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Aspectes normatius sobre els CEAS 
Normativa  
El	  Decret	  166/2005,	  de	  26	  de	  juliol,	  pel	  qual	  es	  regula	  el	  Comitè	  

Consul>u	  de	  Bioè>ca	  de	  Catalunya,	  i	  el	  Decret	  226/2008,	  de	  
18	   de	   novembre,	   de	  modificació	   del	   Decret	   166/2005,	   de	  
26	   de	   juliol,	   pel	   qual	   es	   regula	   el	   Comitè	   Consul>u	   de	  
Bioè>ca	  de	  Catalunya,	  estableixen	  el	  funcionament	  del	  CBC	  
com	  a	  òrgan	  assessor	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  



 
Aspectes normatius sobre el Comité  

d’Ètica en Serveis  Socials CESSC 
  

 
Ordre ASC/349/2010, de 16 de juny, del 

Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de 
Catalunya   

DOGC núm. 5656 del 23.6.2010 
 
 



Funcions  del Comité  d’Ètica en 
Serveis  Socials CESSC 

•  Ser receptor de consultes o problemes específic 
plantejats en matèria de serveis socials, i per les entitats 
públiques i privades de l’àmbit dels serveis socials;  

•  Formular recomanacions i protocols d’actuació;  
•  Elaborar documents de reflexió i emetre informes en 

aquelles qüestions ètiques de caràcter transversal per a 
tots els àmbits d’intervenció social;  

•  Promoure la reflexió ètica organitzada en els diferents 
àmbits dels serveis socials i  

•  Elaborar les normes de constitució dels espais de reflexió 
ètica en serveis socials 



Els Espais de Reflexió Ètica  en 
Serveis Socials  ERESS 

 Ar>cle	  8	  
8.1	  Els	  espais	  de	  reflexió	  en	  la	  dimensió	  è>ca	  en	  centres	  i	  

serveis	  socials	  són	  creats	  per	  analitzar	  i	  assessorar	  en	  la	  
resolució	  de	  possibles	  problemes	  è4cs	  que	  es	  
produeixen	  en	  la	  pràc4ca	  de	  la	  intervenció	  social	  i	  	  

	  
	  Tenen	  com	  a	  objec4u	  final	  la	  millora	  de	  la	  qualitat	  de	  
l’atenció	  a	  les	  persones,	  la	  promoció	  dels	  valors	  è4cs	  i	  
les	  bones	  ac4tuds	  en	  la	  cura	  de	  les	  persones	  que	  
s’atenen.	  



Els Espais de Reflexió Ètica  en 
Serveis Socials  ERESS 

 	  
Ar>cle	  8	  
8.1	  Els	  espais	  de	  reflexió	  è>ca	  són	  de	  carácter	  voluntari	  i	  han	  

hauran	  de	  tenir	  un	  caràcter	  interdisciplinari	  i	  estar	  al	  
servei	  de	  les	  persones	  que	  	  par>cipen	  en	  la	  intervenció	  
social,	  siguin	  els	  i	  les	  professionals,	  persones	  des4natàries	  
del	  servei,	  associacions	  i	  ins4tucions	  que	  par>cipen	  en	  el	  
servei.	  



Els Espais de Reflexió Ètica  
s’articulen  a traves de  

 	  
Qües4onari	  	  
S’ha	  elaborat	  un	  

qües4onari	  per	  recollir	  informació	  sobre	  els	  espais	  de	  
reflexió	  è4ca	  en	  serveis	  d’intervenció	  social	  d’aquells	  
serveis	  que	  ja	  disposen	  d’una	  inicia>va	  similar	  (sigui	  un	  
comitè,	  un	  grup	  de	  reflexió,	  etc.)	  i	  desitgin	  donar	  a	  
conèixer	  la	  feina	  que	  duen	  a	  terme.	  	  

	  



Criteris:	  
	  

Els Espais de Reflexió Ètica  
s’articulen  a traves de  



Criteris ERESS 



Funcions dels ERESS 







Funcionament ERESS 



Procediment  de  funcionament 



Procediment  de  funcionament 



Ètica i Qualitat  



Ètica i Qualitat 



Accions per  al desenvolupament 
dels ERESS  



 
Proposta metodològica seqüenciada  

 Procés	  	  seqüencial	  de	  creació	  d’un	  ERESS	  	  
•  Pas	  	  1:	  	  	  Definició	  	  per	  part	  de	  l’en>tat	  d’un	  compromís	  è>c	  que	  	  

comporta	  una	  declaració	  d’intencions	  per	  	  al	  desenvolupament	  
del	  mateix	  	  

•  Pas	  	  2:	  	  	  Elaboració/adaptació	  d’un	  codi	  è>c	  de	  l’en>tat	  
•  Pas	  	  3:	  	  Accions	  de	  Formació/difusió	  del	  mateix	  codi	  a	  les	  

persones	  	  que	  en	  formaran	  part	  .	  	  
•  Pas	  4:	  Accions	  de	  difusió	  i	  formació	  a	  les	  persones	  del	  	  centre	  

de	  treball.	  Elaboració	  de	  material	  propi	  	  	  



•  Pas	  5:	  Elaboració	  d’un	  sistema	  	  estructural	  de	  recollida	  de	  	  
actes	  ,	  i	  documents	  	  de	  l’ERESS	  corresponent	  i	  la	  seva	  
implementació	  	  el	  sistema	  de	  ges>ó	  de	  la	  qualitat	  	  

•  Pas	  6:	  Cons>tució	  d’un	  ERESS	  –	  amb	  la	  corresponent	  
adscripció	  i	  registre	  	  al	  Comitè	  d’è>ca	  de	  Serveis	  	  socials	  
de	  Catalunya:	  

