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¿Como pode, un ocupado empresario, asegurar a vantaxe 
competitiva e a continuidade da empresa a longo prazo?. 
Satisfacendo aos seus clientes e atrapando a outros, mediante o 

desenvolvemento de novos productos e servizos, e sobre todo, 

sendo rendible. A Responsabilidade Social das Empresas (RSE) 

pode axudarnos a acadar estes obxectivos. 

 

O termo “responsabilidade empresarial” significa garantir o 
éxito da empresa integrando consideracións sociais e 
medioambientais nas súas actividades. En outras palabras, 

satisfacer a demanda dos clientes e xestionar, ao mesmo tempo, as 

expectativas de outras partes interesadas: os traballadores, 

provedores e a comunidade do seu entorno. Contribuír de forma 

positiva á sociedade xestionando o impacto medioambiental da 

empresa. A RSE pode aportar beneficios directos e garantir a 

competitividade a longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I. PRESENTACIÓN 
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3 obxectivos principais 

1  

2  

3  

Coa presente GUÍA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

EMPRESARIAL preténdense acadar   

  

Sensibilizar e motivar a empresarios, xerentes e directivos das 

entidades asociadas sobre a importancia de incorporar a os 

seus sistemas de xestión internos unha nova estratexia empresarial 

de relación co contorno como é a RSE. 

 

Ofrecer información básica e práctica sobre como incorporar 

comportamentos socialmente responsables as empresas. 
 

 

Servir de elemento permanente de consulta ao que poder 

dirixirse cando, internamente ou de maneira asociada, as entidades 

decidan desenvolver actuacións concretas ou plans de 

responsabilidade social empresarial. 
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 Reforza a COMPETITIVIDADE. 
 

 Combina os OBXECTIVOS ECONÓMICOS cos ASPECTOS 

SOCIAIS E MEDIOAMBIENTAIS. 
 

 É un ELEMENTO DIFERENCIADOR para as entidades que 

desenvolven unha xestión socialmente responsable. 

 

características 

 

 

 
 

 

 O concepto de RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

plantéxase a partires dos cambios do contorno empresarial e as 

demandas sociais. 
 

  A RSE convertiuse nunha das tendencias máis destacadas no 

panorama de novidades na xestión empresarial. 

 

 Algunhas das  máis significativas da RSE 

son: 

 

 

A RSE consiste basicamente en conservar o éxito económico e 

obter unha vantaxe competitiva creándose unha boa reputación e 

ganándose a confianza das persoas que traballan para a empresa ou 

viven cerca dela. Os clientes queren ter provedores fiables 

recoñecidos pola calidade dos seus productos e servizos. Os 

provedores desexan vender ou ofrecer un servizo ao seu cliente que 

 
 

 

II. ¿POR QUE DEBE SER RESPONSABLE 

UN EMPRESARIO? 
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compre de forma continuada e pague puntualmente. A comunidade 
desexa saber que a empresa actúa dunha forma social e 

mediambiental consecuente. E por último, os traballadores desexan 

estar nunha empresa da que poidan estar orgullosos e que valora a 

súa contribución. 
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Grupos de interese: 

recomendacións prácticas e beneficios da RSE: 

 

 

 
 

 

A RSE non é algo novo, a maioría das empresas, sobre todo as 

mais pequenas, sempre estiveron cerca da súa comunidade e 

tentaron ser membros da mesma. En realidade, moitos empresarios 

saben de forma instintiva como actuar de forma correcta e satisfacer 

aos distintos  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vexamos a continuación con cada un dos grupos de interese unha 

serie de  

TRABALLADORES 

CONSUMIDORES/ CLIENTES

EMPRESA: 
Grupos de 

Interese 
AUTORIDADES LOCAIS 

PROVEEDORES 

COMPETIDORES 

MEDIO-AMBIENTE 

COMUNIDADE 

 
 

 

III. ¿EN QUE CONSISTE A RSE NA 

PRÁCTICA?. BENEFICIOS 
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TRABALLADORES  

QUE FACER COMO BENEFICIOS 

Manter condicións 
seguras de traballo 

- Comprobar de maneira sistemática e periódica o 
cumprimento da lexislación vixente. 

- Identificar riscos potenciais e tomar decisións preventivas. 
- Asegurarse que tódolos postos de traballo coñecen os 

procedementos ou indicacións en materia de saúde e 
seguridade. 

