A més, les entrevistes amb personal de les fàbriques revelaven 
una bretxa salarial significativa entre els gèneres, però cap de les marques enquestades 
no va aportar dades ni informació pública sobre les diferències salarials entre gèneres a la 
seva cadena de valor. Podeu obtenir més informació sobre això al nostre informe Out of the 
shadows.72 Les dades sobre marques específiques es poden consultar a fashionchecker.org.

FOCUS 8: 

Contrastar les dades 
salarials de la moda

Els sindicats lluiten pels augments salarials a través de la negociació col·lectiva 
amb les empreses a nivell de fàbrica, sector i país. Tanmateix, com que el model 
de negoci de la roba de vestir i esportiva ve molt determinat pels consumidors, 
són les marques i els minoristes els qui controlen les comandes i fixen els preus 
que pagaran per la roba. Per això, el marge de negociació dels agents socials dels 
països productors és limitat.

Els propietaris de les fàbriques diuen que no tenen més remei que mantenir 
els salaris baixos a causa dels baixos preus que paguen els compradors, i les 
persones treballadores poden veure’s amenaçades de perdre la feina o de patir 
agressions físiques si reivindiquen salaris més alts. Els governs, per la seva banda, 
mantenen els salaris mínims a la baixa a causa de la pressió que reben de les 
marques i els minoristes, i com un intent de crear o conservar llocs de treball, 
augmentar els volums d’exportació i incrementar el PIB nacional. El resultat 
és que, fins i tot quan la llei estableix un salari mínim, aquest no és suficient 
per satisfer les necessitats bàsiques de les persones treballadores i les seves 
famílies. A més, les persones que treballen subcontractades a casa, tan sovint 
invisibilitzades, normalment cobren menys per la seva feina que el salari mínim 
que marca la llei.

Els debats sobre els salaris solen estar sempre vinculats amb la productivitat. 
“Quan no es poden mantenir baixos els salaris reals, les empreses proveïdores 
poden recórrer a una pràctica que té una llarga trajectòria en el sector: 
augmentar la intensitat del treball tot imposant uns objectius de producció 
més elevats al personal. Per exemple, poden exigir a una treballadora que faci 
90 peces per hora en comptes de les 80 que se li demanaven abans.”73 Dit 
d’una altra manera, mentre les marques no paguin preus més elevats als seus 
proveïdors, amb garanties que això també es reflecteixi en els sous, cada cop 
que es revisin els salaris mínims, la plantilla s’haurà d’enfrontar a objectius de 
producció més elevats.

Tot plegat deixa desenes de milions de treballadors i treballadores de la 
confecció i les seves famílies atrapats en la pobresa i privats no només de viure 
dignament, sinó també de molts drets humans bàsics i llibertats fonamentals.74
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La llibertat sindical sota atac constant

El dret de les persones treballadores de formar sindicats o afiliar-s’hi és un 
element integral de la Declaració Internacional dels Drets Humans75 i un dret 
fonamental que propicia el compliment d’altres drets.76 La llibertat sindical 
(Conveni 87 de l’OIT) i el dret a la negociació col·lectiva (Conveni 98 de l’OIT) 
també són reconeguts com a drets fonamentals i universals per la Declaració de 
l’OIT sobre els principis i drets fonamentals en el treball, de l’any 1998.

La protecció de la llibertat sindical i un veritable reconeixement del dret a la 
negociació col·lectiva serien crucials per millorar les condicions estructurals 
dels drets laborals, superar la desigualtat de poder en clau de gènere i ajudar a 
abordar i prevenir la violència i l’assetjament de gènere.77 El fet és que les normes 
que limiten la veu de les dones i la seva participació a la societat78 fan que 
aquests drets siguin encara més difícils d’assolir.

