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Introducció

Antecedents

Des de l’any 2001 un Comitè d’Experts nomenat pel Consell de Seguretat de Nacions 
Unides investiga la explotació il·legal de recursos naturals i altres formes de riquesa a la 
R.D. Congo. Aquests informes revelen que diversos grups armats a l’est de la R.D. 
Congo es financen a través de la venda de minerals utilitzats per a la fabricació de 
productes d’alta tecnologia, com per exemple els telèfons mòbils.

Per aquesta raó, als països europeus i als Estats Units d'Amèrica (EUA), nombroses 
organitzacions de la societat civil han impulsat campanyes d’incidència i sensibilització 
sobre aquesta problemàtica. En els darrers anys, mitjançant iniciatives privades, 
públiques o d’aliances publicoprivades, s’han posat en marxa diverses mesures per 
garantir la “diligencia deguda” per part de les empreses implicades en la cadena de 
subministrament dels minerals (inspirats en la guia sobre aquesta matèria de l’OCDE),1 
la traçabilitat dels minerals o una certificació en origen dels minerals extrets a la R.D. 
Congo. Un altre resultat d’aquesta feina d’incidència ha estat l’aprovació als EUA de la 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, una normativa que 
exigeix transparència en la cadena de subministrament a les empreses llistades en la 
Borsa dels EUA i que utilitzin minerals del conflicte.  D’altra banda, el mes de març de 
2014 la Comissió Europea ha presentat davant del Parlament europeu i del Consell 
Europeu una proposta per regular el “comerç de minerals provinents de àrees d’alt risc i 
en conflicte”.2 

La societat civil catalana no ha estat aliena a aquestes preocupacions i des de fa anys 
en el marc de la Xarxa d'Entitats per la R.D. Congo, de la qual formen part Justícia i Pau, 
La Bretxa, i Associació Solidaritat Castelldefels-Kasando, s’han dut a terme diverses 
iniciatives i campanyes per donar a conèixer problemàtiques de la R.D. Congo. Un dels 
resultats d'aquestes accions d'incidència va ser la declaració del Parlament de 
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1  La guia de Deguda Diligència (Due Diligence en anglès) de l’Organització per la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic (OCDE) per a cadenes de subministrament responsable de minerals  en àrees 
de conflicte o d’alt risc és una iniciativa governamental i multilateral sobre la gestió responsable de les 
cadenes de subministrament dels minerals provenint d’àrees de conflicte. L’objectiu és ajudar les empreses 
a respectar els  drets humans i evitar que contribueixin al conflicte mitjançant pràctiques d’aprovisionament 
de minerals. La guia es completa amb els suplements sobre estany, tàntal,  tungstè i or. Els ministres dels 
estats membres de l’OCDE van aprovar la guia i per tant, tot i no ser un document legalment vinculant, 
reflecteix la posició comuna i el compromís polític de la institució i dels seus estats membres.

Els minerals del conflicte són inclosos en la normativa inclouen l’estany, el tàntal, el tungstè i l’or provinent 
de la R.D. Congo i dels països veïns.

2 El 20 de maig  de 2015 el ple del Parlament Europeu va votar a favor d’una reglamentació eficaç amb la 
inclusió d’una esmena per la qual es preveu obligar a totes les empreses de la cadena de subministrament 
(880.000 empreses de la UE), mitjançant auditories per part de tercers independents, a identificar les 
condicions d’extracció i compra dels quatre minerals esmentats incorporats en la majoria d’aparells 
electrònics. D’aquesta manera,  importadors i empreses que utilitzin estany,  tàntal, wolframi i or per a la 
fabricació dels seus productes hauran de demostrar que no estan incentivant conflictes i abusos de drets 
humans en zones de conflicte.
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Catalunya de l’any 2011 en la qual insta la Fundació Barcelona Mobile World Capital3 
a incloure en el seu pla d'activitats un espai de reflexió i diàleg sobre la 
responsabilitat social de les empreses de telefonia mòbil en l'explotació de 
recursos naturals per fabricar els aparells.4

Justícia i Pau, La Bretxa i Associació Solidaritat Castelldefels-Kasando, atesa la 
resolució del Parlament i el seu incompliment durant el MWC15, les diverses iniciatives 
internacionals i l’existència d’estudis a d’altres països europeus sobre la matèria,5  van 
valorar la conveniència de realitzar una enquesta a les empreses catalanes sobre el 
grau de coneixement de la problemàtica dels minerals de conflicte; és a dir, no es 
va aconseguir tenir un espai al MWC15 però l’enquesta es concebia com una via per 
escoltar i entendre millor l’actitud, coneixement i pràctiques de les empreses catalanes i 
establir un diàleg amb el sector empresarial i el govern de Catalunya o d’incidència per 
substitució. 