- O mantemento de condicións laborais seguras 
favorece o clima laboral e reduce custes. 

Desenvolver 
competencias/recursos 
para un bo exercicio de 
traballo 

- Falar cos empregados/as sobre as competencias/recusos 
profesionais actuais e precisados para o bo exercicio do 
traballo. 

- Sacar a relucir as súas potencialidades e 
cualidades potencia a motivación do traballador e 
en consecuencia o rendemento laboral.  

Facilitar a conciliación da 
vida laboral e familiar 

- Interesarse pola situación persoal de cada traballador. 
- Permitir a conciliación con: flexibilidade de horarios e 

quendas, eliminación-redución de horas extraordinarias.  

- As accións en materia de conciliación repercuten 
na motivación e o clima laboral, dunha maneira 
máis eficaz. 

 

Fomentar a igualdade de 
oportunidades 

- Evitar discriminación do tipo xénero, discapacidade, 
orientación sexual, idade, relixión, ... na selección de persoal, 
a retribución,  a participación. 

- Fomentar a igualdade de oportunidades, mellorará 
a xestión do persoal e permitirá un acceso a un 
maior desenvolvemento. 

Dar seguridade no 
emprego, pago digno e 
oportunidades de 
progreso 

- Priorizar o emprego estable e de calidade, fronte a 
subcontratación ou contratos temporais. 

- Coñecer as habilidades dos traballadores e potenciar o seu 
progreso e estabilidade. 

- O mantemento do persoal denota o compromiso 
cara os traballadores e a fidelidade destes á 
empresa. 

Desenvolver a 
comunicación fluída e a 
participación 

- Consultarlles e deixarlles participar: os traballadores son as 
orellas e ollos do negocio, a miúdo son capaces de ver os 
problemas e dar solucións de maneira anticipada. 

- Comunicarlles a decisións que toma a empresa e implicalos 
na toma de decisións. 

- Facelos partícipes suporá ter a traballadores que 
coñecen e senten “o negocio”. 

   



“GUÍA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL” 

 
 

   8 

CONSUMIDORES E 
CLIENTES 

 

QUE FACER COMO BENEFICIOS 

Coñecer o grao de 
satisfacción e fidelización 
dos nosos clientes 

- Realizar enquisas periódicas ou preguntas directas nas 
negociacións. 

- Establecer canles de comunicación de queixas, 
reclamacións, suxestións. 

- Identificar tipoloxías de clientes, o grao, razóns de 
fidelidade. 

- Os clientes e consumidores queren 
consumir productos/servizos cuio proceso 
de producción sexa xusto e respecte a 
saúde, seguridade, medioambiente... 

Fomentar a comunicación 
fluída 

- Establecer canles de comunicación: teléfono para 
clientes, teléfono de atención ao consumidor, buzón de 
suxestións. 

- Responder as dúbidas, suxestións e 
reclamacións facilita cumprir coas as 
expectativas dos clientes. 

Sensibilización 
medioambiental. 

- Informar sobre aspectos medioambientais e sociais 
contemplados no producto/ servizo. 

- Os clientes e consumidores apreciarán, coa 
súa fidelidade estes coidados. 

Acordos con grandes 
clientes 

- Realizar convenios con Grandes Clientes relacionados 
co fomento e a mellora de aspectos da RSE, tanto nas 
súas relacións como nos productos e servizos que se 
lle subministran (p.ex. adaptar productos/servizos 
adaptados a persoas maiores, con discapacidade, ...) 

- Poderá acceder a selección como 
“provedora de grandes empresas”, que 
valoran moi positivamente os seus criterios 
de selección, as accións de RSE. 

 
 

Garantir a seguridade e 
calidade do producto ou 
servizo 

- Cumprimento en productos/servizos dos requisitos 
legais con respectos a calidade e seguridade. 

- Manifestar dito compromiso e certificalo ante clientes. 
- Aportar información transparente baseada en datos 

fiables e contrastados. 
- Ofrecer productos/servizos que respondan as 

expectativas dos clientes. 

- Incrementar a calidade e fiabilidade dos 
productos-servizos reforza a 
competitividade da empresa. 
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COMUNIDADE   

QUE FACER COMO BENEFICIOS 

Donacións ou patrocinios 
a ONGs, iniciativas 
sociais, culturais, 
deportivas, 
medioambientais, ... 