La llibertat sindical es veu constantment atacada al sector de la confecció, el 
qual, per començar, produeix sobretot a països que tenen una protecció molt 
tímida dels drets humans.79 De fet, en el darrer índex de la Confederació Sindical 
Internacional sobre drets laborals al món,80 es va poder veure que tot un seguit 
de països molt apreciats com a centres de producció no oferien cap garantia 
de protecció dels drets laborals. Entre aquests se citaven diversos països sud-
americans, així com Cambodja, la Xina, el Vietnam i Bangladesh. Aquest darrer 
es troba entre els deu pitjors països del món pel que fa als drets laborals. Es va 
veure també que molts altres països productors, com ara Etiòpia, Myanmar i el 
Pakistan, es caracteritzaven per les vulneracions sistemàtiques de drets.

Entre els riscos sectorials que exposa la Guia de l’OCDE sobre la diligència 
deguda,81 en relació amb les infraccions de les fàbriques que donen feina 
directament al personal del sector tèxtil, es troben diverses formes d’intimidació 
i actituds antisindicalistes: promoció d’estructures dominades pels empresaris; 
mecanismes febles de participació del personal i pràctiques de relacions laborals 
corruptes; negativa a negociar de bona fe; oposició sistèmica o organitzada 
dels empresaris i hostilitat cap als sindicats; així com l’efecte negatiu sobre la 
capacitat d’organització del personal que té contractes de curta durada i altres 
formes de contractes eventuals i d’ocupació informal.82 Les persones migrants 
pateixen restriccions especialment severes del seu dret a organitzar-se, a més de 
ser especialment vulnerables al tràfic de persones i al treball forçat.

Cal tenir molt en compte que les vulneracions contra els sindicats per 
part de la direcció de les fàbriques poden venir provocades per les 
empreses que les contracten i donen feina indirectament als treballadors 
i treballadores, o sigui, les marques de roba que compren els productes 
que fabriquen aquestes persones. Quan un proveïdor creu que ha d’actuar 
contra els sindicats per poder complir les obligacions contractuals de preus 
o terminis, o per poder establir o conservar una relació comercial amb el 
comprador, aquest comprador també és responsable de les vulneracions. 

2.2.2 <cont> 
Vulneracions generalitzades 
dels drets humans 

La pandèmia de la Covid-19 ha donat a les fàbriques de confecció d’arreu del món l’excusa 
ideal per acomiadar treballadors en massa, i moltes han aprofitat aquesta oportunitat per fer 
fora de les seves fàbriques sel·lectivament els i les dirigents sindicals i afiliades a sindicats. A 
Myanmar, l’incipient moviment sindical es veu amenaçat perquè els acomiadaments selectius 
i discriminatoris venen seguits d’atacs violents a dirigents sindicals, assetjament i intimidació 
d’afiliats i detencions i empresonaments de treballadores i treballadors per haver-se sumat a 
una vaga pacífica.83 A Bangladesh, Sri Lanka, Haití i Cambodja es fan servir formes semblants 
de repressió contra els sindicats.84 Tot i que la decisió d’aprofitar la crisi sanitària per sabotejar 
els sindicats es pren a nivell de fàbrica, la responsabilitat no s’atura aquí. Les marques i els 
minoristes de la moda tenen una influència immensa sobre les seves cadenes de valor i són 
responsables del tracte que es dona al personal de les fàbriques dels seus proveïdors.

FOCUS 9: 

Augment de la repressió 
sindical sota el vel de la 
pandèmia
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Les vulneracions dels drets humans que es resumeixen a l’apartat anterior es 
produeixen en una indústria que es caracteritza per la manca de transparència.

L’opacitat que es manté  al voltant de les complexes cadenes de valor globals i 
la confidencialitat de les obligacions contractuals fan que sigui difícil identificar 
quines fàbriques produeixen per a quines marques i si un proveïdor concret 
respecta els drets laborals o ofereix condicions de feina segures. L’única font 
pública d’informació sobre aquestes qüestions són les marques mateixes. A la 
pràctica, el que passa dins la fàbrica no surt de la fàbrica.