En aquest sentit, cal remarcar que la proposta va comptar amb el suport de l'Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i la Direcció General de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI) de la Generalitat de Catalunya.

Objectius de l’enquesta

Les dades obtingudes sobre les empreses catalanes amb relació a la seva cadena 
de subministrament podien obrir un procés de col·laboració entre la societat civil 
sensibilitzada i el Govern per fomentar la coherència entre les actuacions per a la 
promoció d'un sector tecnològic català internacionalitzat i actuacions de responsabilitat 
social empresarial que assegurin el compliment dels standars internacionals sobre 
respecte als drets humans.6 

Gràficament els objectius de l’estudi eren: 

Informe sobre l'enquesta realitzada a les empreses catalanes sobre el consum dels minerals dels conflictes

Les empreses catalanes i els Drets Humans

3 La Fundació Barcelona Mobile World Capital és una entitat públicoprivada creada en el marc de l’acord 
per la celebració del Congrés Mundial de Mòbils (MWC, segons les seves sigles en anglès)  a Barcelona 
des de l’any 2006 fins al 2015; l’acord ha estat recentment prorrogat fins al 2023.

4  Vegeu: http://www.justiciaipau.org/ca/66-portada/707-el-parlament-de-catalunya-reconeix-la-manca-de-
responsabilitat-i-transparencia-dels-fabricants-de-telefonia-mobil-en-lexplotacio-de-recursos-naturals 

5 P. ex. “Conflict Due Diligence by European Companies” publicat el novembre de 2013 per SOMO (Centre 
for Research on Multinational Corporations); també Justice et Paix Belgique ha publicat divesos estudis 
sobre aquesta temàtica.

6 Els principis rectors de NU sobre Empresa i DH i la guia de l’OCDE esmentada prèviament.

http://www.justiciaipau.org/ca/66-portada/707-el-parlament-de-catalunya-reconeix-la-manca-de-responsabilitat-i-transparencia-dels-fabricants-de-telefonia-mobil-en-lexplotacio-de-recursos-naturals
http://www.justiciaipau.org/ca/66-portada/707-el-parlament-de-catalunya-reconeix-la-manca-de-responsabilitat-i-transparencia-dels-fabricants-de-telefonia-mobil-en-lexplotacio-de-recursos-naturals
http://www.justiciaipau.org/ca/66-portada/707-el-parlament-de-catalunya-reconeix-la-manca-de-responsabilitat-i-transparencia-dels-fabricants-de-telefonia-mobil-en-lexplotacio-de-recursos-naturals
http://www.justiciaipau.org/ca/66-portada/707-el-parlament-de-catalunya-reconeix-la-manca-de-responsabilitat-i-transparencia-dels-fabricants-de-telefonia-mobil-en-lexplotacio-de-recursos-naturals
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Per tant, s'entenia que, d'una banda, la informació obtinguda podria ser d'utilitat per 
dissenyar actuacions de formació o sensibilització adreçada als empreses o altres 
públics (p. ex., mitjançant la visibilització d'actuacions empresarials responsables); de 
l’altra, aquesta informació també hauria de servir per fomentar espais de diàleg 
entre la societat civil organitzada i el sector empresarial català.

Informe sobre l'enquesta realitzada a les empreses catalanes sobre el consum dels minerals dels conflictes
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1. Metodologia i recollida de dades.

El mètode principal de recollida de la informació va ser una enquesta quantitativa.

Quines característiques tenia l’enquesta?

L’enquesta (vegeu Annex) es va elaborar d'acord amb les pautes d'actuació per a les 
empreses que recomana la Guia de Diligència Deguda de l’OCDE.7  Aquesta enquesta 
estava conformada per 43 preguntes, repartides al llarg de 7 blocs. Al bloc núm. 1 
("Identificació de l'empresa") es demanaven dades sobre l'empresa  amb les 
característiques principals de les empreses tecnològiques enquestades. El bloc núm. 2 
('Minerals utilitzats') preguntava per la utilització d'or, estany,  tungstè o tàntal en el 
procés de fabricació del seu producte. Al bloc núm. 3 es preguntava sobre els 
proveïdors de la cadena de subministrament de l'empresa (bloc 3.1), sobre les 
mesures aplicades per garantir la deguda diligència (bloc 3.2.), el grau de 
coneixement de les conseqüències derivades de l'aplicació de les mesures de 
deguda diligència (bloc 3.3.), el coneixement d'iniciatives per fomentar la 
responsabilitat empresarial amb relació als minerals esmentats (bloc 3.4.) i les 
demandes externes amb relació a la utilització de minerals dels conflictes (bloc 3.5.). Els 
blocs finals preguntaven quines mesures consideraven que havia de prendre 
l'administració pública (Bloc 4) si es volia rebre més informació sobre les mesures de 
responsabilitat de les empreses (Bloc 5), observacions (Bloc 6) i si estarien disposats a 
col·laborar en el futur (Bloc 7).