- Seleccionar causas sociais, medioambientais ... locais, 
rexionais que sexan relevantes ou coas que a empresa 
sexa especialmente sensible. 

- Donacións monetarias ou en especie. 
- Realizar compras xustas ou solidarias. 
- Patrocinio ou esponsorización. 
 

Preferencias a 
provedores locais 

- Dar preferencia a aqueles situados na comunidade. 
 

Marketing con causa ou 
promoción con causa 

- Realizar campañas de captación de fondos a favor de 
causas sociais ou medioambientais da comunidade 
local.  

 

Coñecer o grao de 
impacto ou implicación 
na sociedade da 
empresa 

 
- Premios, recoñecementos recibidos nos últimos anos. 
- Apoio a emprendedores e estudiantes en prácticas. 
- Provedores procedentes do entorno local. 
- Participación en procesos de desenvolvemento local. 
 

- Mellora a imaxe da marca e os 
traballadores reforzan a súa moral e 
satisfacción. 

 
- Mellora a motivación e compromiso da 

empresa cos traballadores, e contribúe á 
formación. 

 
- Xera importantes vantaxes sociais para a 

comunidade e novas perspectivas de 
crecemento para a empresa. 

 
- Fortalécese o tecido económico e social. 

 
- Mellora as relacións cos clientes. 

 
- Diferenciación cos competidores. 
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AUTORIDADES 
LOCAIS 

  

QUE FACER COMO BENEFICIOS 

Mellorar o 
comportamento ante a 
administración 

- Levar a cabo unha “fiscabilidade responsable”, evitando 
prácticas deshonestas en materia de evasión fiscal, 
pago en prazos, morosidade... 

- Informarse sobre iniciativas de sostibilidade e RSE que 
está levando a administración rexional ou local e 
detectar en que medidas é posible involucrarse. 

 

- As accións de RSE teñen efectos positivos 
a hora de participar en: concursos públicos 
e licitacións, recoñecementos, concesións 
de subvencións en todos os niveis 
administrativos. 

- Ser considerado como un “bo empresario” 
ao cumprir cos requirimentos fiscais, xa que 
estes son o maior elemento de 
redistribución da riqueza e do fomento do 
benestar social. 

- Contribuír ao emprego local mellora a 
imaxe e o impacto da empresa ante a 
sociedade e a administración. 

 

Coñecer as cuestións 
máis relevantes na 
relación coas 
Administración Públicas. 

- Contratos ou convenios asinados. 
- Multas ou sancións recibidas e grao de resolución. 
- Grao de integración no desenvolvemento local: 

emprego xoven, rexeneración económica... 
- Adoptar unha actitude vixiante con respecto as novas 

esixencias regulamentarias e iniciativas de promoción e 
innovación no desenvolvemento sostible. 

 

- A capacidade de anticiparse a novas 
normativas permitirá diferenciarse con 
vantaxe dos competidores. 
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PROVEDORES   

QUE FACER COMO BENEFICIOS 

Asegurar prácticas éticas 
cara os provedores 

- Establecer e cumprimentar un “Código de Conducta” 
cos provedores co que se eviten prácticas abusivas: 
relacións oportunistas, no respeto aos dereitos 
humanos, laborais e medioambientais, precios inxustos, 
incumprimentos non xustificados das condicións de 
pago... 

- Controis periódicos do cumprimento dos pagos. 
- Controlar o grao de satisfacción e fidelidade dos 

provedores. 

- Introducir estas recomendación en toda a 
Cadea de Valor permite crear vantaxes 
competitivas máis sólidas e perdurables 
que as baseadas nos “baixos custes”: 
apostar pola calidade, servizo, fiabilidade, 
garantía... 

- Mellora da productividade, eficiencia e 
creación de valor engadido. 

- Maior capacidade de innovación e de 
incremento da producción. 

Garantir na selección de 
provedores a 
consideración dos 
aspectos de RSE 

- Establecer criterios de selección que valoren medidas 
establecidas para a xestión, mellorar e eliminación dos 
impactos negativos sociais e medioambientais, así 
como a calidade, servizo, innovación, seguridade. 

- Controlar e revisar de forma periódica o cumprimento 
distes criterios de avaliación: visitas a provedores, 
entrevistas de renovación de contratos... 

Apoio a provedores 
Locais 

- Dar prioridade a provedores locais. 
 

