
 

Presentació 

La Fundació Privada Catalana de l’Hemofília neix del conveni signat l’any 1991 entre la 

Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i l’Associació Catalana de 

l’Hemofília amb l’objecte d’impulsar la constitució i el desenvolupament d’activitats 

d’una fundació destinada a la protecció de la salut i l’assistència a situacions precàries 

dels malalts afectats per coagulopaties congènites, com a conseqüència de la seva 

infecció pel Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH). 

Amb vocació de permanència indefinida va ser legalment constituïda el 13 de maig de 

1991, como entitat de tipus benèfic amb caràcter assistencial i es regeix per la Llei 4/ 

2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques. Està inscrita en el registre de Fundacions Privades de la Generalitat de 

Catalunya des del 21 de novembre de 1991. 

Tal i com se assenyala als seus estatuts, exerceix les seves funcions majoritàriament a 

Catalunya de tota manera pot actuar en el territori de l’estat espanyol com en l’àmbit 

de cooperació internacional.  

De tal forma dedicarà la seva atenció a la promoció d’estudis i activitats dirigides a 

resoldre els problemes socials, laborals, convivencials, d’aprenentatge i altres de les 

persones amb coagulopaties congènites i de llurs familiars per aconseguir el seu 

benestar i integració en tots els àmbits. 

També fomentarà totes aquelles activitats d’investigació, tractament clínic, 

desenvolupament de noves tecnologies i la seva aplicació, difusió, divulgació i 

sensibilització, directament relacionades amb l’hemofília i les coagulopaties 

congènites.  

CODI ÈTIC 

El present codi ètic neix de la voluntat de presentar l’ideari de la nostra fundació, 

definir els trets essencials que identifiquen la nostra entitat, sense oblidar la 

importància dels valors que configuren la nostra actuació des del principi fins al 

present i que confiem a seguir mantenint en el futur de la nostra fundació.  

La nostra identitat 

La Fundació Privada Catalana de l’Hemofília, és una entitat benèfica de caràcter 

assistencial, sense ànim de lucre, per això en interès de vetllar per la seva continuïtat i 



viabilitat, l’obtenció i gestió els recursos econòmics de la mateixa es destina a 

l’assoliment dels fins fundacionals de manera honesta amb transparència i de forma 

sostenible,  per això qualsevol benefici econòmic es reincorpora al patrimoni de 

l’entitat. 

És interès general de la fundació la protecció de la salut i l’assistència d’un ampli 

col·lectiu de persones afectades de coagulopaties congènites, que pateixen d’altres 

complicacions pròpies de la seva patologia o del seu tractament així com l’atenció a 

llurs familiars.      

El patronat és l’òrgan de govern i administració de la fundació, la representa, gestiona i 

assumeix totes les facultats i funcions necessàries per l’assoliment dels fins 

fundacionals. 

Els nostres valors 

És voluntat de la Fundació Privada Catalana de l’Hemofília, tal i com assenyala la seva 

carta fundacional, ser una entitat amb personalitat jurídica pròpia tenint de plena 

capacitat jurídica i d’actuar, manifestant la seva responsabilitat en els acords que 

adopti el seu patronat en l’exercici de les seves funcions.   

Fer de la solidaritat un compromís essencial de la nostra responsabilitat  social en tot 

allò que estigui al nostre abast, de manera altruista posar a disposició els nostres 

serveis i prestacions a totes aquelles persones que entren dins els programes 

d’activitats previstes i reuneixin les condicions que a tal efecte determini el patronat a 

cada moment.    

En aquest sentit l’elecció de beneficiaris la determinarà el patronat de la fundació 

d’acord amb els principis d’ imparcialitat i no discriminació per motius socials, 

econòmics, culturals, religiosos de procedència o de gènere.  

La motivació principal  de la constitució de la Fundació Privada Catalana de l’Hemofília 

no pot altre que la d’actuar en la millora dels seus beneficiaris i, en general, de tota la 

societat davant la manca d’atenció a la que se’ls resignava en atenció als valors de 

llibertat i inconformisme que ens defineixen i hem de mantenir en el futur.  

Principis generals d’actuació 

En els diferents àmbits d’actuació de la fundació, com són acomplir amb els fins 

fundacionals, aspectes de la seva organització interna, com d’ordre extern en relacions 

amb tercers, el nostre esforç es basa en principis d’eficàcia i eficiència.  

Eficàcia en assolir els fins fundacionals, eficiència en l’esforç d’utilitzar de la millor 

manera possible els recursos que disposem.    



Ens esforcem en treballar amb el màxim de professionalitat seguint criteris de 

honradesa,  auto exigència i rigor  en la nostra tasca diària així com en la utilització dels 

recursos necessaris per a cada actuació.  

És de màxim interès de ka fundació oferir una assistència de qualitat, integral i 

transversal de manera coordinada amb altres institucions i/o nivells assistencials.  

En interès de la màxima transparència es garanteix a l’usuari de la fundació mantenir-

lo informat i fer-lo partícip de les accions que es realitzen en el seu interès, i vetllar per 

la confidencialitat de les seves dades personals i les dels seus familiars. Tenint especial 

interès en donar a conèixer al conjunt de ciutadans els reptes obtinguts amb els 

mitjans utilitzats per la seva consecució.  

Com a fundació som fidels a uns principis i coherents amb l’entorn: beneficiaris, 

treballadors, voluntaris, proveïdors, donants, etc. 