Es calculava que el temps exigit per emplenar el formulari era d’uns 20 minuts.

Com van ser identificades les empreses?

La identificació de les empreses es va fer d'acord amb la DGTSI i amb ACC1Ó a partir 
del catàleg d'empreses catalanes presents al MWC 2015. Durant el transcurs del 
Congrés Mòbil Mundial es va establir contacte amb diverses empreses catalanes a 
través d’un representant de les entitats impulsores i un de l’ACCD informant-les 
d’aquesta iniciativa. Concretament, i descartades diverses empreses, durant el congrés 
es van identificar un total de 14 empreses dedicades a la fabricació d'aparells 
electrònics i les dades de contace de les persones de referència de cada empresa per 
emplenar l’enquesta:

Quadre 1. Empreses catalanes identificades.

Nom i pàgina web Sector d’activitat

Accent Advanced Systems*
http://www.accent-systems.com/

Fabricació de productes electrónics

Ad Telecom*
http://www.adtelecom.es/ 

Fabricació d’equips de comunicacions

Informe sobre l'enquesta realitzada a les empreses catalanes sobre el consum dels minerals dels conflictes
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7  Consultar annex número 6. Aquesta Guia es pot descarregar a:  http://www.mincit.gov.co/
mincomercioexterior/descargar.php?id=69669 

http://www.accent-systems.com/
http://www.accent-systems.com/
http://www.adtelecom.es/
http://www.adtelecom.es/
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/descargar.php?id=69669
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/descargar.php?id=69669
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/descargar.php?id=69669
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/descargar.php?id=69669


Página 7  de 18

Advanced Automotive Antennas* Antenes per a automòbils

Ascamm*
http://www.ascamm.com 

Investigació sobre materials i processos

Centre de Visió Per Computador (Cvc)*
http://www.cvc.uab.es 

Investigació sobre visió per computador

Cttc*
http://www.cttc.es 

Recerca sobre tecnologies de la comunicació

Effilogics Technologies*
http://www.efficienciaenergetica.com/ 

Sistemes de medició

Ledmotive Technologies*
http://ledmotive.com/ 

Fabricació de productes d’il·luminació

Starlab Barcelona*
http://www.starlab.es/ 

Recerca (espai i neurociència)

Wavecontrol*
http://www.wavecontrol.com 

Fabricació de productes electrònics

Whiplash Entertainment*
http://whiplash.es 

Fabricació de productes electrònics

Yup Charge*
http://www.yupcharge.com/ 

Fabricació de productes electrónics (sistemes de 
càrrega per a telèfons mòbils)

PickData (+)
http://www.pickdata.net 

Fabricació de productes electrónics

Albedo Telecom (+)
http://www.albedotelecom.com/ 

Fabricació de productes electrónics

* Empreses al Pavelló de Catalunya (+) Empreses catalanes a  altres estands del Mobile World 
Congress 15. 

L’ACCD va enviar un correu electrònic (Annex 1) a les empreses participants al MWC 
2015 en el qual s’explicava que s’hi posarien en contacte per tractar aquesta qüestió. 

El procés de recollida d’informació 

 L’enquesta estava disponible en un formulari on line per tal que les empreses poguessin 
respondre per via electrònica. A cada una de les empreses se li va enviar un correu 
signat per director de Justícia i Pau en el qual es facilitava l’enllaç amb l’enquesta on line 

i es demanava la seva col·laboració 
(Annex 2) explicant els objectius de 
l'enquesta. També des de l'ACCD es va 
enviar un correu en el qual s'explicava 
en què consistia aquesta iniciativa i es 
demanava la seva col·laboració (Annex 
3).

El 17 de març es va enviar a totes les 
empreses contactades durant el 

MWC15 la comunicació amb els enllaços a l’enquesta online marcant un termini màxim 
per emplenar-la. Transcorreguda una setmana, i atès que cap empresa havia emplenat 
el qüestionari, entre els dies 24 i 25 de març les entitats van fer  trucades telefòniques 
a les persones identificades com a responsables d'emplenar l'enquesta; en la majoria de 
casos, els interlocutors explicaven no tenir constància d'haver rebut l'esmentada 
enquesta. Per aquesta raó, es va tornar a enviar l'enquesta de nou a totes les empreses. 