Per tal de fomentar una major transparència en el sector de la confecció, 
s’han endegat algunes accions voluntàries empresarials85 que compten amb el 
recolzament de la societat civil, com ara el Pacte de Transparència (vegeu el 
Focus 10). Tot i que hi ha hagut avenços considerables en aquesta línia, encara 
més del 60% de les marques no revelen on són els seus centres de producció. 
Entre les que ho fan, la gran majoria es queda en els proveïdors del nivell 1.86

Podem concloure que les accions voluntàries mai no aconseguiran el canvi 
estructural que es necessita: no hi ha incentius forts perquè les empreses no es 
desdiguin dels seus compromisos i sempre n’hi haurà que aniran per darrere de 
les altres. Per això, que totes juguin amb les mateixes condicions també anirà en 
interès de les empreses que hagin pres la davantera. Els canvis duradors arreu 
del sector només es produiran si s’introdueixen requisits legals de compliment 
obligat.

Rebutjar la transparència és ser curts de vista

La manca d’informació clara sobre la cadena de valor crea una munió de 
conseqüències negatives. En primer lloc, impedeix als consumidors i al públic 
de fiscalitzar el comportament de les empreses, així com entendre l’impacte real 
de la cadena d’operacions d’una empresa i, per tant, de les conseqüències de 
les seves compres. També impedeix als treballadors i treballadores d’identificar 
els compradors dels productes que fabriquen, la qual cosa debilita la seva 
possibilitat de reclamacions i reparacions, ja que potser no coneixen l’empresa 
per a la qual fabriquen. L’empresa en qüestió no pot conèixer l’impacte real de 
les seves operacions comercials ni replantejar les seves pràctiques gràcies a una 
avaluació acurada del risc. La manca de transparència també dificulta que les 
organitzacions de consumidors, els sindicats, les organitzacions de drets humans 
i altres agents socials puguin contrastar les afirmacions de responsabilitat social 
que publiquen les marques, o la suposada aplicació de la diligència deguda, i 
demanar-los explicacions per les deficiències.

D’altra banda, la transparència té molts avantatges. Pot millorar l’eficiència dels 
processos de diligència deguda, augmentar l’eficiència operativa i millorar la 
reputació d’una empresa.87 La transparència permet als grups interessats, com 
ara treballadors i treballadores, organitzacions laborals, grups de drets humans 
i altres, alertar ràpidament les firmes de roba sobre els abusos laborals a les 
fàbriques. Això dona a les empreses l’oportunitat d’intervenir, aturar i corregir les 
vulneracions de drets en una etapa incipient. També millora l’accés als recursos 
jurídics, ja que permet al personal de les fàbriques identificar les marques, 
minoristes i e-tailers, iniciatives multipartites o tribunals de justícia a qui poden 
adreçar-se. Permet que els sindicats s’organitzin al llarg de la cadena de valor de 
marques específiques, la qual cosa els permet augmentar el poder de negociació. 
A més, una major transparència permet que els estats, en cas de vulneració 
dels drets humans, identifiquin aquells que en comparteixen la responsabilitat. 
Finalment, facilita la col·laboració de marques i l’acció col·lectiva per tal d’aturar, 
prevenir, pal·liar i posar remei als abusos laborals a les cadenes de valor.

2.2.3 
Greu manca de transparència
a la cadena de valor 
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La Clean Clothes Campaign, juntament amb vuit organitzacions laborals i de drets humans, va 
posar en marxa el Pacte de Transparència el 2016.88 És un pacte de mínims sobre la divulgació 
d’informació de la cadena de valor i un millor seguiment dels productes, però les empreses no 
haurien de dubtar a anar més enllà i divulgar dades addicionals.

Quan signen el Pacte de Transparència, les empreses es comprometen a publicar 
quinzenalment al seu lloc web: (i) el nom complet de tots els centres de producció i 
instal·lacions de manufactura autoritzats; (ii) les adreces dels centres de producció; (iii) 
l’empresa matriu de la companyia local; (iv) els tipus de productes elaborats (peces de vestir, 
calçat, tèxtils per a la llar, accessoris); (v) el nombre de personal de cada centre per 
categories: menys de 1.000, de 1.001 a 5.000, de 5.001 a 10.000, més de 10.000. Les 
empreses han de publicar la informació anterior en un full de càlcul o en un altre format de 
consulta per tal que les dades siguin realment útils per a les parts interessades. El desembre 
del 2019, 41 empreses de confecció s’havien adaptat completament al Pacte, 19 més 
estaven a punt d’adaptar-s’hi i 15 s’hi adaptaven en part.

