
La gestió ètica i socialment responsable és una 
resposta de les organitzacions els reptes de 
transparència, integritat, sostenibilitat econòmi-
ca, ambiental i social.

Els sistemes de gestió ètics permeten augmen-
tar l'eficiència en la gestió responsable de l'orga-
nització, treballant de manera transversal àrees 
com la gestió de la plantilla, clients, proveïdors i 
la relació amb l'entorn social i ambiental.

Integrar i donar visibilitat a les accions de 
Responsabilitat Social que s'estan duent a 
terme.

Posicionament en el mercat i resposta a les 
noves tendències i requeriments dels clients i 
societat.

IMPLEMENTACIÓ DE

Principals normes de gestió ètica i RSC:
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BARCELONA
c/ Rambla Catalunya, 71 principal
08007 Barcelona
Telf.  93 412 70 79 

VALENCIA
c/ Roger de Flor, 44 - 4
46001 Valencia
Telf. 661 48 50 93

MADRID
c/ Raimundo Fernández Villaverde 21
28003 Madrid
Telf. 639 78 24 61

info@ingenieriasocial.es
www.ingenieriasocial.es

Segueix-nos a:

SISTEMES DE GESTIÓ ÈTICS

Fase 2Fase 1

A partir de:
Revisió de la
documentació
Entrevistes

Elaboració del pla d’acció
Acompanyament per la 
implementació
Auditoria interna

Seguiment i 
suport en el 
manteniment
del sistema

DIAGNÒSTIC IMPLEMENTACIÓ
Fase 3
MANTENIMENT DEL SISTEMA

Establiment un pla de treball conjunt de suport i acompanyament per a la implementació del sistema de gestió ètic 
i de Responsabilitat Social.

SISTEMES DE GESTIÓ ÈTICS

BENEFICIS PER A L'ORGANITZACIÓ

COM HO FEM ?

Implementar un sistema de gestió ètic que treballi de forma transversal els aspectes econò-
mics, de qualitat, ambientals, ètics i socials.

Identificació d'oportunitats de millora.

Obtenció de la certificació que acrediti la gestió ètica i responsable de l'organització.

RESULTAtS

IMPLEMENTA UN

SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICO

Y PON EN VALOR LA 

GESTIÓN RESPONSABLE DE 

TU ORGANIZACIÓN

  

IMPLEMENTA UN

SISTEMA DE GESTIÓ ÈTIC

I POSA EN VALOR LA GESTIÓ 

RESPONSABLE DE LA 

TEVA ORGANITZACIÓ