Informe sobre l'enquesta realitzada a les empreses catalanes sobre el consum dels minerals dels conflictes
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“La identificació de les empreses es va 

fer d'acord amb la DGTSI i ACC1Ó a 

partir del catàleg d'empreses catalanes 

presents al MWC 2015. L’ACCD va 

comunicar la inciativa a les empreses 

del catalèg.”

http://www.ascamm.com
http://www.ascamm.com
http://www.cvc.uab.es
http://www.cvc.uab.es
http://www.cttc.es
http://www.cttc.es
http://www.efficienciaenergetica.com/
http://www.efficienciaenergetica.com/
http://ledmotive.com/
http://ledmotive.com/
http://www.starlab.es/
http://www.starlab.es/
http://www.wavecontrol.com
http://www.wavecontrol.com
http://whiplash.es
http://whiplash.es
http://www.yupcharge.com/
http://www.yupcharge.com/
http://www.pickdata.net
http://www.pickdata.net
http://www.albedotelecom.com/
http://www.albedotelecom.com/
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Tot i així, un mes més tard, només dues empreses havien contestat a l'enquesta, raó per 
la qual s'opta per elaborar una versió reduïda (de 43 preguntes es passa a 16) la qual 
va ser enviada de nou per correu electrònic (Annex 4). Dies més tard, des de l'ACCD es 
va a demanar de nou la col·laboració de les empreses, informant-les de l'extensió del 
termini per a emplenar-la. 

2. Anàlisi de la recollida de la informació 

Respostes: Quantes empreses van contestar?

De les 14  empreses a les quals va ser enviada l'enquesta només van contestar 3 
empreses: Centre de Visió per Computador, YupCharge, Ledmotive Technologies, SL. 
No obstant això, hi ha hagut alguna empresa que va contactar amb nosaltres per 
explicar que no fabricaven productes; aquest seria el cas d’Starlab, que va enviar un 
correu assenyalant que la seva empresa ‘fa ciència i tecnologia' i que, per tant, no 
creuen que per a ells ‘s’apliquen els  resultats  de l'enquesta’. També va haver-hi 
empreses que van començar l'enquesta però que no la van acabar d'emplenar; en altres 
casos vam rebre correus expresant el desconeixement del tema o que no eren capaços 
de respondre cap pregunta. Concretament, tres empreses van accedir a l’enllaç 
electrònic i van començar a emplenar dades, i dues més van respondre a les nostres 
comunicacions informant que no l’emplenarien. 

Aquest és un exemple:
El responsable de vendes d'Accent Advanced Systems contesta:

Benvolgut Sr. Serrano, 

Honestament li haig de dir que tenim un alt nivell de desconeixement sobre d'aquestes 
recomanacions tot i que entenem que els nostres proveidors, en ser europeus en un 90%, ja 
respecten aquests consells. Al final, nosaltres treballem amb marques de primera qualitat, 
reconegudes internacionalment dins del sector, i sempre amb cerficiació ROHS.

Espero que aquesta informació ajudi al seu sondeig, i respondrem l'enquesta quan ens sigui 
possible. 

Gràcies,

Santi Pou
Nota: igual que va ocórrer amb les trucades  telefòniques, finalment aquesta empresa no va 
contestar l'enquesta.

Una altra empresa contestava:

Resposta de l’empresa Pick Data

Bon dia José,

He començat a respondre l'Enquesta però crec que no s'aplica a la nostra empresa ja que no 
comprem matèries  primeres  de cap tipus, nosaltres  bàsicament el que fem és programari i 
desenvolupaments electrònics, però fem l'I+D, no la producció; he començat a respondre 
l'enquesta però no era capaç de respondre cap pregunta.

Salutacions,

Joan Comellas

Informe sobre l'enquesta realitzada a les empreses catalanes sobre el consum dels minerals dels conflictes
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Anàlisi de les respostes

Per a l’anàlisi de la informació recollida ens guiem pels tres criteris establerts en l’apartat 
d’objectius:

1. Grau de coneixement de les mesures de responsabilitat corporativa.

2. Aplicació de mesures concretes per part de  l’empresa

3. Percepció/opinió i actitud de les empreses respecte a les iniciatives en curs 
sobre regulació dels minerals en conflicte.

Atès el reduït nombre de respostes a l’enquesta enviada, les conclusions sobre 
cadascun dels tres criteris no es basen només en les respostes rebudes sinò també en 
elements del procés de recollida d’informació.

En primer lloc, sobre el grau de coneixement, és important destacar que:

1. Cap de les tres empreses que responen coneix l’origen de l’or, estany, tungstè i 
tàntal (3Ts) que utiltzen en els processos de fabricació.

2. Cap de les tres empreses coneix iniciatives que fomentin mesures de diligència 
deguda o responsabilitat amb relació als 3Ts.

