
MODALITATS DEL SEGELL ETHSI
EN COMPANYIES I GESTORIES D’ASSEGURANCES

CRITERISÀMBIT

01.10.2017

Protecció cultural local a nivell de comunicació interna i externa
Participació en xarxa i/o col·laboració amb entitats del territori
Promoció de l'economia local o de proximitat
Catàleg de productes
 Comercialització i redacció comprensible dels productes
 Servei al client proper, àgil i senzill
 Orientació social i solidària dels productes

Compres dins l'Economía Social i Solidària
Impacte sobre els proveïdors
Excedent econòmic
Responsabilitat fiscal
Inversió responsable
Operar amb entitats de banca cooperativa

A partir de polítiques i activitats realitzades, el·laborar i publicar:
 Memòria de sostenibilitat o RSC/RSE
 Balanç Social (XES, REAS, Mercat Social)

Compliment legal
Polítiques de sostenibilitat / Pla de compensació
Indicadors energètics i de consum
Gestió de residus

Política salarial
Polítiques d'igualtat o génere
Polítiques d'inserció
Qualitat laboral:
 Formació
 Conciliació
 Tipología de contracte
 Condicions de treball

Equilibri dels grups d'interès 
Cooperativisme, mutualisme i economia solidària
Relacions laborals i participació a l'entitat

Comitè Ètic

Operar amb entitats de banca ètica
Gestió mínima del 5% de la tresoreria a través de banca ètica

Compromís d'adopció de mesures o criteris d'inversió ètics
Polítiques de gestió d'inversions sota criteris ètics
% sobre el volum total d'inversions gestionat sota criteris ètics

Responsabilitat amb la 
comunitat i el territori

Responsabilitat 
econòmica

Equitat / Transparència

Responsabilitat Ambiental

Responsabilitat Laboral

Estructura societaria, 
gobernança i funcionament 
democràtic

Existència  d'un Comitè Ètic

Usuari de Banca Ètica

Inversió Ètica
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