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INTRODUCCIÓ 

El codi de bon govern i bones pràctiques de l’entitat Associació 
Comarcal Prodiscapacitats del Baix Llobregat, té com a objectiu 
general la defensa dels drets de les persones amb discapacitat. 

L’entitat assumeix uns principis en base a aquest objectiu 
genèric.  

Aquests principis son els següents: 

L’ AUTONOMIA:  promoure les capacitats de les 
persones per assolir reptes individuals vers als seus 
desplaçaments, comunicació, higiene....per 
preservar la seva dignitat en tots els àmbits. 

LA IGUALTAT: totes les persones, per sobre de 
les seves diferències, i en qualitat de membres de 
l’espècie humana, són ciutadans de ple dret amb 
els mateixos drets i obligacions. El respecte a les 
diferències i a la diversitat és prioritari 

LA INCLUSIÓ: la participació en la societat ha de 
ser accessible per a tots i totes, en els àmbits 
d’oci,cultural, laboral....la presència de tots els 
ciutadans és fruit d’una correcta inclusió.  

QUALITAT I MILLORA CONTINUADA: La qualitat 
dels serveis de la nostra entitat està lligada a la 
qualitat de vida de les persones ateses. 

TRANSPARÈNCIA I COMPROMÍS SOCIAL: La 
nostra entitat porta a terme la seva gestió i els seus 
comptes amb plena transparència i compromís social 

 



 

El codi ha estat elaborat per l’equip directiu- tècnic- educatiu, 
tenint en compte dos aspectes primordials: 

1. Les bases de:  
-Els drets de les persones amb discapacitat 
-El Codi Ètic de la Coordinadora de Tallers per a persones 
amb Discapacitat Psíquica de Catalunya. 
- El Codi Ètic de la FEAPS 
- L’Ètica de DINCAT 

      2.  La visió educativa, familiar i social que envolta a les 
persones ateses en els següents àmbits: professionals, tutors-
familiars, comunitari, i l’àmbit de les pròpies persones ateses. 

 

ÀMBIT DELS PROFESSIONALS 

L’equip tècnic-directiu aporta les eines, els suports i la 
implicació necessària per fer un projecte comú dedicat al 
benestar de les persones en la nostra entitat i fora d’ella. 

 

L’equip d’educadors és prioritari per detectar les necessitats 
de les persones,  fomentar capacitats i participar en la 
millora constant. 

 

Els professionals externs aporten recursos necessaris en un 
seguiment periòdic imprescindible pel benestar de les 
persones.  

 



Vetllem per l’actuació ètica de tot el personal que intervé, directe 
o indirectament, en l’atenció a les persones ateses i a les seves 
famílies i/o persones significatives i representats legals.  

 

Seguim aquests principis: 

1.Oferir un tracte respectuós a cada persona. 

2. Vetllar i promoure en tot moment els drets de les persones 
per prevenir qualsevol situació d’injustícia, maltractament o 
desigualtat.  

3.Fomentar sempre l’autoestima de la persona i el seu 
reconeixement social.  

4. Actuar de manera que es respecti la intimitat de la persona en 
tot moment.  

 5.Realitzar sempre l’actuació més beneficiosa per a la salut i la 
integritat de la persona. 

6. Mantenir una actitud d’escolta activa de les propostes i 
opinions que realitzen les persones.  

7. Donar sempre l’opció de decidir, mitjançant assemblees o 
qüestionaris, dels temes que els preocupen o son partícips dintre 
del Centre, en la mesura que els recursos materials i personals 
ho permetin. 

8. Promoure que la persona es desplaci amb la seva pròpia 
autonomia, i en cas necessari, aportar els suports necessaris. 

9. Oferir orientació i suport a les famílies   



10.Participar en xerrades, formació o trobades per promoure en 
xarxa la participació en la societat de les persones amb 
discapacitat. 

11. Promoure una bona relació entre professionals. 

12. Seguir i respectar els pactes del Pla d’Igualtat i els protocols 
de llenguatge no sexista. 

13. Impartir formació en la pròpia entitat dels temes que 
interessin als professionals, amb la finalitat de donar un millor 
servei a les persones. I actualitzar la  formació pel que fa a la 
prevenció de riscos i manipulació d’aliments. 

