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CODI ÈTIC 
 

El Codi Ètic de la Federació Catalana d’Autisme té com a objecte i finalitat presidir les pautes de 

comportament de totes les persones físiques i jurídiques que es relacionin per una qüestió o una 

altra amb la Federació. Aquestes són en primer lloc: 

 les persones amb TEA i les seves famílies 

seguides de: 

 les pròpies entitats sòcies i vinculades incloent els seus òrgans de govern 

 els equips professionals i persones voluntàries 

 els col·laboradors, donants i finançadors 

 proveïdors 

 societat en general 

 

Aquesta presència en les pautes de comportament s’ha de donar en tot moment i situacions, tant 

en relacions internes com externes. 

 

El seu estricte compliment comporta el compromís amb la legalitat en sentit ampli, les normes de 

bon govern, la transparència i responsabilitat, sent una guia bàsica i essencial per assegurar un 

comportament adequat en l’acompliment professional de qui obliga. 

 

El Codi Ètic és un compromís que assumeix la Federació Catalana d’Autisme sobre l’orientació de 

la seva intervenció social i que implica el conjunt de l’organització. El Codi Ètic és viu i ha 

d’evolucionar paral·lelament a l’organització i al seu entorn, permetent-ne la revisió i actualització. 
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Capítol 1 

 

INTRODUCCIÓ 

L’any 2010 neix la Federació Catalana d’Autisme i Asperger (FECAA) com a resposta a la 

inquietud i la necessitat de col·laboració d’unes associacions de famílies i d’uns centres educatius 

especialitzats en atenció a l’autisme.  

Els objectius de la Federació eren promoure, coordinar i representar les entitats federades, 

facilitar l’obtenció de recursos per una millor atenció a les persones afectades i ésser un 

interlocutor davant l’Administració. 

L’any 2016 la Federació canvia de nom (Federació Catalana d’Autisme – FECA) i també 

d’estatuts, amb la finalitat de ser una Federació d’associacions de familiars de persones amb TEA, 

i de fundacions i entitats sense ànim de lucre que treballin per l’autisme. Els objectius de la 

Federació són els mateixos.  

L’any 2019 canvia la junta, es renova la web, es continuen desenvolupant accions de 

sensibilització i coordinació i es realitzen formacions per les entitats federades. A finals d’aquest 

any ja son 21 les entitats federades de tot el país representant a més de 1.800 famílies. 

 

MISSIÓ  

La missió de la Federació és vetllar per la dignitat i la defensa dels drets de les persones 

amb TEA, per la seva inclusió en tots els àmbits de la vida social, econòmica i cultural, així com 

per la millora de la seva qualitat de vida i de la de les seves famílies. 

 

La Federació es regirà sempre, en la seva actuació, pels principis de solidaritat entre els 

membres, cohesió interna, transparència, agilitat, eficàcia, qualitat de gestió, compromís 

d'incidir en l'entorn i participació democràtica. 
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FINALITATS 

La Federació, en el marc de la missió expressada, té com a finalitats: 

 

a. Defensar la dignitat i els drets de les persones amb TEA i de les seves famílies. 

b. Promoure disposicions o reformes normatives o legislatives que garanteixin els drets 

d’aquest col·lectiu. 

c. Promoure la inclusió escolar, laboral i social de les persones amb TEA. 

d. Coordinar l’actuació de les entitats federades, tot promovent projectes i iniciatives d'interès 

comú de les entitats i fixant criteris orientatius. 

e. Assessorar, promoure, informar i defensar les associacions de familiars de persones amb 

TEA que integren la Federació. 

f. Representar les associacions en qualsevol altre organisme públic oficial vetllant pels seus 

interessos. 

g. Promoure accions de sensibilització sobre els drets de les persones amb TEA. 

h. Promoure la investigació dels tractaments, intervencions i suports que hagin demostrat la 

seva validesa de forma empírica en relació als TEA. 

