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Auditoria SMETA 

SMETA (Auditoria de Comerç Ètic per als Membres de Sedex) és 
l’auditoria social més utilitzada al món 

SMETA és la metodologia d’auditoria de Sedex, que permet a les empreses avaluar els seus 
llocs i proveïdors per a comprendre les condicions de treball de la seva cadena de 
subministrament.  

¿Què és l’auditoria social? 

Una auditoria social és una de les millors maneres de comprendre les condicions de treball en 
el lloc d’un proveïdor. Un auditor assisteix físicament a l’emplaçament (o lloc de treball) d’una 
empresa, el que permet avaluar les condicions sobre el terreny.  

Les auditories socials permeten a les empreses avaluar als seus proveïdors, monitoritzar la 
salut i la seguretat dels treballadors i assenyalar tolerància zero amb els abusos dels drets 
humans, com el treball infantil i forçat. Una vegada que es completa una auditoria, les 
empreses compradores i proveïdores poden treballar juntes par abordar qualsevol problema, 
en base un Pla d’Acció Correctiva (CAPR). 

SMETA, l’auditoria social líder al món  

SMETA (Auditoria de Comerç Ètic per als Membres de Sedex) avalua un lloc en funció dels 
estàndards de la seva organització en matèria de treball, salut i seguretat, medi ambient i ètica 
empresarial. Sedex creu que aquestes són àrees clau per avaluar les pràctiques comercials 
responsables d’una organització i aconseguir el compliment social.  

SMETA està dissenyada per a ajudar als auditors a realitzar auditories d'alta qualitat que 
abasten tots els aspectes de la pràctica empresarial responsable. També està dissenyada 
perquè els proveïdors comparteixin una auditoria amb diversos clients, complint amb els 
requisits de molts d'ells i reduint la duplicació i la fatiga de les auditories. Només les empreses 
d'auditoria (i els seus auditors) que compleixin amb un conjunt de criteris establerts 
per Sedex poden realitzar SMETA. Se les coneix com a Empreses Auditores Afiliades a Sedex i 
són organitzacions independents a Sedex. 
 

 