Respecte a l’aplicació de mesures, la primera constatació de les respostes és que les 
empreses no tenen un àrea específica o un departament de Responsabilitat Social 
Corporativa amb pressupost i personal. D’altra banda, cap de les empreses que 
responen té un compromís específic sobre 'minerals vinculats a conflictes'.8

Finalment, amb relació a la percepció i actitud de les empreses sobre la problemàtica 
dels minerals del conflicte i la seva regulació, tenim en compte tres variables: grau de 
participació en l’enquesta, temps dedicat i interés per informació addicional. 

Una altra qüestió a tenir en compte és que el percentatge d’empreses participant és 
baix,tant si tenim en compte el percentatge d’empreses que emplenen l’enquesta en la 
seva integritat (20%) com el d’empreses que responen a la petició d’informació, malgrat 
comunicar-se per declinar la participar (35%).9  D’altra banda, el temps destinat a 
emplenar o a revisar el contingut de l’enquesta denota poc interés. Cap empresa ha 
destinat més de 15 minuts a la contestació de l'enquesta  i moltes empreses no van 
dedicar ni 3 minuts a intentar emplenar-la.

Informe sobre l'enquesta realitzada a les empreses catalanes sobre el consum dels minerals dels conflictes
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8  Aquesta és una de les recomanacions clau de l’OCDE per a les empreses implicades en la cadena de 
subministrament dels conflict minerals.

9 La feble participació sobta especialment si es té en compte que la participació d’aquestes empreses al 
MWC15 han estat promocionades per la Generalitat de Catalunya (p. ex.,  mitjançat el seu catàleg 
institucional) i que es va comunicar a les empreses la col·laboració de la Generalitat en l’enquesta. 
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Quadre 2. Respostes obtingudes

Enquesta Temps emprat Nombre de respostes 

#1 29’’ 1 de 43

#2 3’ 14’’ 16 de 43

#3 12’ 34’’ 40 de 43

#4 7’ 31’’ 11 de 43

#5 13’ 43’’ 43 de 43

#6 13’ 13’’ 43 de 43

#7 11’’ 1 de 43

#8 2’ 16’’ 1 de 16

#9 2’ 51’’ 16 de 16

#10 6’ 45’’ 8 de 16

Notes: Les contestacions núm. 5 i 6 són de la mateixa empresa; les contestacions núm. 8, 9 i 10 son 
respostes a l’enquesta breu.

Aquesta manca d’interès es confirma en la resposta negativa de totes les empreses a 
les preguntes sobre si volen rebre més informació sobre les mesures de prevenció de 
risc, diligència deguda i/o responsabilitat social corporativa relativa a l'extracció de 
recursos minerals (núm. de pregunta 41) o si estan interessades d’aprofundir en el 
coneixement i necessitats de les empreses catalanes amb relació a la problemàtica 
dels minerals dels conflictes (núm. de pregunta 43).

En el quadre següent es presenta un resum de les respostes obtingudes; per raons de 
confidencialitat10 anomenarem Empresa #1, Empresa #2 i Empresa #3 les empreses que 
han contestat l’enquesta.

Quadre 3. Resum de les respostes de les empreses

Preguntes Empresa #1 Empresa #2 Empresa #3

Sector d’activitat Núm. 26* Núm. 26 Núm. 26
Les activitats  de RSC disposen de pressupost i 
personal

NO NO SÍ

L’empresa utilitza or, estany, tungstè i tàntal (3Ts) SÍ SÍ No ho sap

L’empresa coneix l’origen d’aquest productes NO NO NO

L’empresa ha pres mesures sobre Diligència Deguda NO NO NO
L’empresa coneix iniciatives  que fomentin mesures 
de diligència deguda o responsabilitat amb relació 
als 3Ts

NO NO NO

Nota: *Fabricació de productes informàtics, electrònics i/o òptics. De l’empresa #2 tenim dues respostes a 
l’enquesta (una omplerta pel director tècnic i altra pel CEO). L’empresa #3 ha contestat l’enquesta breu.

Informe sobre l'enquesta realitzada a les empreses catalanes sobre el consum dels minerals dels conflictes
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10  Cal tenir molt present que al qüestionari es deia que “tota la informació que es  faciliti a través  d'aquest 
qüestionari serà tractada amb finalitat estadística, i que es  respectarà en tot moment l'estricte anonimat de 
les persones i empreses enquestades"; per tant no podem donar dades ni d’empreses ni de persones.
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Altres elments a destacar de l'anàlisi de les respostes són: 

1. Les empreses que responen són petites empreses (amb 10 treballadors o 
menys, i menys de 2 milions d'euros de facturació anual). 

2. Les empreses utilitzen or, estany, tungstè i tàntal per a la fabricació dels seus 
productes. Les empreses que responen l'enquesta consideren que 
l'administració pública hauria de facilitar informació i assessorar les 
empreses sobre les mesures de deguda diligència, o promoure les empreses 
que demostrin el compliment d'aquestes mesures.

