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INTRODUCCIÓ 

La Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social (d’ara endavant la Fundació) promoguda per Càritas 

Diocesana de Barcelona, va ser creada el juliol de 1990. 

La raó de constituir la Fundació, fa més de 25 anys, va ser impulsar un projecte d’inclusió residencial 

per a les famílies usuàries de Càritas Diocesana de Barcelona, que es trobaven en situació d’exclusió 

social i/o marginació. Aquest objectiu s’assolia mitjançant la cessió temporal a aquestes famílies d’un 

habitatge gestionat per la Fundació. La Fundació té la Missió de lluitar contra l’exclusió social i 

especialment contra l’exclusió residencial, posant especial èmfasi en l’atenció a la perspectiva de 

gènere i a la infància. 

L’objectiu de la Fundació és estabilitzar la situació personal d’aquestes famílies en risc d’exclusió social 

per tal que puguin accedir a un habitatge permanent en un futur, oferint, mitjançant acollides 

temporals, la possibilitat de construir itineraris de vida amb qualitat i crear nous vincles i xarxa social. A 

continuació es defineixen els diferents principis ètics que informen la Fundació . Aquest document és la 

conseqüència del compromís ètic de la Fundació i de tots els professionals que la formen. Aquest 

document té per objecte establir les pautes generals de conducta alineades amb els seus valors i que 

han de servir de guia per l'actuació dels membres del seu patronat, del seu equip de treball i de 

qualsevol tercer que operi amb la Fundació. 

En aquest document es mostren a tothom els valors ètics que regeixen l’activitat de la Fundació, amb 

l'objectiu de que totes les persones que actualment, o en un futur, treballin, col·laborin i/o 

comparteixin tasca amb la nostra entitat o facin servir els seus serveis, tinguin una referència dels 

valors de l’entitat i adaptin les seves conductes a aquests valors. 

Per redactar el present document s'han tingut en compte marcs de referència mundial com la normes 

ISO / UNE 19600 i 19601.1 

                                                           
1 La Norma ISO/UNE 19601 estableix els requisits per implantar un sistema de gestió de compliance penal amb l'objectiu de 
prevenir la comissió de delictes i reduir el risc penal en les organitzacions i amb això, afavorir una culturaètica i de 
compliment. 
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A més dels compromisos ètics i d'integritat institucional assumits per l’entitat, la Fundació està subjecta 

a les disposicions legals vigents i, més en concret, a aquest document de Principis Ètics i Procediments 

Associats, juntament amb tots els manuals, polítiques, procediments i sistemes que el desenvolupen o 

puguin desenvolupar en el futur. 

Amb l'objectiu de verificar el respecte a la normativa i establir bones pràctiques a nivell intern i extern, 

el Patronat ha decidit implementar un model de prevenció, organització i gestió, i crear una Unitat de 

Compliment, que ajudi a tothom, persones i organització, a que tot el que volem i desitgem per la 

Fundació es vagi complint, i serveixi per a prevenir conductes susceptibles de comissió de delictes. 

Finalment el Patronat vol agrair a totes les persones que assumeixen aquest document de Principis 

Ètics i Procediments Associats, el seu compromís i col·laboració en la causa que ens mou i els vol animar 

a continuar aplicant tots el principis i valors que es recullen en ell. Aquest document és el marc de 

referència del comportament de la Fundació i, per això, es vol remarcar que la contribució de cada 

membre de l’organització és essencial perquè, dia a dia, es continuï millorant i sumant esforços per a 

construir una societat més ètica. 
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ARTICULAT 

Art. 1.- ÀMBIT D’APLICACIÓ SUBJECTIU 

Els principis i valors que es mostren en aquest document són d’aplicació a tots els actors amb qui es 

relacioni la Fundació, siguin membres del Patronat, de l’equip directiu, personal laboral, voluntaris, 

persones ateses, proveïdors, socis, donants, administracions públiques, etc. (en endavant subjectes 

obligats). 

Art. 2.- COMPLIMENT 

Mitjançant la Unitat de Compliment, la Fundació establirà els mecanismes adequats perquè tots els 

subjectes obligats coneguin aquest document i els principis que en ell es defineixen i, en la mesura del 

possible, els acceptin de manera expressa com a propis.  

Tots els subjectes obligats es regiran per aquests principis i, en cas que es detectés un incompliment 

caldria posar-ho en coneixement de la persona que coordini la Unitat de compliment de la institució. 

