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CÒDI ÈTIC DE CÀRITAS CATALUNYA 
 
 

I. PREÀMBUL 
 
Càritas Catalunya és part essencial de l’Església catòlica que té com a objectius principals 
orientar, coordinar i realitzar l’acció social i caritativa de l’Església, amb la finalitat d’ajudar a la 
promoció humana i al desenvolupament integral de les persones. 
 
Càritas Catalunya és l’ens de coordinació de les deu Càritas diocesanes amb seu a Catalunya: 
CD Barcelona, CD Girona, CD Lleida, CD Sant Feliu de Llobregat, CD Solsona, CD Tarragona, CD 
Terrassa, CD Tortosa, CD Urgell i CD Vic. 
 
La nostra acció consisteix a donar resposta a les realitats de pobresa i exclusió social de la 
nostra societat, a través de l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les 
situacions d’injustícia. 
 
La missió de Càritas Catalunya és la de cohesionar, promoure i coordinar les Càritas diocesanes 
amb seu a Catalunya en el seu servei d’acollida i acompanyament a les persones més 
vulnerables, i en el desenvolupament del seu compromís social i caritatiu. 
 
La visió de Càritas Catalunya és donar suport i facilitar els serveis necessaris a les Càritas 
Diocesanes amb seu a Catalunya. Aspira a ser un referent de compromís social, aposta per la 
construcció d’una societat justa i fraterna,  on tothom es pugui desenvolupar integralment i de 
forma inclusiva i promou la participació efectiva de les comunitats cristianes. 
 
La nostra actuació ha de regir-se per l'estricte compliment de les nostres obligacions legals, 
tant pel que fa a la legislació civil aplicable com al Dret Canònic, inspirant-se sempre en els 
principis de la Doctrina Social de l'Església (DSE) i en els definits per Caritas Internationalis en la 
seva expressió més àmplia i internacional. 
 
Tot això recull de forma destacada l'eclesialitat de la nostra identitat, la centralitat de la 
persona, la defensa dels drets humans i l'opció preferencial i pels més pobres com a forces 
inspiradores de la nostra acció quotidiana. 
 
Cáritas Catalunya posa de manifest en aquest Codi Ètic els principis que regeixen la seva 
actuació, basats en els nostres valors i que es resumeix en una declaració, per tal d'aclarir el 
marc ètic de la institució en la seva relació amb altres actors i amb les persones que integren 
l'organització. 
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II. VALORS DE CÀRITAS CATALUNYA 
 
La CARITAT és el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora dels nostres valors.  

 
Els nostres valors són: 
 

 La justícia social:  A Càritas el seguiment de Jesucrist, ens empeny a cercar el bé comú i 
a transformar les estructures perquè sigui reconeguda la dignitat de cada persona i de 
totes les persones i els seus drets. 

 
 La participació: som una organització oberta a escoltar als nostres col·laboradors, 

agents i als destinataris de la nostra acció social. Treballem en equip afavorint la 
integració dels que formem Càritas. 
 

 La gratuïtat: treballem per donar i concedir ajut i suport a aquells que ho necessiten, 
sense esperar res a canvi.  
 

 La fraternitat: tractem com a germà a qualsevol persona del món, independentment 
de les seves característiques i les seves circumstàncies.  
 

 La transparència: compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l´apertura 
de la informació cap a tots els interessats en la nostra activitat.  
 

 La dignitat: reconeixem a la persona com a mereixedora de respecte, sense importar 
com és ni què té. 
 

 La sostenibilitat: procurem seguir una pauta d´actuació que ens ha de permetre 
mantenir la nostra obra, sense afectar a la qualitat del nostre Model d’Acció Social. 
 

 L’austeritat: des del nostre estil de vida, posem la nostra voluntat en l´ús ètic i 
coherent dels recursos per tal de no posar en perill la sostenibilitat del model. 
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III. PRINCIPIS DE CÀRITAS CATALUNYA 
 
Els principis de Cáritas Catalunya es presenten d'acord a tres àmbits: les persones, les 
organitzacions i la societat. 
 

 Les persones més vulnerables, per ser el focus central de l'acció de Càritas. 
 

 Les organitzacions: l'actuació, sinergies i cooperació és fonamental en la defensa del 
que és social, així com la promoció de la igualtat entre els col·lectius més vulnerables. 

 
 La societat, perquè Càritas forma part de l'entramat social i té com a vocació i finalitat 

última la transformació social. 
 
 

3.1. Centrats en les persones 
 

1. CURA DE LES PERSONES DE CÀRITAS: estem compromesos en la cura i 
acompanyament de les persones que treballem a Càritas, els nostres agents, 
assegurant que tinguin les habilitats, experiència i formació necessàries per a assolir el 
seu ple potencial. 

 
2. EMPODERAMENT I PARTICIPACIÓ: promovem la implicació, el compromís, el 

desenvolupament de les capacitats i el potencial de les persones i comunitats a qui 
servim. 

 
3. PROTECCIÓ: procurem la seguretat de les persones i comunitats amb qui i per als que 

treballem, especialment les que es troben en situació de vulnerabilitat. 
 
 

3.2. Centrats en les organitzacions 
 

4. COORDINACIÓ: col·laborem d'una forma coordinada basada en el respecte mutu, la 
confiança i la bona voluntat amb les esglésies, altres Càritas i organitzacions religioses, 
la societat civil, les autoritats locals, altres organitzacions no lucratives i altres parts 
interessades rellevants. 

 
5. SUBSIDIARIETAT: afavorim la presa de decisió al nivell més baix possible en què es 

pugui exercir aprofitant les capacitats i recursos locals, compatible amb els seus nivells 
d'autonomia i responsabilitat. 
 

6. INDEPENDÈNCIA: establim les prioritats operatives i programes, d'acord amb la DSE i 
aliens a interessos polítics o econòmics. 
 

7. BONA ADMINISTRACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES: assegurem la utilització ètica i 
eficient dels recursos, així com una informació transparent a les persones amb les que 
treballem, a les quals donen suport la nostra tasca i la societat en general. 
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3.3. Centrats en la societat 

8. IGUALTAT, UNIVERSALIDAD, NEUTRALITAT: prenem part per igual per totes aquelles 
persones i comunitats que es troben en situació de vulnerabilitat. Una acció orientada, 
que es desenvolupa per sobre de geografies, races, sexe, creença, orientació política o 
altres motius. 

 
9. ECONOMIA SOLIDÀRIA: donem suport a les economies locals i apostem pel 

desenvolupament de l'economia solidària, que anteposa la primacia de la persona i 
l'objecte social, posant-les al servei de la justícia i de l'exercici dels drets humans. 
 

10. CURA DE LA CREACIÓ I ATENCIÓ A LA BIODIVERSITAT: tenim cura de la Creació tenint 
en compte el medi ambient i el llegat per a les generacions futures en la planificació i 
desenvolupament dels nostres treballs. 
 

11. SENSIBILITZACIÓ I INCIDÈNCIA: com a agents de canvi i transformació social 
promovem el respecte pels drets humans, a través d'accions de comunicació i 
denúncia sobre la situació dels més pobres i vulnerables i les causes que el provoquen. 

 
 
Cáritas Catalunya promulga aquest Codi Ètic i disposa els processos necessaris per donar a 
conèixer el seu contingut i assegurar la seva difusió, proporcionant la informació i mitjans 
necessaris a les persones que treballen a Càritas Catalunya i a les Càritas diocesanes amb seu a 
Catalunya 
 
 
Barcelona, 14 de novembre de 2018 
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