Construír relacións de 
mutuo beneficio. 

- Acordos de sensibilización conxunta  con provedores ou 
ben asociacións sectoriais cos provedores habituais. 

- Fomentar as relacións duradeiras e de calidade 
recíproca. 

- Mellora da motivación a través de valores 
compartidos. 

- Consolidación do prestixio ante as partes 
interesadas externas: clientes, autoridades 
públicas. 

- Cooperación máis sólida cos 
subcontratistas, mellor entendemento 
mutuo. 

- A comunidade en xeral benefíciase das 
garantías dun “proceso ético de 
producción”, de salvagardar os dereitos 
humanos e laborais. 
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COMPETIDORES   

QUE FACER COMO BENEFICIOS 

Fundar asociacións que 
fomenten a RSE 

- Compromiso por parte dos asociados de levar unha 
xestión socialmente responsable en tódolos ámbitos 
(económico, social e medioambiental). 

- Que se constitúa un nome e un logo para a Asociación 
para dotala dunha “imaxen corporativa” ilustrada na 
publicidade, no local, na documentación ... e que poida 
ser utilizable polos socios de pleno dereito da 
Asociación. 

- Definir unha serie de requisitos ineludibles que deben 
cumprir as empresas para entrar a formar parte do 
colectivo de Empresas Responsables. 

- Levar unha política de accións conxunta en temas de 
RSE; se a Asociación asina un convenio ou se 
compromete cunha iniciativa todos os seus socios 
asumen o acordo. 

- Que se publicite a Asociación como un conxunto de 
empresas implicadas na RSE 

- Deberán constituír unha “Asemblea Xeral” onde están 
representadas todas as empresas que exerzan un 
control sobre os xestores da mesma. 

- Prestixio e credibilidade a labor realizada 
en materia de RSE (de maneira individual 
e conxunta-Código Etico) fronte a tódolos 
grupos de interese e principalmente ante 
os clientes e a administración, ofrece 
garantías de concienciación, sensibilidade 
e aposta segura. 

- Posibilita realizar accións de formación 
conxunta, aumentando a calidade e a 
variedade das mesmas e aforrando custes.  

- Posibilita o asesoramento externo de 
maneira conxunta, beneficiándose dunhas 
mellores tarifas. 

- Establecer colaboracións e alianzas con 
competidores permitirá reducir custes, 
rebaixar prezos e ofrecer novos productos 
e servizos imposibles de producir en 
solitario. 

Compartir con outras 
empresas/ asociacións 
“as boas prácticas” 

- Participar en Xornadas que promocionen a RSE. 
- Liderar a promoción na asociación ou nas 

administracións. 

- Liderar a promoción na asociación ou nas 
administracións permite mellorar a 
reputación e a confianza dos clientes.  
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MEDIO-AMBIENTE   

QUE FACER COMO BENEFICIOS 

Coñecer e cumprir as 
normas / leis   

- Consultar e contactar coas administracións 
competentes. 

 

- As empresas teñen efectos positivos a hora 
de participar en: concursos públicos e 
licitacións, recoñecementos, concesións de 
subvencións en todos os niveis 
administrativos. 

 

Xestionar o consumo de 
recursos 

- Xestionar o consumo da auga, electricidade, gas, 
materiais non reciclables, materiais reciclables... 

- Marcar obxetivos de mellora e avaliar a súa 
consecución. 

 

- Os consumidores e clientes están cada vez 
máis sensibilizados con iniciativas de 
mellora do impacto medioambiental que as 
empresas realizan. 

 

Minimizar os residuos e 
emisións 

- Reducir as emisións e residuos, xestionando as fontes e 
seleccionando os teus recursos. 

- Apostar polo reciclado dos residuos e dos productos 
que se fabrican. 

 

- Beneficios adicionais pola venda de sub-
produtos para a súa aproveitabilidade como 
materias primas en outros procesos 
productivos. 

 

Reconverter a “ameaza 
medioambiental” en 
oportunidade competitiva 

- Implantar Sistemas de Xestión Medioambiental como 
ISO 14001 (Mundial) e EMAS (Europeo). 