3. Conclusions 

Com ja vam assenyalar a l'inici 
d'aquest document, aquesta enquesta 
tenia entre els seus objectius: 1) 
identificar el grau de coneixement de 
les empreses catalanes de pràctiques 
de responsabilitat social corporativa 
respecte als minerals de conflicte provinents de la R.D. Congo; 2) detallar les mesures 
aplicades per les empreses respecte a la cadena de subministrament; i 3) conèixer la 
percepció/opinió i actitud de les empreses sobre el marc normatiu amb relació als 
minerals de conflicte.

Del procés de recollida d’informació es pot inferir que les empreses catalanes no 
apliquen mesures de responsabilitat social corporativa respecte a l'aprovisionament de 
'minerals de conflicte’, ni coneixen iniciatives encaminades a garantir la provisió 
'responsable' de minerals, ni les normatives i/o recomanacions internacionals respecte 
als minerals associats a conflictes o violacions de drets humans. Tanmateix, el nombre 
reduit de respostes a l’enquesta no permet confirmar amb criteris de rigor probabilístic 
aquesta conclusió.

Per tant aquesta enquesta estaria revelant greus carències de les empreses 
tecnològiques catalanes amb relació a les pràctiques de responsabilitat social 
corporativa respecte als minerals de conflicte provinents de la R.D. Congo. No només hi 
ha un desconeixement de la problemàtica sinó que la manca de respostes i el desinterès 
per l’enquesta, indicatiu del comportament empresarial, apunta a la manca de 
responsabilitat pel que fa als minerals dels conflictes i la dificultat d’establir un diàleg 
amb el sector privat en aquesta matèria.

No obstant això, com a conclusió cal remarcar diversos aspectes positius d'aquesta 
enquesta. En primer lloc, l'alt grau d'implicació institucional de la iniciativa, ja que en 
la preparació i realització de l'enquesta han estat implicades diferents unitats de la 
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Generalitat, la qual cosa posa de manifest la possibilitat de mantenir un diàleg amb la 
Generalitat amb relació a la problemàtica dels minerals dels conflictes. D'altra banda, el 
disseny de l'enquesta ha suposat un veritable esforç de reflexió i un intent de 

compartir amb les empreses els 
r e q u i s i t s i r e c o m a n a c i o n s 
internacionals en la matèria.

Per fer autocrítica, caldria assenyalar 
que va haver 'errades en la selecció' 
de les empreses, ja que no totes les 
empreses identificades es dedicaven 
a la fabricació d'elements electrònics; 
ja hem mostrat alguns dels correus 
rebuts indicant aquest aspecte (la 

consulta a les respectives pàgines web sembla confirmar que no són empreses 
dedicades a la fabricació sinó al desenvolupament de software). D'altra banda, tot i que 
a diversos apartats del qüestionari es deia que la informació era confidencial i 'que en 
cap cas seria possible la identificació de l'empresa o la persona que responia el 
qüestionari', el fet cert era que per poder emplenar l'enquesta era obligatori 'deixar' el 
nom de l'empresa i de la persona que l'omplia; no obstant això, aquesta demanda 
d’informació no és incompatible amb l’esmentat compromís de confidencialitat pel fet 
que l’exercici d’investigació es basa en la confiança.

4. Aprenentatges i recomanacions 

No hi ha cap dubte que de tot aquest procès de disseny de l'enquesta, coordinació 
d'entitats, selecció d'empreses, recollida i tractament de les dades i l'anàlisi dels 
resultats es poden extraure aprenentatges per a futurs exercicis. 

En primer lloc tot aquest exercici (realització i enviament de l'enquesta, contacte amb les 
empreses, etc.) no ha estat fàcil i ha servit per detectar algunes mancances, ja 
explicades. 

En segon lloc, entre els impulsors i col·laboradors insitucionals de l’enquesta hi havia 
una certa expectativa que, d’una banda, la informació obtinguda podria ser d'utilitat 
per dissenyar actuacions de formació o sensibilització adreçada a les empreses o 
altres públics (p. ex. mitjançant la visibilització d'actuacions empresarials responsables); 
i, de l’altra, aquesta informació també hauria de servir per fomentar espais de 
diàleg entre la societat civil organitzada i el sector empresarial català. En canvi, el 
que hem vist és que la major part de les empreses no en saben, del tema, però tampoc 
semblen tenir interès ni a saber ni a aplicar les mesures de responsabilitat respecte a 
l'aprovisionament de minerals.