Per facilitar el compliment es farà difusió d'aquest document mitjançant la pàgina web de l’entitat. 

També hi haurà sempre un exemplar imprès a la recepció de les oficines de Via Laietana número 5 per 

facilitar-ne la seva consulta. 

El director i tots els caps de departament han de donar a conèixer entre els seus dependents aquest 

document i han de predicar amb l'exemple, mantenint, en tot moment, una conducta ètica que es 

correspongui amb els principis ètics recollits en el present document. 

Cal vetllar per què totes les parts tinguin una conducta ètica alineada amb els principis que 

s’estableixen aquí en tots el àmbits, especialment, en les contractacions. 

L'incompliment d'aquest document ha de provocar l'obertura d'un expedient informatiu i, si s’escau, un 

expedient sancionador, valorant-se en cada cas si seria motiu suficient per a la rescissió contractual. 
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Art. 3.- INTERPRETACIÓ DELS PRINCIPIS  

El responsable de la Unitat de Compliment, a qui tots els assalariats de l’entitat es poden dirigir, ha 

d'interpretar el present document d'acord amb els valors i principis que es descriuran en el proper 

apartat.  

Art. 4.- VALORS I PRINCIPIS 

4.1.- Valors 

La cooperació. Creiem que al nostre sistema de valors ha d’haver un predomini dels valors de la 

cooperació (co-operació = treballar junts) sobre els nous valors de la competitivitat de la societat 

actual. La cooperació no suposa una disminució de la eficiència ni de la qualitat dels projectes, ans el 

contrari, suposa l’atenció per una major cura per assolir l’èxit de la missió i de les activitats en 

particular. 

La no discriminació per cap circumstància o creença. Posem els nostres esforços i recursos a l’abast de 

totes les persones que ho necessiten sense excloure a ningú per raons de sexe, religió, cultura, situació 

legal, etc. 

El trencament de la roda de l’exclusió. Esmercem grans esforços i el màxim de recursos per tal de 

trencar amb les causes i conseqüències que l’exclusió residencial té sobre les persones que atenem. En 

aquests moments optem pels col·lectius en major risc d’exclusió com són les dones i els infants. 

La sensibilització i denúncia social. En la mesura de les nostres possibilitats, hem de reclamar a les 

administracions competents l’opció i prioritat en les seves polítiques a favor dels col·lectius més 

desafavorits. La societat civil ha de contribuir a la solidaritat i al trencament dels estigmes i de les 

situacions de desigualtat. 

Eficiència i qualitat. Apostem per la eficiència en l’aplicació dels nostres recursos així com per la 

qualitat de les nostres activitats. 
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Potencial dels nostres professionals. Creiem en el nostre equip de treball i apostem perquè cadascú 

d’ells pugui desenvolupar-se en el seu àmbit professional dintre de la Fundació, aportant les seves 

potencialitats al servei de les persones ateses i fent-los co-responsables del Projecte. 

Voluntariat. Com a font de capital humà afavorint la seva participació i coresponsabilitat en els nostres 

projectes. 

La sostenibilitat dels nostres projectes en el temps, dels nostres recursos i del nostre sistema de valors. 

4.2.- Principis 

Treballem per les persones amb una situació d’ingressos precaris i irregulars. La prevenció de la 

desprotecció dels infants és preferent respecte de qualsevol altra situació. 

Treballem prioritàriament amb Càritas Diocesana de Barcelona, Càritas Diocesana de Terrassa i 

Càritas Diocesana de Sant Feliu. És important el coneixement de les situacions i dificultats que tenen 

les famílies que atenem per tal de trobar solucions conjuntament amb elles, oferint alternatives per a 

superar les situacions més desfavorables i què el recurs ofert s’adapti a les necessitats no cobertes. 

Treballem per la independència i l’autonomia de les persones. L’habitatge és entès com un espai de 

punt de partida per reiniciar processos personals d’inclusió social, apropant la realitat “normalitzada” al 

dia a dia de les persones. 

Treballem per un parc propi d’habitatges de qualitat. Aquesta situació permet que la Fundació sigui 

més autònoma respecte de les fluctuacions del mercat immobiliari i possibilita oferir lloguers a preus 

reduïts. 

