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CODI ÈTIC 

 

I. Introducció  
 

a. Són elements essencials i inseparables del treball a l’ASSOCIACIÓ D’ACOLLIDA I 
ACCIÓ TERAPÈUTICA (AAT) el servei a les persones amb problemàtica d’addicció, 
i el respecte a la seva dignitat i la qualitat assistencial. Els treballadors d’AAT han 
d'actuar d'acord amb les normes de l'ètica professional. 

 

b. Totes les persones que treballen i col·laboren amb AAT coneixen i es comprometen 
a complir les normes d'aquest Codi Ètic, que fan seves lliurement i amb 
responsabilitat.  

 

II. Sentit vocacional i professional del treball 
 

c. El sentit vocacional del treball als serveis de l’A.A.T. exigeix el compromís amb la 
tasca que desenvolupa l’entitat, així com la millora de la competència professional 
mitjançant el treball en equip i la formació continuada. També el respecte de les 
normes ètiques i deontològiques de la pròpia professió. 

 

d. D'acord amb els principis de l’A.A.T. no hi ha tasques d'inferior categoria. La labor 
de conjunt dóna sentit a les diverses funcions i reclama a tots qualitat en el treball. 

 

e. Els càrrecs de govern han de ser entesos com ocasió de servei i exemplaritat, i 
s’evitarà fins i tot l'aparença d'autoritarisme o personalisme. El govern és col·legiat 
en tots els nivells de decisió. 

 

f. La cordialitat, el respecte mutu i la lleialtat han de caracteritzar les relacions 
humanes i professionals de qui treballen a l’A.A.T.. Es fomenta la igualtat 
d'oportunitats, la iniciativa de cada persona i la seva participació activa en la gestió 
interna.  

 

g. Els desacords sobre assumptes científics, professionals, ètics o organitzatius, es 
duran amb respecte, maduresa i cordialitat. Si no s’arriba a un acord, es traslladarà 
a la Junta Rectora que serà qui finalment decidirà. 

 

h. El treball en equip és un tret característic de l'estil institucional de l’A.A.T. i tots els 
membres de l’equip han d'estar disponibles per a participar en comissions o grups 
de treball destinats a millorar la qualitat de les nostres accions. 
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III. Servei a la persona amb problema d’addicció  
 

i. Totes les activitats de l’entitat  - assistencials, preventives, etc.- han de respectar 
rigorosament la vida de les persones 

 

j. El principi inspirador del treball a l’A.A.T. és el respecte a la dignitat i a la llibertat de 
la persona humana, sense discriminacions. Per això, tots els treballadors han de 
prendre en consideració les circumstàncies de cada cas. 

 

k. La persona assistida té dret a rebre dels professionals una informació suficient, i a 
decidir quina s'ha de transmetre als seus parents i afins.  

 

l. En la relació entre professional i pacient ha de guardar-se la confidencialitat exigida 
pel secret professional. Tots els professionals estan obligats a mantenir el silenci 
d'ofici i a observar les mesures de seguretat sobre la custòdia, l'accés i la circulació 
de les històries clíniques i les dades personals. 

 

m. Des dels serveis de l’AAT s’ha de potenciar la participació activa de la persona en 
el seu tractament, així com també cal respectar la seva llibertat per a rebutjar o 
suggerir modificacions en les intervencions terapèutiques que se li proposen, 
sempre que no interfereixin en el seu procés de recuperació.  

 

n. Quan intervinguin diversos professionals en l'atenció a la persona, caldrà designar 
un referent (tutor) que assumirà la responsabilitat de coordinar l'assistència i de 
representar l'equip davant el pacient.  

 

o. L'ètica professional obliga a reconèixer els accidents o els errors que puguin 
produir-se,  a estudiar les seves causes i a posar els mitjans oportuns per a evitar la 
seva reiteració. En ocasions, caldrà recórrer a la col·laboració del pacient i els seus 
afins, amb els quals es tractarà de l'assumpte amb sinceritat i senzillesa, després de 
presentar-los les disculpes oportunes. 

 
 
 


