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1.- La RSC i la Codificació ètica 



Roser	Fernández	
Gerent	

JORNADA	Responsabilitat	Social	Corpora;va	(RSC).		
La	RSC,	una	eina	estratègica	de	millora	al	servei	dels	objec;us	estratègics	i	reputacionals	

Codificació ètica – Codi Ètic 
 
Valors o principis ètics de l’organització 
que han de guiar el comportament del 
personal que hi treballa i la relació amb la 
resta de grups d'interès. 

1.-	La	RSC	i	la	Codificació	è2ca	

La RSC com a Política de Gestió “Ètica” 
 
ü que s’integra en l’estratègia i la gestió 
ü en els diferents àmbits, laboral, mediambiental, social i 
bon govern i transparència 
ü d’implicació voluntària i solidària 
ü més enllà del que estableix la legislació vigent 
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1.-	La	RSC	i	la	Codificació	è2ca	

AUTOEXIGÈNCIA  
vs  

Recurs d’estètica 
reputacional 

VOLUNTARIETAT  
vs 

 Obligatorietat 

PARTICIPACIÓ I 
IMPLICACIÓ  

vs  
Imposició 

 

APEL·LA AL 
COMPROMÍS 
COL·LECTIU 
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2.- L’Institut Guttmann: Compromís per 
l’excelència clínica i l’humanisme 
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Fa 50 anys… 

2.-	L’Ins2tut	Gu;mann:	Compromís	per	l’excelència	clínica	i	l’humanisme	

Avui… 
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2.-	L’Ins2tut	Gu;mann:	Compromís	per	l’excelència	clínica	i	l’humanisme	

OBJECTIU	FUNDACIONAL:	
	

La “Fundació Institut Guttmann, Fundació Privada”, entitat sense ànim de lucre, té per objectiu 
principal promoure, impulsar i aconseguir la rehabilitació integral de les persones afectades per 
una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d’origen neurològic, 
desenvolupar la recerca i la docència en aquest àmbit de la neurociència, i prestar-los el suport i 
els serveis més convenients per assolir una reinserció social satisfactòria; i alhora contribuir al 
ple reconeixement dels seus drets i a una efectiva equiparació d’oportunitats".  
(Article 7 dels Estatuts Fundacionals). 

VISIÓ: 
 

• Ser un Referent Internacional en Neurorehabilitació. 
• Seguir sent una organització d'excel·lència, 
sostenible i respectuosa amb el medi ambient. 
• Comptar amb un excel·lent equip de professionals 
competents, competitius i compromesos amb la 
institució. 
• Continuar sent una institució reputada, respectada 
socialment i apreciada, especialment per les 
persones a les quals atén. 
  
  
  

VALORS:	
• Especialització en el coneixement (neurociència). 
• Excel·lència organitzativa en la prestació dels 
serveis. 
• Sostenibilitat. 
• Innovació i generació de coneixement. 
• Orientació acadèmica. 
• Competitivitat i compromís. 
• Treball en equip  interdisciplinari. 
• Atenció al desenvolupament personal i 
professional del seu equip humà. 
• Proximitat a les persones. 
• Tracte expert i respectuós.  
• Fort compromís social. 
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2.-	L’Ins2tut	Gu;mann:	Compromís	per	l’excelència	clínica	i	l’humanisme	

• MODEL D’ATENCIÓ INTERDISCIPLINAR I 

PERSONALITZAT 

• RECERCA I INNOVACIÓ + CONEIXEMENT 

• COMPROMÍS SOCIAL I COMUNITARI 

NEUROREHABILITACIÓ 
ESPECIALITZADA, 

INTENSIVA i  
INTEGRADA 

REINSERCIÓ VIDA 
DIÀRIA 

 
AUTONOMIA 
PERSONAL 

 
QUALITAT DE 

VIDA  
 

 IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS 

PREVENCIÓ 
• Sensibilització 
• Salut Cerebral 

ACOMPANYAMENT 
A L’ALTA A 
PACIENTS I 
FAMÍLIES 
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2.-	L’Ins2tut	Gu;mann:	Compromís	per	l’excelència	clínica	i	l’humanisme	
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3.- Codi Ètic i RSC – Institut Guttmann:  
“un procés ‘natural’” 
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Hospital		

Ins;tut	Universitari	

En;tat	d’inicia;va	social		

•  FUNDACIÓ	en;tat	privada	
sense	afany	de	lucre	

•  ACTIVITAT	D’INTERÈS	
SOCIAL	amb	fòrmules	de	
CPP	i	d’inicia;va	social	

ü  OBJECTIU	FUNDACIONAL		
ü  VISIÓ	INSTITUCIONAL	
ü  VALORS	INSTITUCIONALS	
ü  CODI	ÈTIC	2005	(DARRERA	ACTUALITZACIÓ	

DESEMBRE	DE	2014):		
ü  clínic	
ü  recerca	
ü  acadèmic	
ü  social	
ü  laboral	
ü  empresarial	
ü  sostenibilitat	