Treballem en xarxa, amb altres entitats, agents socials i amb l’Administració per tal d’aprofitar les 

sinèrgies que es produeixen quan es treballa conjuntament amb un model comunitari, tot 

rendibilitzant esforços i recursos. 

Treballem en equip i alineats amb un objectiu comú que és la inclusió social dels nostres usuaris, amb 

un projecte de qualitat humana que potenciï la dignitat de les persones. 
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Treballem per fomentar el voluntariat, des de la concepció de que amb la resta de personal assalariat 

formen part de l’equip de treball de la Fundació, uns professionals voluntaris que amb la seva 

participació se’ls coresponsabilitza dels diversos projectes. 

Art.5.- PAUTES DE CONDUCTA 

5.1.- Compliment de la legislació aplicable i de la normativa interna 

L'aplicació dels valors i principis aquí exposats, són complementaris de les disposicions legals vigents. 

Tots els subjectes implicats han de buscar que es compleixi la legalitat vigent i les normes i 

procediments de la entitat. Per a la presa de decisions, tots els subjectes implicats tindran en compte 

aquest document, les demés normes internes i les normes externes. 

La Fundació ha de posar a disposició de les persones que es vinculin amb aquests principis, els mitjans 

adients perquè coneguin i comprenguin la normativa interna i externa necessària per a exercir les seves 

responsabilitats. 

En cas d'incompliment dels principis d’aquest document, la Fundació compta amb un procediment de 

consulta i de notificació (canal de denúncia), que permet a qualsevol persona relacionada amb ella, 

denunciar qualsevol irregularitat que, al seu parer, suposi una vulneració d’aquests principis. 

La Fundació com a criteri general no hauria de tenir cap tipus de tolerància amb els incompliments de 

lesnormes, tot i que cada incompliment haurà de valorar-se adequadament abans de que es prengui 

una decisió. 

5.2.- Relacions amb l’equip de treball (assalariats i voluntaris) 

El respecte a les persones i la seva contribució a la missió són fonamentals en el compliment dels 

objectius de l’entitat. La Fundació ha d’aplicar la normativa laboral, la normativa reguladora del 

voluntariat i la pròpia experiència de bones pràctiques en matèria de condicions d'ocupació, salut i 

seguretat en el lloc de treball. En aquest sentit es tindrà en compte el document “Criteris Orientadors 

del model de Direcció de Persones” que va aprovar el Patronat en el seu dia. 



  

9 
 

La Fundació no tolerarà cap forma de violència, assetjament o abús en el treball, discriminacions per 

raó de raça, religió, edat, nacionalitat, gènere o qualsevol altra condició personal o social aliena a les 

seves condicions de mèrit i capacitat. 

La Fundació tindrà una especial sensibilitat per la plena integració a l’equip de treball de les persones 

amb discapacitat. 

5.3.- Relacions amb les persones ateses 

En les seves relacions amb les persones ateses, l’equip de treball de la Fundació actuarà amb criteris de 

consideració, respecte i dignitat, tenint en compte la diferent sensibilitat cultural de cada persona i no 

permetent discriminacions en el tracte per raó de raça, religió, edat, nacionalitat, gènere o qualsevol 

altra condició personal o social prohibida per la llei. 

Tots els serveis que es prestin han de figurar amb claredat i exactitud en els documents legals, registres 

d’activitat (i comptables si correspon), fulls de càlcul, papers de treball, etc. i sempre hauran de 

representar la imatge fidel de de la relació amb la persona atesa. 

5.4. Relacions amb proveïdors 

En el desenvolupament de les seves funcions a la Fundació, l’equip de treball es relacionarà amb els 

proveïdors de béns i serveis de forma lícita, ètica i respectuosa. 

Cap persona de l’equip de treball de la Fundació pot oferir, concedir, sol·licitar o acceptar regals, o 

donacions personals d'una persona física o jurídica amb la qual la Fundació mantingui relacions de 

qualsevol tipus, fora dels casos autoritzats per l’entitat quan el regal o donació tingui com a destinatari 

la institució. 