 

- Implantar estas medidas mellora a imaxe 
da empresa de cara aos clientes, 
administracións... 
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O importante impacto da RSE na actualidade da xestión organizativa 

ten a súa orixe en iniciativas e convenios establecidos a nivel 

mundial. Os momentos máis significativos das iniciativas relativas á 

RSC, nos últimos anos, son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

IV. ANTECEDENTES E ACTUALIDADE 

 

o  Pacto Mundial ou Global Compac (xullo 2000) 

 É unha iniciativa lanzada pola Organización de Nacións Unidas 

(ONU) co obxectivo de promover a conciliación dos intereses 

empresariais cos valores e demandas sociais. 

O Pacto Mundial naceu coa vocación de servir de guía e apoio ás 

empresas socialmente responsables. 

Trátase dun instrumento voluntario ao que se adheriron cerca de 

dúas mil empresas de todo o mundo. 
 

o  Libro Verde: “Fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social de las empresas”. (Ano 2001). 

 

o  Foro Multilateral Europeo sobre a RSE (Responsabilidade social 

das Empresas). Entre outubro do ano 2002 e xuño do 2004, vinte 

organizacións que representaban a empresarios, redes de 

empresas, traballadores/as, sociedade civil representativa de 

outros interlocutores e outras partes interesadas reuníronse nunha 

das primeiras experiencias de diálogo civil ou social sobre RSE. 
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o  Dictamen do Comité Económico e Social Europeo sobre o 

tema  “Instrumentos de información e avaliación da 
responsabilidade social das empresas nunha economía 
globalizada” (Diario Oficial da Unión Europea, 17/11/2005). 

 

o  RSE e CALIDADE: O Organismo Internacional de Normalización

(ISO) está elaborando unha Guía sobre Responsabilidade Social 

destinada a todo tipo de organismos e que se coñece como ISO 

26000, inda que non é unha norma. A guía non se plantexa como 

certificación nin implica un sistema de xestión de normas. A guía 

empezouse a elaborar en marzo de 2005 e está previsto que se 

publique a principios de 2008.  

Iniciativa Internacional para a Información Ambiental GRI (Global 

Reporting Initiative), o seu obxectivo é promover un proceso para 

que as empresas preparen e publiquen memorias sobre a súa 

actuación económica, social e ambiental. É dicir, mellorar a 

información sobre as prácticas sociais e medioambientais das 

empresas. 
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 A implementación da RSE nas empresas debe realizarse dende 

un proceso de traballo composto por diferentes fases que teñen 

como finalidade a elaboración e execución dun Plan de 
Responsabilidade Social Empresarial e un proceso de avaliación 

destinado a revisar a implementación de dito Plan. 

 

 Unha das fórmulas para a  implementación da RSE 

nas empresas pode realizarse a partires das seguintes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

V. IMPLEMENTACIÓN E AVALIACIÓN DA RSE 

fases: 

FASE 1 
COÑECEMENTOS E INFORMACIÓN 

FASE 2 
DISCUSIÓN E REFLEXIÓN 

INTERNA

FASE 3 
REALIZACIÓN DUN DIAGNÓSTICO 

FASE 4 
PROPOSTA DE ACCIÓN E                     

PLAN DE RSE 
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FASE 1 
COÑECEMENTOS E INFORMACIÓN 

 

Recompilaranse e analizaranse datos sobre os seguintes aspectos: 

1. Características e documentos normativos sobre RSE. 

2. Documentos de programación da empresa: Plan de empresa, 

Manual de Calidade, Memoria de actividades, Orzamentos … 

3. Configuración da persoal: número de traballadores/as, niveis 

profesionais … 

FASE 2 
DISCUSIÓN E REFLEXIÓN 

INTERNA 

 

Realizaranse actividades destinadas á reflexión e discusión interna 

sobre a situación da empresa ante unha xestión socialmente 

responsable: 

1. Traballo individual e traballo grupal 

3. Fichas de traballo por áreas 

4. Fichas de diagnóstico (VER UN EXEMPLO NA PÁXINA SEGUINTE) 
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Sinala cun “X” no valor 

que corresponda (*)  
AREAS OBXECTO DE ANÁLISE A B C D E 

 
RECOMENDACIÓNS 

QUE SE 
PROPOÑEN 

Tense en conta a igualdade de 

oportunidades nos procesos de selección 

e contratación de persoal? 

            

Recóllese e regúlase a conciliación da 

vida laboral e familiar na negociación 

colectiva? 

            

Existe na empresa un Plan de 

Prevención de Riscos Laborais? 