D’altra banda, recordem que les empreses catalanes seleccionades són aquelles que 
han estat presents en el MWC15, un esdeveniment enfocat a la promoció internacional. 
D’acord amb les conclusions de l’estudi, la participació en aquesta fira no contribueix a 
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obtenir major informació o coneixement sobre la responsabilitat social corporativa 
vinculada al respecte pels drets humans en la cadena de subministrament.

Les entitats impulsores de l’estudi considerem que les conclusions que es deriven de 
l’estudi, tot i el seu caràcter preliminar, hauriem de preocupar a totes les institucions 
catalanes que vetllen pel respecte dels drets humans i en especial al Parlament i al 
Govern de Catalunya11 i conduir a actuacions públiques efectives.

Informe sobre l'enquesta realitzada a les empreses catalanes sobre el consum dels minerals dels conflictes
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11  Considerat per la Llei d’exteriors aprobada l’any 2015; igualment la coherencia de polítiques està 
expressament recollida al Pla Director de la Cooperació Catalana 2015-2019.
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5. Annexos.

Annex 1.  Correu enviat des de l’ACCD informant les empreses catalanes 
participants al MWC 2015

De: Mercader Reixachs, Núria 
Enviat: divendres, 27 / febrer / 2015 13:26
Tema: Sol·licitud de participació en estudi sobre empresa i drets humans _MWC

Benvolgut, benvolguda,

Ens  dirigim a la seva empresa com a expositora en l’espai de la Generalitat de Catalunya al 
Mobile World Congress (MWC) d’enguany, que se celebrarà del 2 al 5 de març de 2015.

La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD) i la Direcció General de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI) de la Generalitat de Catalunya hem iniciat 
un procés de col·laboració amb l’objectiu de garantir la coherència entre les actuacions per a la 

promoció d’un sector tecnològic internacionalitzat i el compromís amb els  drets humans, en 
particular amb els Principis rectors de les Nacions Unides sobre les empreses i els drets humans.

Per iniciar aquest treball des de l’Agència  Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 
estem donant suport a una iniciativa de tres entitats catalanes  expertes  en la temàtica: Justícia i 
Pau Barcelona, la Bretxa i Solidaritat Castelldefels-Kasando. La iniciativa consisteix a recollir 

informació de les empreses presents als  espais de la Generalitat del MWC sobre el grau de 
coneixement i aplicació de mesures de responsabilitat pel respecte dels drets humans.

En aquest sentit, els  informem que durant els dies del Congrés una persona de les  entitats i una 
persona de l’ACCD es  posarà en contacte amb vostès per tractar aquesta qüestió i proposar una 
fórmula per garantir la seva participació.

Esperem que aquesta iniciativa sigui del seu interès i que puguem comptar amb la seva 
participació.

Rebi una cordial salutació.

Núria Mercader i Reixachs

Cap de l’Àrea de Coherència i Qualitat de Polítiques Públiques

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

(...)
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Annex 2. Correu enviat des de Justícia i Pau amb l’enquesta

 

Benvolgut, benvolguda,

Ens  dirigim a vostè i la seva empresa per reprendre el contacte fet al passat Mobile World 

Congress  (MWC). Com recordarà, el van contactar des de l'Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) en el marc del suport a una iniciativa posada en marxa per les ONG 

Justícia i Pau Barcelona, la Bretxa i Solidaritat Castelldefels-Kasando. 

Aquestes entitats, juntament amb la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament 

(DGCD) i la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI) de la 
Generalitat de Catalunya, hem iniciat un procés de col·laboració per recollir informació de les 

empreses  catalanes  presents al MWC. Volem identificar el grau de coneixement de les empreses 
catalanes  del sector TIC sobre les recomanacions internacionals de responsabilitat pel respecte 

dels  drets humans i, en concret, la informació que tenen sobre la cadena de subministrament 
dels  vostres productes. A tal efecte, hem preparat una enquesta a la  qual pot accedir al següent 

enllaç: https://es.surveymonkey.com/s/YCSZ3D6 

Li enviem també l'enquesta en format pdf per si vol emplenar-la mitjançant aquest format i 

enviar-la per correu electrònic o postal.

Les dades de la seva empresa seran tractades de manera anònima. 

Esperant que aquesta iniciativa sigui del seu interès, agrairíem molt la seva participació a 
l'enquesta.

 

Per a qualsevol dubte restem a la seva disposició.

 

Rebi una cordial salutació,

Eduard Ibáñez
Director de Justícia i Pau
T. 93 317 61 77
C/ Roger de Llúria, 126, 3r 1a
08037 Barcelona
www.justiciaipau.org
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Annex 3. Correu enviat des de l’ACCD demanant la participació de les empreses

De: Mercader Reixachs, Núria 
Enviat: divendres, 27 / març / 2015 12:25

Tema: Sol·licitud de participació en estudi sobre empresa i drets humans _MWC

Benvolgut, benvolguda,

Ens  dirigim a la seva empresa com a participant al Mobile World Congress  (MWC) celebrat del 2 
al 5 de març de 2015.