El proveïdors també són subjectes implicats en el compliment d’aquest document i, per tant, han 

d’acceptar els principis ètics aquí definits i han d’actuar segons les pautes que es descriuen. En aquest 

sentit amb tots els proveïdors haurà d’haver un contracte de relació, en el que quedi recollit, entre 

d’altres qüestions més de caràcter ambiental, laboral i drets humans, l’adhesió a aquest document de 

principis ètics. 
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5.5.- Relacions amb l’administració pública i els funcionaris 

Els principis de transparència i legalitat han de regir l’actuació davant l'Administració Pública. La 

Fundació ha de posar tots els esforços en la prevenció de la possible alteració de preus en concursos i 

subhastes públiques, així com el suborn, el tràfic d'influències, fraus i exaccions legals. 

Quan es participi de concursos públics s’han de respectar les bases dels concurs. està prohibit demanar 

o oferir qualsevol regal o compensació o fer qualsevol tipus d’acció que pugui emmarcar-se dintre dels 

delictes de suborn, corrupció, alteració de preus de la subhasta o concurs púbic. 

Cap persona de l’equip de treball o proveïdor de la Fundació quan actuïn en el seu nom i dret poden 

oferir olliurar qualsevol tipus d’obsequi als funcionaris de l’administració pública, especialment, si el 

funcionari està implicat en un procediment en què d’alguna manera participi la Fundació. 

En cas que algun subjecte obligat, tingués dubtes sobre la legalitat d’una acció determinada, ho ha de 

transmetre a la Unitat de Compliment. 

Tots els assalariats. voluntaris i proveïdors quan actuïn en nom de la Fundació tenen l’obligació de 

col·laborar amb l’administració pública en l’àmbit de les seves competències. 

5.6.- Conflictes d'interès 

Els membres del patronat i el personal de l’equip de treball de la Fundació han d’evitar tota situació 

que pugui provocar un conflicte entre els seus interessos i els de la institució. Queda prohibit que 

aquestes persones s’aprofitin de la seva posició en l’entitat per obtenir avantatges patrimonials o 

personals i oportunitats de negoci pròpies. 

Quan hi hagi un conflicte d’interès, qualsevol persona implicada ho ha de comunicar a la Fundació amb 

la finalitat de resoldre aquest conflicte abstenint-se de fer qualsevol acció que pugui afavorir o 

perjudicar interessos propis o de tercers. 
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5.7.- Us dels bens i recursos de la Fundació 

Només es poden fer servir els bens i recursos de la Fundació amb la finalitat de complir amb les 

obligacions laborals, directament relacionades amb el lloc de treball ocupat. 

Tot i això, els dispositius de tractament de la informació cedits a les persones de l’equip de treball per 

facilitar el teletreball, podran utilitzar-se pels cessionaris per activitats particulars sempre que sigui fora 

del seu horari laboral, no suposi un risc per l’equipament, ni un cost per la Fundació, i no siguin 

activitats prohibides per la llei. 

No es poden fer servir bens, ni recursos de la Fundació sense l’autorització expressa d’aquesta. La 

Fundació disposa d’un Reglament Intern de Seguretat en el que es defineixen totes les mesures de 

seguretat que s’han d’aplicar a tots els suports i sistemes que es fan servir a la institució. És obligació 

dels membres de l’equip de treball conèixer aquest reglament. 

5.8.- Protecció de dades 

Totes les persones que tinguin accés autoritzat a la informació de la Fundació, ja siguin membres de 

l’equip de treball, proveïdors, entitats o altres persones que puguin tenir accés a la informació, només 

la podran fer servir per a finalitats lícites i autoritzades per la direcció de la Fundació. En general, la 

informació només es farà servir per donar compliment a les obligacions adquirides per la Fundació. 

Les persones amb accés autoritzat a la informació de la Fundació han d’aplicar les mesures de 

seguretat definides al Reglament Intern de Seguretat a fi de mantenir la seguretat i la integritat de la 

informació. 

La Fundació té un delegat de protecció de dades que ajuda a interpretar i a aplicar el reglament intern 

de seguretat. 

Està prohibit tractar informació sense el permís de l’afectat o de l’interessat. Per demanar el permís 

s’han de complir, prèviament els requisits previstos a l’article 13 del Reglament General de Protecció 

de Dades i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets 

digitals. 
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5.9.- Propietat intel·lectual i industrial 

No es pot fer servir cap obra sense el consentiment del seu autor. Els subjectes implicats per aquest 

document de principis ètics respectaran els drets de propietat intel·lectual i industrial de terceres 

persones. 