            

Aplícase na empresa un Sistema de 

Calidade? 

      

Realizan algunha actividade de 

promoción dos servizos que prestan?  

(Dípticos/trípticos informativos, memorias 

de actividade) 

      

Aplican algunha medida de xestión 

medioambiental na prestación dos seus 

servizos? 

      

 

 

 

 

 

 

EXEMPLO DE FICHA DE DIAGNÓSTICO 

(*) Escala de valoración: 
A= Existe ao completo e está documentado 
B= Existe ao completo pero non documentado 
C= Existe parcialmente e está documentado 
D= Existe parcialmente pero non documentado 
E= Non existe 
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 O Plan de RSE debe reunir os seguintes requisitos: 

• Que a dirección da empresa esté sensibilizada co proxecto. 

• Debe enmarcarse na estratexia global da empresa. 

• Debe aplicarse a tódalas áreas da empresa. 

• Debe promocionarse/ facer un plan de marketing social. 

FASE 3 
REALIZACIÓN DUN DIAGNÓSTICO 

Incluír todos os datos recompilados nas fases anteriores e as 

conclusións sobre as medidas mais axeitadas a adoptar pola 

empresa para cumprir os obxectivos da RSE. Esta información 

presentarase a través de : 

1.  Ficha de conclusións 

2.  Informe final de conclusións 

FASE 4 
PROPOSTA DE ACCIÓN E   PLAN DE RSE 

O Plan de RSE recollerá a seguinte información: 
 

1. Medidas que se van aplicar. 

2. Compromiso da dirección. 

3. Implicación da representación sindical. 

4. Designación de responsabilidades concretas. 

5. Implicación interdepartamental (consenso). 
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• Debe proxectar unha imaxe acorde coa identidade, valores, 

cultura corporativa e estratexia da empresa. 

• Para obter mellores resultados deberán establecerse 

prioridades e concentrar os esforzos nas medidas máis 

relevantes para os fins da empresa. 

 

 Por último, unha vez que incorporamos á xestión empresarial un 

Plan de RSE debemos avaliar a súa aplicación e os resultados 

acadados.  

 

 A avaliación debe realizarse de forma periódica a través de 

ferramentas que permitan recoller datos coherentes, pertinentes e 

fiables e a través de indicadores que permitan a comparación de 

datos no tempo (evolución de un ano para outro ...) e o espacio 

(medir a mesma cousa en diferentes departamentos da empresa ...). 
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GRI (Global Reporting Initiative) 
Sitio web: 

http://www.globalreporting.org 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Sitio web: 

http://www.globalreporting.org 

Global Compact  
Sitio web: 

http://www.unglobalcompact.org 

 

 

 

 

Para ampliar a información sobre RSE recollida na presente 

Guia podes dirixirte aos seguintes organismos: 

 

ORGANISMOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

VI. ORGANISMOS DE REFERENCIA 



“GUÍA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL” 

 
 

   22 

Dirección General para la empresa, Comisión Europea 
Sitio web: 

http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm 

EUROCHAMBRES 
Sitio web: 

http://www.eurochambres.be/activities/csr.shtml 

UEAPME 
Sitio web: 

http://www.ueapme.com 

CSR Europe 
Sitio web: 

http://www.csreurope.org 

 
ORGANISMOS DE ÁMBITO EUROPEO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



“GUÍA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL” 

 
 

   23 

ORGANISMOS DE ÁMBITO ESTATAL 

 

 

 

 

 

Asociación del Pacto Mundial (España) 
Dirección: 

C/ Nuñez de Balboa, 116     5ª Planta, Puerta 27  28006 Madrid 

Teléfono: 

91 745 24 14  

Sitio web: 

http://www.pactomundial.org 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
RSC 

Sitio web: 

http://empleo.mtas.es/empleo/economia-soc/resp_social.htm 

Fundación Entorno  
Sitio web: 

http://fundacionentorno.org 

FORETICA  
Sitio web: 

http://www.foretica.es 
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Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa 
Dirección: 

C/ Francisco de Rojas 2, 3º     28010 Madrid 

Teléfono: 

91 444 08 66  

Sitio web: 

http://www.observatoriorsc.org 



 
 
 
 
  

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INSTALADORES DE 
FONTANERÍA, GAS, CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AFINES 

DE LA PROVINCIA DE LA CORUÑA 
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