Què necessites per distingir-te amb
l'Etiqueta Responsable?
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Fer-te amic de
l'Associació
+Responsables

Actualització del
qüestionari de
bones pràctiques
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Actualització del
qüestionari de bones
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Respondre al
qüestionari per donar a
conèixer les bones
pràctiques de la teva
organització

Jornada de Portes
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grups d'interès
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imprès en paper ecològic amb certificat FSC

Verificació de les
bones pràctiques, per
part de l'Associació
+Responsables

Avaluació inicial de les
bones pràctiques per
part de l'Associació
+Responsables
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Associació +Responsables
C/ València 227, 2º 1ª - 08007 Barcelona
tel. 93.178.08.75

www.masresponsables.org
www.setmanarse.cat
Segueix-nos a:

Amb el suport de:

Iniciativa recolzada per:

Distintiu per a empreses i
organitzacions que aposten per la
gestió amb valors en els àmbits
Econòmic, Social i Ambiental.

L'Etiqueta Responsable,
distintiu promogut per l'Associació +Responsables

10+1
COMPROMISOS
RESPONSABLES

Eina de comunicació promoguda per l'Associació +Responsables, per
explicar de manera senzilla, el valor afegit de l'organització, en la seva
actuació responsable en els àmbits Econòmic, Social i Ambiental
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Econòmic

Vols distingir-te amb l'Etiqueta Responsable?
ETIQUETA
Imatge corporativa i logo de l'Etiqueta Responsable per poder fer
ús d'ella en productes, serveis i comunicacions corporatives.

VISIBILITAT
Pàgina web on es presenten i posen en valor totes les empreses
i organitzacions que ja han accedit al distintiu Etiqueta
Responsable i on es fan públics els seus compromisos.
Espai preferent a la Setmana de la Responsabilitat Social, a la
Fira RSC, a les Jornades de Portes Obertes i a les diferents
activitats programades. (www.setmanarse.cat).
Difusió i comunicació de les organitzacions amb Etiqueta
Responsable, a les xarxes socials pròpies de l'Etiqueta
Responsable, de l'Associació +Responsables, de la Setmana de
la Responsabilitat Social i en el blog d'Ingeniería Social.

CODI QR
Codi QR personalitzat perquè els grups d'interès puguin consultar,
de manera senzilla i accessible, els compromisos responsables
de l'organització.

1. Bon govern i gestió amb criteris de Responsabilitat Social.
2. Control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics,
socials, ambientals i de proximitat.
3. Gestió de clients: qualitat i satisfacció.
4. Gestió econòmica transparent i no fraudulenta.

Social
5. No discriminació i foment de la Igualtat d'oportunitats i
de la diversitat.
6. Foment de la conciliació de la vida personal i laboral.
7. Comunicació i foment de la participació.
8. Entorn de treball segur per a tota la plantilla.
9. Col·laboració amb el territori i iniciatives socials.

Mediambiental
10. Estratègies de sostenibilitat ambiental i actuacions
per a la lluita contra el canvi climàtic.
11. Gestió de residus R + R + R: reduir, reciclar i reutilitzar.

Accions de futur
Repensa.
Quins objectius de futur teniu per continuar
avançant en la RSC?
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