La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD) i la Direcció General de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI) de la Generalitat de Catalunya hem iniciat 
un procés de col·laboració amb l’objectiu de garantir la coherència entre les actuacions per a la 

promoció d’un sector tecnològic internacionalitzat i el compromís amb els  drets humans, en 
particular amb els Principis rectors de les Nacions Unides sobre les empreses i els drets humans.

Per iniciar aquest treball, des de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 
estem donant suport a una iniciativa de tres entitats catalanes  expertes  en la temàtica: Justícia i 
Pau Barcelona, la Bretxa i Solidaritat Castelldefels-Kasando. La iniciativa consisteix a recollir 

informació de les  empreses  catalanes assistents al MWC sobre el grau de coneixement i 
aplicació de mesures  de responsabilitat pel respecte dels  drets  humans, en particular de la seva 

cadena de subministrament.

En aquest sentit, una persona de les entitats esmentades  s’ha posat en contacte amb vostès  per 
sol·licitar la seva participació mitjançant una enquesta.

Esperem que aquesta iniciativa sigui del seu interès i que puguem comptar amb la seva 
participació.

 

Rebi una cordial salutació.

 

Núria Mercader i Reixachs
Cap de l’Àrea de Coherència i Qualitat de Polítiques Públiques
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
(...)
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Annex 4. Model de correu enviat informant de la versió breu de l’enquesta

Benvolgut  Sr. X, 

Fa unes  setmanes ens  vam posar en contacte amb vostè per demanar la col·laboració en una 
enquesta sobre responsabilitat social corporativa impulsada per Justícia i Pau Barcelona, la 

Bretxa i Solidaritat Castelldefels-Kasando, i que compta amb el suport de l'Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la 

Informació, i d’ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. 

L’objectiu és identificar el coneixement sobre les recomanacions  internacionals  de responsabilitat 

social corporativa i el grau d'informació respecte la cadena de subministrament d’alguns minerals 
utilitzats per a la fabricació de productes que fabriqueu, comercialitzeu o desenvolupeu.

La seva empresa encara no ha respost l'enquesta i és  per aquest motiu que ens tornem a posar 
en contacte amb vostès.

Entenem les carregues de feina i limitacions  de temps  i per aquest motiu els enviem una nova 
versió de l’enquesta amb menys preguntes, fet que els  permetrà  emplenar el qüestionari en 

menys de 10 minuts.

Poden trobar l'enquesta a: https://es.surveymonkey.com/s/DPJ68MX

Per a qualsevol dubte restem a la seva disposició.

Esperant que en aquesta ocasió puguem comptar amb seva col·laboració, rebi una cordial 

salutació.

-- 

José Serrano 
Coordinador Campanya "Conflict Minerals" 
Justícia i Pau
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Annex 5. Correu enviat des de l’ACCD informant de l’extensió del termini per 
emplenar l’enquesta

De: Mercader Reixachs, Núria 
Enviat: dijous, 7 / maig / 2015 13:34

Tema: RE: Sol·licitud de participació en estudi sobre empresa i drets humans _MWC

Benvolgut, benvolguda,

Fa unes  setmanes us  vam escriure com a empresa catalana que va participar al Mobile World 
Congress  (MWC) d’enguany per informar-vos  i demanar la vostra participació en una enquesta 

sobre el grau d'informació respecte la cadena de subministrament d’alguns minerals  utilitzats  per 
a la fabricació de productes que comercialitzeu, desenvolupeu o fabriqueu. 

La iniciativa, impulsada per tres entitats catalanes, ha comptat amb el suport de la  Direcció 

General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD), la Direcció General de Telecomunicacions  i 
Societat de la Informació (DGTSI) i ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la 

Generalitat de Catalunya.

El nostre objectiu és  garantir la coherència entre les actuacions per a la promoció d’un sector 
tecnològic internacionalitzat i el compromís amb els drets humans.

Us agraïm per endavant la vostra disposició i el temps dedicat a emplenar l’enquesta.

En cas que encara no ho hagueu pogut fer, us informem que el termini per emplenar-la s’ha 
allargat fins al proper divendres 8 de maig de 2015. Podeu trobar l’enquesta al següent enllaç: 
https://es.surveymonkey.com/s/DPJ68MX.

Rebeu una cordial salutació.

Núria Mercader i Reixachs
Cap de l’Àrea de Coherència i Qualitat de Polítiques Públiques
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
(...)
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Annex 6. Gràfic sobre el funcionament de la Deguda Diligència
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