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POLÍTICA DE CADENA DE SUBMINISTRAMENT DE L'ORFEBRE PER A UNA CADENA DE 
SUBMINISTRAMENT GLOBAL RESPONSABLE DE MINERALS D'ÀREES AFECTADES PER 

CONFLICTES I D'ALT RISC 

 

Tenint en compte els riscos d'impactes adversos significatius que poden estar associats 
amb l'extracció, el comerç, la manipulació i l'exportació de minerals de les zones 
afectades pel conflicte i d'alt risc, i tenint en compte que l'ORFEBRE té la 
responsabilitat de respectar els drets humans i no contribuir al conflicte, l'ORFEBRE es 
compromet a adoptar, difondre àmpliament i incorporar en contractes i / o acords 
amb proveïdors la present política sobre el subministrament responsable de minerals 
d'àrees afectades per conflictes i d'alt risc, com una referència comuna per a les 
pràctiques de subministrament sensibles al conflicte i la consciència de risc dels 
subministradors des del punt d'extracció fins a l'usuari final. L'ORFEBRE es compromet 
a abstenir-se de qualsevol acció que contribueixi al finançament del conflicte i 
L'ORFEBRE es compromet a complir amb les resolucions de sancions pertinents de les 
Nacions Unides o, si s'escau, les lleis nacionals que implementin aquestes resolucions. 

Pel que fa als greus abusos associats a l'extracció, transport o comercialització de 
minerals: 

1. Quan es proveeixi o operi en àrees afectades per conflictes i d'alt risc, L'ORFEBRE no 
tolerarà ni de cap manera beneficiarà, contribuirà, assistirà o facilitarà la comissió per 
part de qualsevol de les parts de: 

i) qualsevol forma de tortura, tracte cruel, inhumà i degradant; 

ii) qualsevol forma de treball forçós o obligatori, és a dir treball o servei que s'exigeix a 
qualsevol persona sota l'amenaça d'una pena i pel qual aquesta persona no s'ha ofert 
voluntàriament; 

iii) les pitjors formes de treball infantil; 

iv) altres violacions greus dels drets humans i abusos, com la violència sexual 
generalitzada; 

v) crims de guerra o altres violacions greus del dret internacional humanitari, crims de 
lesa humanitat o genocidi. 

Pel que fa a la gestió del risc d'abusos greus: 

2. L'ORFEBRE suspendrà o interromprà immediatament el compromís amb els 
proveïdors upstream quan L'ORFEBRE identifiqui un risc raonable que estiguin 
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contractant o vinculant-se amb qualsevol part que cometi abusos greus segons es 
defineix en l'apartat 1. 

Pel que fa al suport directe o indirecte a grups armats no estatals: 

3. L'ORFEBRE no tolerarà cap suport directe o indirecte a grups armats no estatals a 
través de l'extracció, transport, comerç, maneig o exportació de minerals. El "suport 
directe o indirecte" als grups armats no estatals a través de l'extracció, transport, 
comerç, maneig o exportació de minerals inclou, entre altres i sense limitar-s’hi, 
l'obtenció de minerals, la realització de pagaments o la prestació d'assistència logística 
o equips a grups armats no estatals o els seus associats que: 

i) controlin il·legalment les mines o controlin de qualsevol manera les rutes de 
transport, els punts on es comercialitzen els minerals i els actors en la cadena de 
subministrament; i / o 

ii) gravin il·legalment o obtinguin per la força diners o minerals en els punts d'accés als 
llocs miners, al llarg de les rutes de transport o en els llocs on es comercialitzen 
minerals; i / o 

iii) gravin il·legalment o extorsionin intermediaris, empreses d'exportació o 
comerciants internacionals. 

Pel que fa a la gestió del risc de suport directe o indirecte a grups armats no estatals: 

4. L'ORFEBRE suspendrà o interromprà immediatament el compromís amb els 
proveïdors upstream respecte als quals L'ORFEBRE identifiqui el risc raonable que 
estiguin contractant o vinculant-se amb qualsevol part que brindi suport directe o 
indirecte a grups armats no estatals, com es defineix al paràgraf 3. 

Pel que fa a les forces de seguretat públiques o privades: 

5. L'ORFEBRE es compromet a eliminar, de conformitat amb el paràgraf 10, el suport 
directe o indirecte a les forces de seguretat públiques o privades que controlin 
il·legalment els llocs miners, les rutes de transport i els agents en la cadena de 
subministrament; gravin il·legalment o obtinguin per la força diners o minerals en el 
punt d'accés als llocs miners, al llarg de les rutes de transport o en els llocs on es 
comercialitzen minerals; o gravin il·legalment o extorsionin intermediaris, empreses 
d'exportació o comerciants internacionals. 

6. L'ORFEBRE reconeix que el paper de les forces de seguretat públiques o privades en 
els llocs miners i / o àrees circumdants i / o al llarg de les rutes de transport ha de ser 
únicament per mantenir l'estat de dret, inclosa la salvaguarda dels drets humans i la 
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seguretat dels treballadors miners, equips i instal·lacions, i protegir el lloc de la mina o 
les rutes de transport de la interferència amb l'extracció i el comerç legítims. 