i.  Difondre informació sobre enfocaments psico educatius que prioritzin  l’aprenentatge 

d’habilitats específiques observables i que demostrin la seva eficàcia. 

j. Promoure la realització d'activitats de formació permanent adreçades a professorat de 

nivell no universitari, així com la de professionals especialitzats en tractaments i 

intervencions que hagin demostrat la seva validesa de forma empírica en relació als TEA. 

k. Qualsevol altre activitat que, de manera directa o indirecta, pugui contribuir al compliment 

dels fins de la Federació o redundar en benefici de les persones amb TEA i les seves famílies 

 

 

VALORS 

 Empatia 

 Cooperació i solidaritat 

 Compromís 

 Professionalitat i experiència 

 Ètica i equitat 

 Innovació 

 Transparència 
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Capítol 2 

 

OBJECTE 

El codi ètic de la Federació Catalana d’Autisme estableix les pautes que guien el comportament 

ètic de tots els seus membres en el seu acompliment diari i recull  els valors que, en coherència 

amb la missió i visió de l’entitat, han de regir els comportaments i decisions de totes les persones 

i entitats que hi participen, alhora que defineix els compromisos vers aquestes. 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El codi ètic de la Federació Catalana d’Autisme va dirigit a tots els seus membres, amb 

independència de la posició que ocupin o del lloc en el qual exerceixin la seva activitat: 

 Entitats sòcies 

 Entitats vinculades 

 Equips professionals, considerant tant els òrgans directius com els equips tècnics 

 Persones voluntàries 

 

PRINCIPIS ETICS 

 PARTICIPACIÓ I PLURALITAT 

La Federació Catalana d’Autisme garanteix la participació de tots els seus membres i en 

general de tot el col·lectiu de les persones amb TEA i les seves famílies en la presa de 

decisions i afavorirà els mitjans i canals per aconseguir els canvis socials d’acord amb els 

interessos i opinions del col·lectiu. 

  

 UNITAT I COMPROMÍS 

La Federació Catalana d’Autisme vetllarà per la igualtat i equitat entre tots els seus 

membres en tots els plans d’actuació per tal d’enfortir un moviment associatiu específic 

que treballi i representi  totes les persones amb TEA de Catalunya. 

Tanmateix, els membres de la Federació contribuiran de forma proactiva i compromesa 

a les finalitats, missió, principis i valors de la organització dirigits a la millora de la qualitat 

de vida i a la defensa dels drets de les persones amb TEA i les seves famílies. 

  

 LLEIALTAT I CONFLICTE D’INTERESSOS 

La Federació considera que la relació entre els seus membres ha de basar-se en la lleialtat 

que neix d’uns interessos comuns i no han d’intervenir o influir en la presa de decisions 

en qualsevol situació en la que directa o indirectament tinguin un interès personal. 
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 INDEPENDÈNCIA 

La Federació Catalana d’Autisme en la seva tasca de representar institucionalment al 

col·lectiu que agrupa, és una organització independent de qualsevol adscripció ideològica, 

política i/o religiosa i actua amb total autonomia, llibertat i independència dels poders 

públics i de qualsevol altre grup de pressió. 

D’aquesta manera, els membres de la Federació s’oposaran i evitaran qualsevol 

ingerència d’ordre ideològic, polític o religiós en l’exercici de les seves funcions, en la 

execució de les seves activitats o en les seves manifestacions públiques. 

 

 IMATGE I REPUTACIÓ CORPORATIVA 

La imatge i reputació corporativa és un dels actius més valuosos per preservar la 

confiança de les persones amb TEA i les seves famílies, per tant, tots els membres de la 

Federació han de ser especialment curosos en qualsevol intervenció pública, mitjans de 

comunicació, jornades o seminaris, xarxes socials o qualsevol altre esdeveniment quan 

apareguin com a membres de la Federació Catalana d’Autisme. 