L’Open Apparel Registry, un registre obert del sector de la confecció, també recopila la 
informació disponible sobre els proveïdors. La seva missió és “mantenir una base de dades 
de codi obert, neutral i accessible al públic, de totes les instal·lacions del sector mundial de 
la confecció i del calçat, amb l’objectiu de permetre la col·laboració del sector i una millor 
identificació de les fàbriques”.89 A cada unitat de producció se li assigna un identificador propi 
de l’OAR. El 18 de desembre del 2020, aquest registre contenia 51.734 unitats de producció.

FOCUS 10: 

Pacte de Transparència i 
Open Apparel Registry

Un primer pas: la Directiva sobre divulgació d’informació no financera

La Directiva europea sobre la divulgació d’informació no financera i sobre la 
diversitat per part de determinades grans empreses i grups90 va representar 
un primer pas cap a una major transparència empresarial i un millor accés a la 
informació per a les parts interessades externes. Aquesta directiva del 2014 
exigeix que es divulguin les polítiques empresarials i les avaluacions de risc, que 
s’informi dels impactes sobre els drets humans i que es facilitin els indicadors 
clau de rendiment (KPI) i comprovants de compliment.

Tanmateix, l’efecte d’aquesta legislació es veu limitat pel seu reduït abast 
d’empreses.91 Deixa de banda moltes empreses actives del sector de la confecció 
que haurien d’estar obligades a informar sobre els seus riscos i impactes. A més, 
la Directiva no ofereix un marc d’informació comú ni claredat sobre l’abast de la 
informació que s’ha de divulgar; la informació sobre la cadena de valor que han 
facilitat les empreses fins ara ha estat mínima i les empreses trien amb pinces 
les qüestions concretes sobre les quals volen informar.92 Per exemple, només 
el 20% de les 110 empreses de confecció i tèxtils analitzades expliquen quins 
efectes adversos poden tenir els seus models i estratègies de negoci sobre les 
qüestions laborals, i només el 14% d’aquestes empreses revelen les seves llistes 
de proveïdors.93

Si bé la Directiva defineix les categories94 sobre les quals les empreses han 
de revelar informació, el fet és que aquestes categories són molt generals. 
A la pràctica, això significa que quan les empreses trien les qüestions sobre 
les quals els interessa informar, les dades sobre la llibertat sindical, els 
horaris de feina o els salaris queden pràcticament fora de la informació 
no financera, tot i que són vitals per entendre millor la situació dels drets 
humans a les cadenes de valor de la confecció.

La limitació fonamental d’aquesta Directiva és que se centra en l’obligació 
d’informar sobre la diligència deguda en drets humans, i no pas en l’obligació de 
dur a terme aquesta diligència deguda. La promulgació d’una legislació específica 
de la UE sobre diligència deguda a la cadena de valor vindria a omplir aquest 
buit; a més, hi ha vincles clars que es poden traçar entre aquestes dues eines 
reguladores.
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Què és la reparació?

L’accés a un recurs jurídic efectiu95 per a aquells que han patit una vulneració 
dels seus drets és un component bàsic (“el tercer pilar”) dels Principis rectors de 
les Nacions Unides sobre les empreses i els drets humans (UNGP), amb deures i 
responsabilitats que recauen sobre els estats i les empreses.96

En els UNGP, la reparació i la indemnització es refereixen “tant als processos 
de reparació oferts  com als resultats substantius destinats, en termes generals, 
a contrarestar o reparar qualsevol dany als drets humans que s’hagi produït”. 
Aquestes reparacions inclouen disculpes, restitució, rehabilitació, compensacions 
econòmiques o no econòmiques, sancions punitives (administratives o penals) i 
mesures de prevenció de nous danys, com ara els requeriments o les garanties de 
no repetició.97

Les directrius de l’OCDE per a empreses multinacionals també subratllen la 
necessitat que les empreses comptin amb processos que permetin la reparació. 
Els mecanismes de reclamació corresponents poden revestir moltes formes, però 
tots haurien de complir els criteris bàsics: legitimitat, accessibilitat, previsibilitat, 
equitat, transparència i compatibilitat amb les Directrius de l’OCDE.98

En teoria, hi ha molts mecanismes a disposició dels demandants de reparacions, 
inclosos els mecanismes de reclamació judicials, estatals, no judicials i no estatals.99 
Tanmateix, tal com demostren reiteradament els casos detectats per la CCC i 
confirmats per altres organitzacions i informes,100 l’existència de mecanismes de 
reclamació no garanteix per si sola una reparació efectiva per a aquells que han 
patit danys de drets humans.