COMPLIANCE LLEI DE LA TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA 
INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN  

REQUERIMENTS 
PRECEPTIUS 

Acreditació	IQNet	
SR10	

Raó Fundacional- 
Compromís social 

Política de Qualitat 
Total 

Humana - Científica - 
Tècnica 

Responsabilitat Social 
Corporativa 

Política de gestió ètica 

3.-	Codi	È2c	i	RSC	–	Ins2tut	Gu;mann:	“un	procés	‘natural’”	

UNE	166002	
Sistema	de	ges;ó	R

+D+i	

Pla Estratègic 

2014-2020 
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3.-	Codi	È2c	i	RSC	–	Ins2tut	Gu;mann:	“un	procés	‘natural’”	
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SISTEMA	DE	GESTIÓ	DE	RSC	–	IQNetSR10	

GRUPS	D’INTERÈS 

•  Definició	expecta2ves	
•  Processos	de	ges2ó	
-	Patronat	i	Direcció	
-	Professionals	i	col.laboradors	
-	Clients	
-	Proveïdors	
-	Comunitat	/	Societat 

PROCÉS	INTERN	

•  DAFO	
•  Requisits	
legals	

•  Objec;us	RSC	
•  Sistema	
d’implantació	
i	de	seguiment	

AUDITORIA	
INTERNA	I	

CERTIFICACIÓ	
EXTERNA 

3.-	Codi	È2c	i	RSC	–	Ins2tut	Gu;mann:	“un	procés	‘natural’”	

POLÍTICA	RSC	–	POLÍTICA	INSTITUCIONAL	
 

PATRONAT 

	
CONSELL	SOCIAL	I	
DE	PARTICIPACIÓ	

 

COMITÈ	D’ÈTICA	
ASSISTENCIAL	
INSTITUCIONAL 

ORGANITZACIÓ	
COMPROMESA 
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0 Es	produeixen	incompliments	dels	
compromisos	è;cs		

2 Els	principis	è2cs	són	presents	a	la	
missió	o	als	valors	corpora;us.		

6

Es	disposa	d'un	codi	è2c,		que	
iden;fica	els	grups	d'interès,	aprovat	

pel	màxim	òrgan	de	govern	i	
actualitzat		

4 Es	disposa	de	polí2ques	d’è2ca	
escrites		

8

Es	disposa	d'un	comitè	d'è2ca	
ins2tucional	que	funcioni	amb	
regularitat	per	a	garan;r	el	
compliment	del	codi	è;c		

1 Absència	de	referències	è;ques		

3 S'han	iden2ficat	els	temes	è2cs	
rellevants		

5 Les	polí;ques	d'è;ca	s'han	
contrastat	amb	els	grups	d’interès		

7 Hi	ha	canals	d'interacció	amb	els	
grups	d'interès		

9

Creació	de	valor	compar;t	amb	els	
GI,	i	expansió	de	la	ges;ó	de	l’RSE	
en	els	GI	Es	promou	que	els	grups	
d'interès	integrin	la	ges2ó	è2ca	i	

disposin	de	codis	d'è;ca		

Males	pràc2ques	

Compliment	
norma2u	

Millora	legal	

Compliment	
expecta2ves	

Compromís	

Pauta de progrés i qualificació del rendiment 
Codificació ètica 

Passiu                                                               Proactiu 

3.-	Codi	È2c	i	RSC	–	Ins2tut	Gu;mann:	un	procés	‘natural’	
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4.- Reflexions a compartir RSC 
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4.-	Reflexions	a	compar2r	RSC	

1.  ADN Organització 
2.  Política institucional que s’integra en l’estratègia i la gestió 
3.  Visió transformadora 
4.  Apel·la al compromís col·lectiu: participació i implicació 
5.  Factor d’èxit empresarial + Retorn social 
6.  Millorar el valor percebut de l’excel·lència clínica i humanisme 
7.  Generar sentiment de pertinença i solidaritat 
8.  Essencial en la gestió intergeneracional 
9.  Orientada a l’acció – Sistema de gestió: Alinear objectius + Avaluar + 

Retre comptes 
10.  Si “és de veritat” és una bona eina de Comunicació 
11.  Crea valor tenint en compte els problemes de la societat (persona i 

comunitat) 
12.  Ens obliga a mirar a la comunitat, a la societat i al futur que volem 

construir 

12 Reflexions a compartir: 
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La RSC és actuar Amb i Per a les 
persones i la societat, actuant avui, 

pensant en el demà 
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Ins;tut	Gukmann	-	Corpora;u	2017	
	

Si l’hospital i l’institut universitari constitueixen el capital de 
coneixement i professionalisme de la organització…                                           

el seu compromís social i la proximitat a les persones  i a la 
societat representen la veritable ànima de la institució. 