 

 RESPECTE A LA LEGALITAT I PREVENCIÓ DE DELICTES 

La Federació Catalana d’Autisme actuarà en tot moment d’acord amb la normativa vigent 

així com amb tot el respecte pels drets humans i les llibertats personals. 

La Federació es declara fermament compromesa amb la lluita i prevenció de delictes i no 

tolerarà cap situació de corrupció, suborn, tràfic d’influències, frau, pagaments irregulars 

i blanqueig de capitals o qualsevol altre practica il·legal o il·lícita. 

Els membres de la Federació actuaran sempre amb honestedat en totes les seves 

relacions, tan internes com externes, tot assegurant que les informacions i/o 

documentació son fidels a la veritat. Tanmateix, no podran acceptar ni oferir, directa ni 

indirectament, obsequis o compensacions per tal de influir en les seves relacions amb 

agents externs. 

 

 GESTIÓ RESPONSABLE, EFICIÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES 

La Federació Catalana d’Autisme aplicarà sempre una actuació responsable en la gestió, 

fons rebuts i estructura amb total transparència i fomentarà l’austeritat, evitant el 

malbaratament mitjançant mecanismes de control. 

 

 RESPECTE A LES PERSONES 

La Federació Catalana d’Autisme rebutja fermament qualsevol discriminació per motius 

d’edat, gènere, religió, opinió política, identitat, orientació sexual. 

Tanmateix, lluitarà activament contra qualsevol assetjament físic, psicològic, moral,  abús 

d’autoritat o qualsevol altre comportament intimidatori o ofensiu als drets de les 

persones. 

Tots els membres de la Federació s’han de tractar de manera justa i respectuosa entre 

si i amb els agents externs. 
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 IGUALTAT D‘OPORTUNITATS 

La Federació Catalana d’Autisme promou la igualtat d’oportunitats entre tots els seus 

membres, actuant sempre de forma solidària i contra qualsevol discriminació. 

  

 SEGURETAT I SALUT 

La Federació Catalana d’Autisme impulsarà polítiques de seguretat i salut per tots els 

seus membres i adoptarà mesures de prevenció d’acord amb la normativa vigent. La 

Federació no permetrà comportaments que puguin posar en risc la salut i la seguretat de 

les persones i les instal·lacions. 

 

 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT 

La Federació Catalana d’Autisme vetllarà pel compliment de la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades. 

Tots els membres de la Federació Catalana d’Autisme vetllaran per a que la informació 

sigui veraç, rigorosa i fiable. En particular, tota la informació relacionada amb el trastorn 

de l’espectre de l’autisme en les seves activitats de divulgació i transmissió de 

coneixements. 

Tota la informació de caràcter econòmic ha de ser clara, precisa i transparent. 

Tanmateix els membres de la Federació Catalana d’Autisme han de guardar estricta 

confidencialitat de tota la informació reservada a la que tinguin accés en els curs de les 

seves funcions. 

 

 RESPECTE AL MEDI AMBIENT 

La Federació Catalana d’Autisme considera la preservació el medi ambient com un principi 

ètic important en les seves accions i vetllarà per fer una política i gestió mediambiental 

responsable amb criteris sostenibles en totes les seves actuacions. 

 

Capítol 3 

 

COMPLIMENT, COMUNICACIÓ I SEGUIMENT 

El present Codi Ètic es trobarà a disposició dins el web, en l’apartat de transparència. Podeu 

adreçar al departament d’administració els dubtes d’interpretació i suggeriments de millores  

escrivint  a  direccio@fedcatalanautisme.org 

La Federació Catalana d’Autisme garanteix l’anonimat i la protecció de dades de la persona que 

escrigui. 

Es durà a terme una valoració anual de l’assoliment del Codi ètic, així com una revisió del seu 

contingut, amb la finalitat d’introduir les millores que es puguin requerir i per adaptar-lo a la 

normativa vigent. 

 

 