2.2.4 
Una reparació efectiva 
és difícil d’assolir 
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Els casos de l’incendi de Tazreen i l’esfondrament de l’edifici Rana Plaza (vegeu l’apartat 2.2.2) 
van tenir com a resultat una manera innovadora d’abordar la prevenció i les reparacions. 
Les marques van signar un acord vinculant sobre la seguretat d’edificis i contra incendis a 
Bangladesh. Les víctimes i famílies afectades van rebre indemnitzacions a través del Fons de 
Reclamacions Tazreeni l’Acord del Rana Plaza.104 Tanmateix, això només va arribar després d’un 
grapat d’anys d’infatigable mobilització internacional i gràcies a la intensitat de l’interès públic i 
l’atenció dels mitjans de comunicació.

Després de l’incendi d’Ali Enterprises al Pakistan,105 les famílies afectades van lluitar durant 
més de quatre anys per rebre una compensació econòmica a llarg termini per part del principal 
comprador de la fàbrica, l’empresa alemanya de roba de descompte KiK. Tanmateix, un intent de 
portar l’empresa als tribunals alemanys no va donar fruit, com tampoc l’intent de responsabilitzar 
l’empresa d’auditoria italiana RINA als tribunals italians per haver certificat, poques setmanes 
abans de l’incendi, que la fàbrica era segura quan era clarament insegura segons les normes 
internacionals (SA8000). En dates més recents, la societat RINA es va negar a signar l’acord de 
mediació que va resultar d’un llarg procés al Punt Nacional de Contacte italià de l’OCDE.106  Més 
de vuit anys després de l’incendi, les famílies afectades encara esperen que se’ls faci justícia.

El mateix passa amb els 2.000 treballadors i treballadores a les quals es deuen milions en 
indemnitzacions i salaris impagats després que la fàbrica de Jaba Garmindo, a Indonèsia, de 
sobte fes fallida el 2015 quan el seu principal comprador, Uniqlo, va anul·lar les seves comandes. 
I el mateix passa amb centenars i milers d’altres lluites laborals, predominantment per part de les 
dones, els drets de les quals es vulneren sistemàticament, dia sí i dia també.

FOCUS 11: 

Els llargs i intricats viaranys 
dels sistemes judicials

Aconseguir reunir i documentar les proves és un dels principals obstacles a què 
s’enfronten les treballadores i els treballadors. Les reclamacions que es presenten 
a mecanismes no estatals solen ser desestimades per manca de proves (escrites). 
Com que no són les propietàries d’aquestes proves, les persones treballadores 
poques vegades tenen accés a la documentació sense córrer perill. L’exigència 
d’aportar proves documentals posa en risc els treballadors i les treballadores quan 

2.2.4 <cont> 
Una reparació efectiva 
és difícil d’assolir 

Reparacions al sector de la confecció

A causa de la naturalesa de les vulneracions més freqüents dels drets humans al 
sector de la confecció, les formes clau de reparació des del punt de vista de les 
persones treballadores inclouen: compensació econòmica, eliminació dels riscos 
de seguretat, readmissió dels dirigents sindicals, cobertura de Seguretat Social, 
pagament de salaris i indemnitzacions per acomiadament pendents, cessament 
de les hores extraordinàries forçades o no remunerades, concessió de baixes 
per maternitat i malaltia, i acomiadament dels supervisors que assetgen les 
treballadores i els treballadors.