7. Quan L'ORFEBRE o qualsevol companyia de la nostra cadena de subministrament 
contracti forces de seguretat públiques o privades, L'ORFEBRE es compromet o 
L'ORFEBRE requerirà que aquestes forces de seguretat siguin contractades de 
conformitat amb els Principis Voluntaris sobre Seguretat i Drets Humans. En particular, 
L'ORFEBRE donarà suport o prendrà mesures per adoptar polítiques de detecció per 
garantir que no es contracti individus o unitats de forces de seguretat que se sap que 
han estat responsables d'abusos greus contra els drets humans. 

8. L'ORFEBRE donarà suport als esforços, o prendrà mesures, per comprometre’s amb 
les autoritats centrals o locals, les organitzacions internacionals i les organitzacions de 
la societat civil per contribuir a solucions viables sobre com la transparència, la 
proporcionalitat i la responsabilitat en els pagaments realitzats a les forces de 
seguretat pública per a la provisió de seguretat podria millorar-se. 

9. L'ORFEBRE donarà suport als esforços, o prendrà mesures, per a col·laborar amb les 
autoritats locals, organitzacions internacionals i organitzacions de la societat civil per 
evitar o minimitzar l'exposició dels grups vulnerables, en particular, els miners 
artesanals d'on s'extreuen els minerals en la cadena de subministrament a través de 
mineria artesanal o a petita escala, als impactes adversos associats amb la presència 
de forces de seguretat, públiques o privades, en els llocs miners. 

Respecte a la gestió de riscos de les forces de seguretat públiques o privades: 

10. En funció de la posició específica de la companyia a la cadena de subministrament, 
L'ORFEBRE dissenyarà, adoptarà i implementarà immediatament un pla de gestió de 
riscos amb proveïdors upstream i altres parts interessades per prevenir o mitigar el risc 
de suport directe o indirecte a les forces de seguretat públiques o privades, segons 
s'identifica en el paràgraf 5, quan L'ORFEBRE identifiqui que hi ha un risc raonable. En 
aquests casos, L'ORFEBRE suspendrà o interromprà el compromís amb els proveïdors 
upstream després d'intents fallits de mitigació dins dels sis mesos posteriors a 
l'adopció del pla de gestió de riscos. Quan L'ORFEBRE identifiqui un risc raonable 
d'activitats que no siguin conseqüents amb els paràgrafs 8 i 9, L'ORFEBRE respondrà en 
la mateixa línia. 

Pel que fa al suborn i la manipulació fraudulenta de l'origen dels minerals: 

11. L'ORFEBRE no oferirà, prometrà, atorgarà ni exigirà suborns, i es resistirà a la 
sol·licitud de suborns per amagar o disfressar l'origen dels minerals, per tergiversar els 
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impostos, taxes i regalies pagats als governs amb fins d'extracció de minerals, comerç, 
manipulació, transport i exportació. 

Pel que fa al rentat de diners: 

12. L'ORFEBRE donarà suport als esforços, o prendrà mesures, per contribuir a 
l'eliminació efectiva del rentat de diners quan L'ORFEBRE identifiqui un risc raonable 
de rentat de diners resultant de, o relacionat amb, l'extracció, comerç, maneig, 
transport o exportació de minerals derivats de la tributació il·legal o l'obtenció per la 
força de minerals en els punts d'accés als llocs miners, al llarg de les rutes de transport 
o en els llocs on els proveïdors upstream comercialitzen els minerals. 

Pel que fa al pagament d'impostos, taxes i regalies als governs: 

13. L'ORFEBRE garantirà que tots els impostos, taxes i regalies relacionats amb 
l'extracció de minerals, el comerç i l'exportació des d'àrees afectades per conflictes i 
d'alt risc es paguin als governs i, en funció de la posició de la companyia en la cadena 
de subministrament, L'ORFEBRE es compromet a fer públics aquests pagaments 
d'acord amb els principis establerts en la Iniciativa de Transparència de la Indústria 
Extractiva (EITI). 

Pel que fa a la gestió del risc de suborn i la manipulació fraudulenta de l'origen dels 
minerals, el rentat de diners i el pagament d'impostos, taxes i regalies als governs: 

14. D'acord amb la posició específica de l'empresa en la cadena de subministrament, 
L'ORFEBRE es compromet a col·laborar amb els proveïdors, les autoritats 
governamentals centrals o locals, les organitzacions internacionals, la societat civil i els 
tercers afectats, segons correspongui, per millorar i fer un seguiment de l'execució de 
cara a prevenir o mitigar els riscos d'impactes adversos a través de passos mesurables 
presos en terminis raonables. L'ORFEBRE suspendrà o interromprà el compromís amb 
els proveïdors upstream després d'intents fallits de mitigació. 

Política aprovada el 7 de setembre de 2018. 

 

Bernat Migó Moliner 

Administrador únic 
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