Els subjectes implicats no estan autoritzats a reproduir, plagiar, distribuir, comunicar o de qualsevol 

manera explotar econòmicament fent servir qualsevol mitjà obres de qualsevol mena que siguin 

propietat de la Fundació, sense el consentiment de la direcció de l’entitat. 

5.10.- Transparència financera, econòmica i fiscal 

Totes les transaccions econòmiques han d’estar correctament documentades. Els arxius econòmics i 

comptables de l'entitat han d'estar complets, ordenats i ser fàcilment comprensibles. 

S’ han de conservar els arxius pel temps que les lleis exigeixin, i no es podran destruir documents que 

siguin rellevants per a processos administratius o judicials, futurs o en curs. 

En aquells casos que la documentació o les instruccions tinguin rellevància comptable han de sostenir-

se en documentació completa i correcta, i han de ser registrats en llibres legalment establerts. 

Els registres comptables i documents relacionats han de reflectir la realitat de les operacions fetes. El 

personal laboral i els voluntaris que participin de les transaccions econòmiques han de notificar al 

responsable de la Unitat de Compliment tots els pagaments i cobraments que resultin inusuals, atenent 

al tipus d’operació. S’analitzaran especialment: 

 Els pagaments en els que l’ordenant i el beneficiari sigui una tercera persona no mencionada en la 

relació jurídica, 

 Els pagaments fets en comptes que no resultin les habituals en les relacions amb una determinada 

entitat o persona, 

 Tots els moviments de capitals des de, o, bé, cap a paradisos fiscals 
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En el cas de subvencions i altres ajuts públics, cal justificar-les aportant i conservant els corresponents 

documents justificatius de les despeses i els pagaments realitzats en l'execució dels programes i 

actuacions relacionats amb l'objecte de la mateixa, ajustant-se en tot moment a les obligacions 

imposades a les entitats beneficiàries a les bases de cada subvenció o ajut. 

Les persones que hagin de presentar informació econòmica i financera de la Fundació s’han d’assegurar 

que la informació és completa i correcta. Les persones que tinguin informació econòmica de la 

Fundació estan obligades a col·laborar i lliurar la informació financera, comptable i fiscal de la Fundació 

als auditors interns o externs, i a l’administració pública en l’àmbit de les seves competències. 

La Unitat de Compliment està a disposició dels subjectes implicats per interpretar qualsevol ordre poc 

clara o confusa o per rebre denúncies en cas que hi hagi indicis d’incompliment. 

Art. 6.- PROCEDIMENT PER A NOTIFICAR, TRAMITAR I RESOLDRE DENÚNCIES PER 

INCOMPLIMENT D’AQUESTS PRINCIPIS 

6.1.- Objectiu 

Per tal de reforçar el compromís de la Fundació amb el compliment normatiu, es crea aquest canal ètic 

amb l'objectiu de rebre, arxivar i gestionar: 

 Les propostes de millores i incorporació de bones pràctiques al compliment normatiu. 

 Els possibles incompliments de les lleis i de les normes internes comesos per qualsevol del subjectes 

implicats amb la Fundació. 

 La notificació de qualsevol incidència referent al compliment normatiu. 

El canal ha de ser confidencial. La informació del canal només ha de ser accessible al responsable de la 

Unitat de Compliment. Tot això, sense perjudici de l'obligació de reportar a la direcció els 

incompliments que, per la seva rellevància, puguin tenir conseqüències greus per a la institució. 
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6.2.- Comunicació de la denúncia 

La comunicació s'ha de fer seguint aquest enllaços: 

https://denuncias.cipdi.com/habitatgesocial/es/ 

https://denuncias.cipdi.com/habitatgesocial/ca 

 

El responsable de la Unitat de Compliment rebrà les comunicacions mitjançant el canal de denúncia 

establert i les gestionarà amb la màxima confidencialitat i secret. 

6.2.1.- Contingut de la denúncia 

Les dades necessàries per poder dur a terme l'anàlisi dels fets denunciats, precisaran que les 

comunicacions rebudes compleixin com a mínim els següents requisits: 

• Dades de contacte del denunciant. Per garantir que la persona denunciant tingui plena llibertat per 

fer la denúncia sense por a les represàlies es permet que les denúncies es facin de manera anònima; 

per tant, no és obligatori que la persona denunciant inclogui aquestes dades al formulari. No obstant 

això, s’ha de tenir present que el fet que no aparegui cap dada del denunciant pot dificultar la 

investigació interna que es pugui iniciar amb la denúncia. 