Potser la forma que podria prendre la reparació està clara, però les persones 
que treballen a la confecció topen amb moltes barreres a l’hora de reclamar 
reparacions. Aquestes barreres van des de la manca d’informació, la por a les 
represàlies i els mitjans econòmics insuficients, fins a sistemes judicials febles 
als països d’origen dels demandants de reparacions i els obstacles relacionats 
amb la jurisdicció en els casos que impliquen empreses multinacionals.101 Els 
demandantsque van ser entrevistats per a un informe de l’Agència Europea de 
Drets Fonamentals102 subratllaven com a aspectes especialment problemàtics: 
les normes sobre la càrrega de la prova, la manca de reparacions col·lectives, el 
gran risc econòmic per als demandants, la manca d’informació suficient sobre els 
recursos jurídics disponibles i la manca d’igualtat de condicions, que és encara 
pitjor per als ciutadans de països tercers.

Aquestes barreres, àmpliament reconegudes, encara són més greus per a les 
persones que treballen a la confecció, que s’enfronten a una discriminació 
generalitzada en clau de gènere que es veu encara més agreujada quan es combina 
amb la marginació de les persones migrants,103 entre altres motius prohibits de 
discriminació. La manca de transparència de la cadena de valor empitjora encara 
més el problema de la càrrega de la prova.
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intenten obtenir informació, per exemple, fent fotos o emportant-se etiquetes o 
documentació de les fàbriques. Tot i que les empreses sovint tenen els mitjans 
per aportar aquestes proves, no estan sotmeses a la mateixa exigència que les 
persones treballadores.

Quan es poden superar els obstacles per accedir a un mecanisme de reclamació, 
com ara els Punts Nacionals de Contacte (PNC) de l’OCDE, els procediments solen 
desembocar en solucions insatisfactòries o fins i tot inexistents.107

Fàbriques de confecció i pràctiques de les marques de moda

La manca de legislació que protegeixi els drets de les persones treballadores, 
l’escassa vigilància108 i els obstacles que imperen a molts països productors per 
accedir als sistemes judicials, palesen que molts estats es desentenen de la seva 
responsabilitat, però les marques de roba també tenen molt a veure amb aquesta 
situació: opten, fins i tot de manera predominant, per fer els seus negocis en 
aquests països a causa de la manca de protecció dels drets humans; en propicien 
de manera activa les vulneracions a través de les seves pràctiques comercials; 
i impedeixen que les persones treballadores puguin recórrer a mecanismes no 
judicials veritablement efectius.

Això darrer s’esdevé de moltes maneres. Quan surten a la llum les vulneracions 
dels drets humans a les seves cadenes de valor, moltes marques opten per tallar 
els vincles comercials i sortir corrents en comptes d’utilitzar la seva influència per 
introduir millores sostenibles. S’amaguen darrere la seva pertinença a diverses 
“iniciatives empresarials responsables” que no ofereixen cap reparació efectiva. 
Una anàlisi recent i en profunditat d’iniciatives multipartites (IMP),109 tant 
liderades per empreses com desvinculades d’aquestes, va revelar que gairebé 
un terç d’aquestes no ofereixen cap mecanisme de denúncia i, de les que sí 
que ho fan, “gairebé tots els seus procediments de denúncia no segueixen els 
criteris reconeguts internacionalment perquè es doni un veritable accés a les 
reparacions”.110

Quan es proporciona un mecanisme de denúncia no judicial per part d’una marca, 
una IMP o un altre tipus d’iniciativa empresarial responsable, en el millor dels 
casos pot haver-hi una investigació independent seguida d’una publicació de 
conclusions, però en aquest procés no es contempla que hi hagi una determinació 
independent de la reparació escaient i una comprovació que la reparació s’hagi fet 
efectiva. Quan s’interposen denúncies a mecanismes com els PNC, les marques 
poden negar-se a personar-s’hi, o bé allarguen indefinidament els processos, la 
qual cosa acaba diluint l’eficàcia de les campanyes de sensibilització pública.

Per últim, però no menys important, quan es posen de manifest els impactes 
negatius sobre els drets humans mitjançant mecanismes de denúncia, les marques 
i les iniciatives de responsabilitat empresarial liderades per empreses incompleixen 
el seu deure –que també forma part dels principis UNGP– d’esmerçar esforços 
a identificar els problemes sistèmics subjacents i a desenvolupar estratègies 
(col·lectives) per prevenir-los.

