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CODI
ÈTIC
1compromís
Compromesos amb el país per a l’impuls de l’activitat eco-
nòmica, la generació de riquesa, el desenvolupament dels 
sistemes educatiu i cultural, la seva defensa com a drets 
socials i la lluita contra les desigualtats.

2coneixement
Implicats en la consolidació del sector per dotar-lo d’instru-
ments de coneixement i anàlisi, en relació i col·laboració amb 
l’administració, agents socials i institucions acadèmiques.

3qualitat i 
professionalitZaciÓ
Impuls a la plena professionalització del sector a través de 
la qualitat en la gestió, tant de les organitzacions empre-
sarials com dels treballadors i treballadores.

4conveni 
col·lectiu
Respecte, impuls i generalització del compliment del con-
veni col·lectiu sectorial de referència. Es vetlla per la quali-
tat en el treball i per les condicions materials i físiques amb 
què es desenvolupa la tasca dels treballadors.

5formaciÓ
Compromesos a mantenir un nivell elevat de formació dels 
treballadors i treballadores del sector, amb actualització 
permanent de coneixements, millora continuada d’aptituds 
i incorporació d’innovacions tècniques i metodològiques.

6legalitat
Respecte a la legislació vigent, compliment d’obligacions 
tributàries i seguiment de normatives del sector, en espe-
cial en matèria de qualitat, seguretat, prevenció de riscos 
laborals i impacte ambiental. Especial vigilància per fer 
possible la lliure i lleial competència en l’exercici de l’activi-
tat econòmica.

7responsabilitat  
social
L’activitat econòmica inclou com a valors essencials la con-
tribució al benestar de la comunitat, el progrés material, 
social i cultural de la ciutadania, i la garantia del caràc-
ter públic dels serveis encarregats per l’administració. Per 
aquesta raó, també s’impulsen projectes de responsabili-
tat social per contribuir a reduir les desigualtats socials.

8medi ambient
Respecte al medi ambient, amb mesures que contribuei-
xen a la seva preservació i que minimitzen l’impacte que 
pugui tenir l’activitat econòmica.

9transparència
La defensa del sector i la interlocució amb l’administració i 
els agents socials es fa de forma pública i transparent.

10diversitat
Respecte i defensa de la diversitat en totes les seves ex-
pressions (cultural, de gènere, ètnica, lingüística, sexual, 
ideològica, nacional, moral i religiosa).

L’Acellec és 
una associació 

patronal 
d’empreses 
d’educació, 

lleure i 
cultura amb 

vocació 
d’agrupar 

i liderar 
l’actuació 

conjunta de 
totes aquelles 

societats 
mercantils 
que operen 
en l’àmbit 
territorial 

català i que 
dediquen la 

seva activitat 
a l’educació 

en el lleure i 
la cultura de 
proximitat. 

Les 
organitzacions 

associades es 
comprometen 

a complir 
aquest Codi 

Deontològic.

Vallirana, 69, bxs 2a 
08006 Barcelona

Tel. 93 418 02 57 
www.acellec.cat 

acellec@acellec.cat