• Identificació de les persones involucrades. 

• Exposició clara dels fets, amb indicació del moment i el lloc en què es van produir. 

• Documents annexos, que justifiquin la denúncia. 

• Si és possible, un resum de les conseqüències produïdes o que es puguin produir. 

6.2.2.- Conseqüències de la recepció de la denúncia. L'expedient Informatiu i l'expedient sancionador 

Rebuda la denúncia, el responsable de la Unitat de Compliment ha de revisar si, dels fets descrits, es 

pot derivar una infracció de les normes. Si s'arriba a la conclusió que dels fets descrits no es pot derivar 
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cap infracció, s'ha d’arxivar la petició i comunicar la resolució fonamentada al denunciant, En cas de 

que la denúncia fos anònima la conclusió es penjarà al taulell públic d’anuncis de l’entitat. 

6.2.2.1.- L'expedient informatiu 

Si dels fets descrits, es pot derivar algun tipus d'infracció, la persona responsable de la Unitat de 

Compliment obrirà un expedient informatiu, recollint tota la informació necessària de les fonts i 

ordenant totes les diligències necessàries per esbrinar la realitat dels fets. El procediment ha de reunir 

totes les garanties establertes a les normes processals generals. 

Quan s'hagi recollit tota la informació, la persona responsable de la Unitat de Compliment ha de 

notificar al presumpte infractor que s'ha obert l'expedient informatiu donant-li trasllat de la 

documentació acreditativa perquè, per un termini de 15 dies naturals, pugui presentar les al·legacions 

que tingui per convenient. 

Quan hagin passat els 15 dies naturals, el responsable de la Unitat de Compliment recollirà totes les 

al·legacions i les sotmetrà a deliberació a la direcció de l’entitat o al Patronat, segons convingui, per a 

que decideixin sobre si arxiva l'expedient o obre l'expedient disciplinari. 

La resolució s’ha de comunicar al denunciant i al presumpte infractor, indicant els terminis per 

recórrer-la idavant quin òrgan ha de fer. 

6.2.2.2.- L'expedient sancionador 

Per resoldre l'expedient sancionador se seguirà el procediment establert en el procediment laboral 

comú. 

6.3 .- Consultes 

Qualsevol persona pot plantejar els dubtes que tinguin en relació amb la millor manera d'aplicar els 

principis i procediments d’aquest document, així com les polítiques i / o protocols que se'n derivin. 
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La persona responsable de la Unitat de Compliment ha de resoldre les qüestions amb celeritat i, si és 

possible, el termini de resposta no serà superior a dos dies laborables, notificant el resultat a la persona 

que ha plantejat la consulta. 

Quan la consulta tingui una rellevància per al conjunt de la institució, la persona responsable de la 

Unitat de Compliment ha de comunicar la consulta i la resposta a direcció o a la Presidència del 

Patronat si fos convenient. 

Art. 7. PUBLICITAT D’AQUESTS PRINCIPIS 

Una còpia d’aquest document es farà arribar a tot l’equip de treball i proveïdors, i romandrà publicat a 

la web de la Fundació. 

S’han de fer les accions adequades de comunicació, formació i sensibilització per a la seva oportuna 

comprensió i posada en pràctica en tota l'organització. 

Art.8. COMPROMÍS AMB ELS PRINCIPIS I REVISIÓ 

És responsabilitat de tots els subjectes implicats respectar aquests valors i principis i notificar les 

accions que el poguessin alterar o vulnerar en algun sentit. 

En cas d'incompliment d'algun dels valors aquí manifestats, la Fundació es compromet a fer una 

actuació immediata, que constarà, sempre, d'una anàlisi exhaustiva i objectiva de les causes i 

circumstàncies d'aquesta alteració i proposta de les mesures correctores pertinents. 

La Fundació buscarà i procurarà que qualsevol persona o entitat de qualsevol tipus que es relacioni 

amb la institució pugui sentir-se alineada amb aquests principis. 

Periòdicament la Fundació es compromet a revisar aquests principis, a avaluar la seva idoneïtat i 

aplicació, i a incorporar totes les propostes de millora i bones pràctiques que es considerin adequades. 

 



  

17 
 

 

Aprovat pel Patronat de la Fundació Foment de l’Habitatge Social a Barcelona el 29 d’octubre de 2020. 

. 

 

 