De la mateixa manera, pretendre incidir en la millora de la societat afavorint la 

integració i la convivència en la diversitat y promoure la legislació que reconegui i faci 

efectiva els drets civils de les persones destinatàries dels nostres fins.  

Organització i funcionament de la Fundació Privada Catalana de l’Hemofília 

El Patronat como responsable principal de la fundació ha de garantir l’assoliment dels 

fins de la mateixa, s’ha de dedicar personalment implicant-se amb responsabilitat i 

compromís. Transmetent aquests valors al conjunt de persones que la composen i al 

conjunt de la societat.  

De la mateixa manera, assegura que els beneficiaris de la fundació siguin els 

destinataris dels programes de l’entitat. 

És un òrgan col·legiat, integrat per persones físiques, que exerceixen el seu càrrec 

gratuïtament, la seva preparació respon a les necessitats de l’entitat per aconseguir els 

seus objectius, procurant obtenir els recursos necessaris i fer el seguiment necessari 

pel seu assoliment. 

El patronat es composa d’un equip humà desinteressat, amb esperit de servei, el seu 

encàrrec és vetllar pels fins i valors de l’entitat, amb un marcat caràcter independent 

en defensa dels interessos de la fundació.  

Si a la seva composició, s’incorporen patrones representants d’institucions públiques o 

privades han d’actuar en interès de l’entitat amb independència de la institució a la 

que representin.  



Salvaguardar en tot moment l’autonomia i independència de l’entitat i fomentar la 

cooperació respecte a les administracions públiques i institucions privades amb l’ànim 

d’assolir els fins fundacionals de la mateixa.  

En relació a l’activitat professional de la Fundació Privada Catalana de l’Hemofília 

La gestió de la fundació requereix una acció conjunta entre los diversos departaments i 

serveis que la composen, la coordinació entre aquests i els serveis que presten 

responen a maximitzar els recursos humans i tècnics en benefici dels beneficiaris de la 

nostra entitat.  

Per això la gestió de la mateixa segueix criteris d’implicació, identificació, 

corresponsabilitat, transversalitat,  participació i dignificació del treball de totes les 

persones que treballen a la nostra fundació.  

Les persones que integren els diferents departaments de la Fundación Privada 

Catalana de l’Hemofília són un valor fonamental a la nostra entitat. La seva vinculació i 

tasca s’ajusta a criteris de transparència, control i us responsable dels recursos de 

l’entitat, permeten una relació amb els usuaris i beneficiaris personalitzada, equitativa, 

recíproca, garantint la dignitat i la voluntat de la persona que acudeix a la nostra 

fundació. 

La política de personal de la fundació (contractació, remuneració, formació, 

participació…) s’ha d’ajustar a la legislació vigent i ha de ser coherent amb el seu 

esperit ètic. 

En relació a la gestió patrimonial i econòmica de la Fundació Privada Catalana de 

l’Hemofília 

El patrimoni de la fundació està integrat per la dotació inicial que consta a la seva carta 

fundacional, per tots aquells bens i drets de contingut econòmic que accepti i rebi 

l’entitat amb la finalitat d’incrementar la dotació i per tots els rendiments, fruïts, 

rentes i productes, incorporats al patrimoni de la fundació per qualsevol concepte.  

La gestió patrimonial, les activitats dirigides a la captació de recursos com també les 

activitats econòmiques o empresarials que pugui portar a terme la fundació han de ser 

èticament compatibles la seva finalitat amb el fet de ser fundació i amb els seus propis 

valors. 

La gestió del patrimoni de la fundació ha de ser equilibrada i prudent. 

La gestió dels recursos econòmics tant en la seva captació com en la seva aplicació es 

regeixen a l’empara dels criteris d’honestedat, austeritat i transparència, assegurant 



mecanismes de control interno i extern. Tot això amb la màxima informació i de fàcil 

comprensió.  

El pressupost s’ha d’adequar a les finalitats de la fundació, tant en el moment de la 

seva aprovació com durant la seva posterior execució.  

En relació a les donacions la Fundació Privada Catalana de l’Hemofília actua en favor 

de 

Procurar conèixer la procedència de les donacions rebudes.  

No acceptar ni fons econòmics ni materials que provenen d’activitats delictives, 

contràries a les disposicions legals que els siguin d’aplicació, als drets humans 

reconeguts en els tractats internacionals o als valors fundacionals establerts en el 

present codi ètic.  

No s’acceptaran donacions condicionades quan aquestes vulnerin algun objectiu o 

valor fonamental o posin en entredit la necessària independència de la fundació.  

En relació a les administracions públiques la Fundació Privada Catalana de 

l’Hemofília actua en favor de 

Observar els drets i obligacions mutus que manté la fundació juntament al protectorat 

pel bon desenvolupament de finalitats d’interès general.  

Exigir al protectorat que actuï amb equitat pel correcte funcionament de la fundació 

des de el seu inici i durant tota la seva trajectòria. 

Establir acords de col·laboració continuada amb entitats públiques o provades de 

caràcter social o sanitari, sempre que aquests acords responguin a la seva missió i no 

entrin en contraposició als valors de l’entitat.  

Participar juntament amb altres entitats associatives amb finalitats similars potenciant 

sinèrgies i processos d’ajuda mútua i promovent mecanismes de transparència i 

coordinació entre altres associacions/fundacions per millorar la relació amb les 

administracions.  

  

Diligència: Aquest codi ètic ha estat aprovat pel Patronat de la Fundació a la reunió 

celebrada en data 2 de juny de 2015.  