•  Pas	  7:	  Metodologia	  de	  debat	  dialògic	  .	  Posada	  	  en	  
funcionament	   

 
Proposta metodològica seqüenciada  

 



Pas 1 Declaració de  Compromís 
ètic per part de l’entitat  

	  

	  	  	  	  	  	  	  Creació	  d’un	  document	  pel	  qual	  l’en>tat	  es	  	  
compromet	  a	  	  desenvolupar	  un	  procés	  	  de	  
reflexió	  è>ca	  	  en	  l’organització	  adoptant	  
aquelles	  	  millores	  conseqüència	  dels	  	  debats	  	  
dels	  ERESS	  	  
   (5 hores d’assessorament)	  













Dos	  cursos	  en	  cartera	  
25	  de	  Setembre	  	  i	  2	  d’octubre	  	  1a	  	  edició	  	  
7	  de	  	  novembre	  i	  14	  de	  Novembre	  	  2a	  	  edició	  
Possibilitat	  de	  fer-‐los	  a	  mida	  	  en	  cada	  centre	  	  -‐	  Bonificables	  Tripar>ta	  	  	  	  



Pas 4: Accions de difusió i formació 
a les persones del  centre de treball  

 
1.  Seminaris  breus  de  difusió  (6 hores)  
2.  Curs Bàsic de 20 hores  
3.  Possibilitat de creació de materials  per a la 

difusió interna  entre els treballadors: 
–  Presentacions breus  en format Prezi o Power point  
–  Videos  de 3  minuts  sobre aspectes ètics  



Presentacions  (Model Personalia) 
1.	  -‐	  Preàmbul	  (Missió	  -‐	  Valors),	  	  
2.	  -‐	  Principis	  è>cs	  bàsics,	  	  
3.	  -‐	  Criteris	  i	  pautes	  d'actuació	  è>ca	  en	  relació	  a	  l'usuari,	  	  
4.	  -‐	  Criteris	  i	  pautes	  d'actuació	  è>ca	  en	  relació	  a	  als	  

professionals;	  	  
5.-‐	  Criteris	  i	  pautes	  d'actuació	  è>ca	  en	  relació	  a	  l'Organització,	  	  
6.	  -‐	  Criteris	  i	  pautes	  d'actuació	  è>ca	  en	  relació	  a	  l'entorn	  social	  i	  

familiar,	  	  
7.	  -‐	  Criteris	  i	  pautes	  en	  relació	  a	  altres	  en>tats	  i	  administracions	  
8.	  -‐	  Criteris	  i	  pautes	  	  en	  relació	  a	  	  accions	  	  d’inves>gació.	  
9.	  -‐	  Funcions	  del	  Comitè.	  	  
 



Vídeos  (Model Personalia ) 

•  Es	  poden	  elaborar	  vídeos	  curts	  sobre	  els	  	  conceptes	  
bàsics	  	  que	  	  els	  centres	  poden	  baixar-‐se	  	  (experiència	  
PERSONALIA)	  que	  s'han	  editat	  i	  s'u>litzen	  el	  dels	  centres	  
per	  formar	  internament	  el	  personal	  i	  difondre	  tant	  el	  valor	  
del	  Comitè	  com	  la	  perspec>va	  è>ca	  en	  la	  nostra	  	  tasca	  
d’acompanyament	  	  quo>dià.	  	  



Pas 5: Elaboració d’un sistema  estructural de 
recollida de  actes, i documents  de l’ERESS 

corresponent i la seva implementació  el 
sistema de gestió de la qualitat 

•  Carpeta  de Constitució: 
•  Carpeta  de  documents de procés 
•  Carpeta  de  documents de consulta  i referència 
•  Carpeta de material docent i de  difusió 

(15-20 hores  d’assessorament) 

 



Carpeta  de  constitució  

– Codi ètic 
– Reglament 
– Acta de  constitució 
– Dades de registre  al Comitè  d’ètica de 

serveis  socials de Catalunya  
 



Carpeta de  documents de procés  

–  Actes	  de	  les	  	  reunions	  	  dels	  Comitè	  o	  dels	  ERESS	  
–  Fitxa	  de	  presentació	  de	  casos	  	  
–  Carpeta	  de	  casos	  presentats	  	  al	  comitè	  (arxiu	  de	  casos)	  
–	  Protocol	  de	  presentació	  de	  casos	  	  

–  Carpeta	  d’informes	  i	  recomanacions	  definits	  en	  els	  
ERESS	  o	  en	  el	  Comitè	  

 



Carpeta  de  documents de consulta, 
referència, docència i difusió  



Pas 6: Constitució d’un ERESS – amb la 
corresponent adscripció i registre  al Comitè 

d’ètica de Serveis  socials de Catalunya 
(8	  hores	  d’assessorament)	  

•  Cons>tució	  d’espais	  	  de	  reflexió	  è>ca	  	  
•  Elaboració	  d’un	  acta	  de	  cons>tució	  de	  cada	  ERESS	  
•  Aprovació	  del	  Codi	  è>c	  o	  adaptació	  
•  Proposta	  	  d’un	  Reglament	  de	  Funcionament	  de	  Comitè	  o	  

d’ERESS	  i	  aprovació	  d’un	  Reglament	  de	  funcionament	  
•  Adscripció	  	  i	  registre	  a	  un	  Comitè	  È>c	  
•  Recollida	  i	  Secretaria	  de	  casos	  i	  informes	  	  (servei	  de	  

secretaria	  d’ERESS)	  Convocatoria	  –	  recollida	  –	  enviaments	  
-‐	  	  redacció	  d’actes	  –	  redacció	  d’informes,	  	  	  





L’Ètica és  el nostre engranatge 
per assolir la qualitat  