Així doncs, l’accés a un mecanisme de denúncia no judicial es confon amb l’accés a 
una reparació efectiva per a les persones treballadores que han estat víctimes 
d’una vulneració dels drets humans. Dit d’una altra manera, el recurs de reclamació 
s’entén cada cop més en un sentit procedimental i no pas en funció del que pugui 
aportar a les persones que haurien de ser protegides per aquests drets: les 
treballadores i els treballadors. 

2.2.4 <cont> 
Una reparació efectiva 
és difícil d’assolir 
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2.3 
Conclusió:  
Les iniciatives i els compromisos voluntaris no 
han donat resultat

Pràcticament deu anys després de l’aprovació dels UNGP, és evident que confiar en un marc de control 
voluntari resulta insuficient i ineficaç per a les persones treballadores i la societat en general. Ni els mecanismes 
de reclamació no judicials ni l’auditoria social, els sistemes de certificació ni diverses (altres) iniciatives de 
responsabilitat empresarial no han tingut l’efecte que es va anunciar quan es van endegar.

Les vulneracions repetides i sistèmiques dels drets humans a les cadenes de valor de les marques de roba 
evidencien que la DDDH no es practica d’una manera sistemàtica i eficaç. A les cadenes de valor de nombroses 
marques i minoristes es continuen denunciant, de manera documentada i freqüent, vulneracions de la llibertat 
sindical, salaris de pobresa (fins i tot quan es fan hores extraordinàries), problemes de seguretat i salut laboral, 
i discriminació i violència de gènere, malgrat tots els compromisos de cara al públic de prevenir aquests abusos 
dels drets humans i laborals.

El més aclaparador és que les actuacions de moltes marques respecte als seus proveïdors durant la crisi 
de la Covid-19 han demostrat que, en qualsevol cas, les consideracions de DDDH es deixen de banda 
immediatament així que els guanys de les marques semblen estar en perill.111 Amb unes normatives obligatòries 
de DDDH,  la preocupació per les vulneracions dels drets humans ja hauria empès les marques a adoptar 
pràctiques de compra que garantissin que les persones treballadores percebessin el sou durant la crisi, almenys 
en la mesura del possible, o que els seus ocupadors apliquessin estratègies responsables d’acomiadament si les 
marques decidissin posar fi a la relació amb els proveïdors.113

Com que no hi ha cap requisit obligatori d’aplicar la diligència deguda als drets humans, la divulgació pública 
de les pràctiques de DDDH continua sent feble i irregular. Per això, la divulgació no aporta cap mena de 
prova que la DDDH s’apliqui d’una manera significativa, però sí que indica que hi ha moltes deficiències. Les 
mesures que les marques declaren haver adoptat per fer front als riscos identificats sovint no abasten d’una 
manera adequada tota la cadena de valor. Això vol dir que, fins i tot si funcionen, aquestes mesures només 
arribaran a una petita part del personal que confecciona la roba de la marca, o que només abordaran els riscos 
de forma marginal. La divulgació pública segons la Directiva d’informació no financera de la UE continua sent 
selectiva pel que fa als riscos de vulneració dels drets humans, a les mesures que s’han pres per abordar-los i als 
indicadors de com s’assoleixen i s’avaluen de manera continuada els passos per anar eliminant aquests riscos.114