 

 

ÀMBIT DE LES FAMÍLIES I TUTORS 

És essencial la comunicació Entitat-familiars o tutors 
per assolir el benestar de les persones. Les famílies 
han de participar i ser coneixedores de les decisions 
que pren el Centre, hem de ser transparents en tots 
els aspectes i assolir una relació que doni lloc als 
objectius comuns. 

 

Seguim aquests principis: 

1.Vetllar per la dignitat i les bones decisions quan la persona no 
pugui donar el seu consentiment. 

2.Promoure l’autonomia i la presa de decisions de les persones 

3.Ser actiu en la participació social de les persones amb 
discapacitat. 



4.Expressar les opinions i/o suggeriments de canvis o millores 
que afecten a l’atenció de les persones, mitjançant les enquestes 
de satisfacció o circulars que envia la pròpia entitat o bé 
directament al Centre. 

5.Participar en celebracions, actes i trobades, juntament amb 
l’Entitat, fent possible la inclusió de les persones en tots els 
contextos socials. 

 

 

ÀMBIT DEL GRUP DE PERSONES ATESES          

Les persones han de tenir unes facilitats en 
accessibilitat física i comunicativa al seu abast, i ser 
autònoms en la mesura que puguin. La bona 
companyonia i el respecte entre uns i altres son la 
base per aconseguir un dia a dia més amable i 
gratificant.  

 

Seguim aquests principis:  

1.Respectar a tots els companys, tenir una relació cordial, i 
acceptar les diferents opinions dels altres. 

2.Escollir aquelles activitats que ens agraden, i proposar canvis o 
millores mitjançant les assemblees o qüestionaris.  

3.Tenir voluntat de ser el màxim d’autònom possible 

4.Participar de les activitats fora de l’entitat(poliesportiu, piscina, 
sortides, excursions....) 



5.Rebutjar qualsevol discriminació o maltractament que patim i 
denunciar-ho 

6.Utilitzar tots els recursos i eines de comunicació que tingui a 
l’abast per expressar les meves idees, opinions o necessitats. 

7.Fer ús del material i de les instal.lacions d’una manera 
adequada 

8.Participar en aquells actes o trobades que ens interessin 

9.Donar suport a la resta de companys si ho necessitem 

10. Participar en el reciclatge 

 

ÀMBIT COMUNITARI 

Fer visible a les persones, allò que fan i com ho fan, és 
feina de tots. Actuar, participar i col.laborar en 
aquelles activitats que promouen la inclusió, la 
igualtat o el reconeixement, ens motiva a consolidar 
nous projectes. L’ús de recursos propers i la 
sostenibilitat son fets que posem en pràctica a diari.  

 

Seguim aquests principis: 

1.L’entitat donarà a conèixer els seus Serveis, l’enllaç de contacte 
i la informació sobre Transparència mitjançant la seva Web. 

2. De la mateixa manera, periòdicament, descriurà a les famílies i 
tutors,  les activitats que es fan, enviant un tríptic explicatiu. 

3. Informarà a tots del Reglament sobre la Protecció de Dades, i 
vetllarà per complir la normativa i els drets dels interessats. 



4.L’Associació col.laborarà i participarà en actes organitzats per 
diverses entitats socials, amb la finalitat de protegir els drets de 
les persones i la seva inclusió. 

5.L’entitat també assistirà a les reunions d’àmbit local 
organitzades per l’Ajuntament de Molins de Rei. 

6.S’aprofitaran tots els recursos accessibles i propers, ja sigui a 
nivell de material(biblioteca....) o per realitzar sortides(Castell 
Ciuró, mercat de Molins....) 

7. Realitzem col.laboracions i activitats molt profitoses amb 
escoles i instituts, per compartir experiències i normalitzar les 
relacions. 

8.Rebem personal de pràctiques mitjançant els convenis amb 
Centres Educatius 

9.Treballem per la sostenibilitat i el reciclatge, entre d’altres 
mesures amb la recollida selectiva. Produïm productes ecològics 
al nostre hort, per consum propi, utilitzant una compostadora. 

10. Nois del nostre Centre han format l’equip de Special Handball 
de molins de Rei, s’entrenen cada setmana i juguen partits amb 
la resta d’equips.   

 

CONCLUSIONS: 

La nostra fita amb aquest manual de Bon Govern i Bones 
Pràctiques ha estat donar a conèixer d’una manera fàcil i 
accessible les bases ètiques i socials de la nostra entitat, així com 
les normatives i mesures que prenem per assolir el benestar de 
les persones amb discapacitat i la seva inclusió.  