Els informes elaborats per empreses en el context de la seva pertinença a les IMP i altres iniciatives de 
responsabilitat empresarial tampoc no ens poden donar una imatge acurada i completa de les pràctiques de 
DDDH.115 Per exemple, l’estudi realitzat l’any 2020 sobre diligència deguda pública per part de 34 empreses 
que van signar l’Acord neerlandès sobre roba i tèxtils sostenibles (una iniciativa multipartita) va evidenciar poc 
o gens de progrés en qüestions com ara el salari mínim vital o la llibertat sindical. Poques empreses disposen ni 
tan sols d’informació sobre els problemes de llibertat sindical a les fàbriques, tot i tenir la producció a països on 
se sap que aquesta llibertat està amenaçada. Les empreses tampoc no informen d’objectius amb terminis fixats 
ni de mesures complementàries per tal d’arribar a oferir salaris vitals en un futur proper.116
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Les proves més contundents que la pràctica de DDDH de les empreses no és efectiva venen 
precisament d’una enquesta, promoguda pel Govern federal, sobre la implementació de la 
DDDH a empreses alemanyes amb més de 500 empleats.117 No deixa de ser revelador que 
només 455 de les 2.254 empreses contactades accedissin a respondre a l‘última enquesta.118 
Això podria fer pensar que la selecció va ser esbiaixada i va afavorir aquelles empreses que 
ja coneixien el concepte de la DDDH. Així i tot, va resultar que només entre el 13 i el 17% 
de les empreses que van respondre a l’enquesta duien a terme una DDDH suficient. L’estudi 
també va revelar que l’anàlisi del risc i les mesures per afrontar els danys als drets humans 
són els dos components de la DDDH que creen més dificultats a les empreses. Si bé sembla 
que la pràctica d’elaborar normes adients de drets humans és més freqüent (38-45%), la gran 
majoria de les empreses no arriba a posar en pràctica aquests compromisos de DDDH. Aquesta 
conclusió resulta molt més sorprenent pel fet que els criteris d’avaluació de l’enquesta són 
molt menys afinats que, per exemple, els criteris utilitzats per l’OCDE en les seves avaluacions 
de compliment de la diligència deguda. L’enquesta pretenia esbrinar si almenys el 50% de les 
empreses alemanyes amb més de 500 empleats aplicaven la DDDH voluntària de manera 
suficient. Davant el resultat tan deficient respecte a aquest llindar, l’acord de la coalició de 
govern alemanya ha establert que el Govern donarà suport a una DDDH obligatòria a nivell 
nacional i de la UE.119

FOCUS 12: 

Un projecte fallit: la 
diligència deguda 
voluntària a Alemanya

En vista de tot plegat, no és d’estranyar que vuit de cada deu dels col·lectius afectats que van participar en 
l’estudi de la Comissió Europea120 pensessin que “el panorama normatiu actual de la diligència deguda per part 
de les empreses no és eficaç, eficient ni sistemàtic”.121 També es va evidenciar que les directrius i els requisits 
voluntaris d’informació són “les opcions menys efectives per protegir les persones i el planeta” (un 68% i un 
58% dels col·lectius afectats, respectivament) i que, de fet, poden “malmetre la protecció dels drets de les 
persones treballadores”, segons un estudi recent dut a terme per encàrrec de la Comissió Europea.122

Com ja s’ha esmentat, alguns governs dels estats membres de la UE també han indicat que és poc probable 
que les mesures voluntàries i les IMP per si soles produeixin canvis substantius i proporcionin reparacions 
als afectats per les pràctiques comercials pernicioses. Davant això, les conclusions del Consell de la UE 
feien una crida a promulgar mesures obligatòries de diligència empresarial que abastessin tots els sectors 
industrials.123

Durant la pandèmia de la Covid-19, un procés voluntari d’autoregulació podria haver portat algunes empreses 
a dur a terme una DDDH significativa. Això els hauria permès preveure que les anul·lacions en massa de 
comandes tindrien efectes negatius sobre els drets humans. Si així i tot haguessin decidit que les comandes 
s’havien de cancel·lar o ajornar, les empreses ho podrien haver fet d’una manera responsable que pal·liés els 
efectes adversos.

El fet que tan poques empreses optessin per actuar amb responsabilitat quan va esclatar la pandèmia i que, si 
ho feien, haguessin de competir en el mercat amb aquelles que no havien pres la mateixa opció, apunta encara 
més a la clara necessitat d’un marc regulador obligatori, de tal manera que la conducta responsable de les 
empreses no sigui només una opció que triïn algunes, que aleshores es trobaran en un desavantatge competitiu 
davant d’aquelles que han decidit no assumir aquesta responsabilitat. En comptes d’això, el que cal fomentar és 
que totes les empreses compleixin amb les normes reguladores que protegeixen els drets humans de tothom.
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