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Codi de Conducta de medicusmundi  

Les persones treballadores i/o voluntàries que intervenen en les actuacions de medicusmundi es 

comprometen al compliment de les següents normes i valors: 

1. Mantenir la integritat i reputació de medicusmundi. 

La integritat és un  dels valors que regeix medicusmundi. Així, totes les persones vinculades a 

l’organització han d’adequar la seva conducta personal i professional per a reforçar la credibilitat  i 

reputació de la mateixa. Les persones vinculades a medicusmundi assumeixen el compromís 

personal: 

▪ D’exercir la capacitat de reflexió i autocrítica, compartir idees i informacions amb les persones 

beneficiàries, afiliades i col·laboradores i estar obertes a noves contribucions. 

▪ De treballar per incrementar la confiança de la societat en medicusmundi, aplicant serietat i 

rigor a les accions en les que participen, sempre des d’elevats estàndards de professionalitat.  

▪ D’assumir la responsabilitat de les accions personals i professionals, especialment quan 

comportin fer ús del poder que els confereix la seva posició a medicusmundi, amb les 

limitacions adequades. 

▪ De respectar els costums i les cultures locals, fins i tot si les normes y els valors del context 

cultural difereixen d’aquelles que estan recollides en aquest codi o de les que un mateix tingui 

personalment, excepte quan aquestes siguin contràries als Drets Humans.  

▪ De complir amb la legislació vigent en cadascú dels països en els que estem presents. L’aplicació 

del Codi mai podrà suposar l’incompliment de les disposicions legals vigents en cada país, 

excepte que siguin contràries als Drets Humans. 

▪ De no treballar sota els efectes de l’alcohol ni estar en possessió ni consumir substàncies 

il·legals en les instal·lacions, dependències o vehicles de medicusmundi. 

2. Tractar a totes les persones amb respecte, dignitat i justícia.  

Totes les persones que conformen medicusmundi estan obligades a actuar, en les seves relacions 

amb altres persones de medicusmundi, amb persones beneficiàries, afiliats locals, institucions, etc., 

d’acord a criteris de respecte, dignitat i justícia. Les persones vinculades a medicusmundi 

assumeixen el compromís personal de respectar els drets de totes les persones, en especial de les 

nenes i els nens, i contribuir a generar un ambient de treball caracteritzat pel respecte mutu, la 

integritat, la dignitat i la no discriminació i, en particular, es comprometen segons aquest codi a: 

▪ No permetre cap forma de violència, assetjament, discriminació, intimidació, explotació o abús.  

▪ No exercir ni permetre l’exercici de discriminació per raó de raça, religió, edat, nacionalitat, 

gènere, orientació sexual o qualsevol altra condició personal o social aliena a les condicions de 

mèrit i capacitat. 

▪ No abusar de cap manera de la seva posició en medicusmundi ni de les relacions de poder o 

desigualtat que poguessin existir o generar-se, la qual cosa implica que, en cap cas, la seva 

conducta i les seves relacions puguin ser d’explotació, abús o corrupció. 

▪ No participar en cap forma d’abús o explotació sexual de persones, independentment de la 

seva edat. 

▪ No mantenir relacions sexuals amb menors.  
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▪ No intercanviar diners, ofertes de treball, béns o serveis a canvi de favors o de relacions sexuals 

ni de qualsevol altre tipus de conducta humiliant, degradant o d’explotació. 

3. Evitar situacions que puguin suposar un conflicte entre interessos personals y els interessos de 

medicusmundi.  

medicusmundi és respectuosa amb la vida privada de totes les persones que integren l’organització 

i, conseqüentment, amb l’esfera privada de les seves decisions. En contrapartida, medicusmundi 

exigeix que en cas d’aparèixer conflictes d’interès personals o del seu entorn familiar que puguin 

comprometre la integritat de l’organització, es posin en coneixement de la Comissió de Seguiment 

del Codi, segon s’estableix a l’apartat “Compliment del Codi …”, per a l’adopció de les mesures 

pertinents en benefici d’ambdues parts.  

Les persones vinculades a medicusmundi assumeixen el compromís personal de: 

▪ No valer-se de la seva posició en l’organització per a obtenir avantatges personals ni 

oportunitats de negoci propis. 

▪ Notificar a medicusmundi en cas de voler presentar una candidatura a llocs de responsabilitat 

de l’administració pública, amb la finalitat d’evitar possibles conflictes amb les funcions en 

medicusmundi.  

▪ No acceptar regals monetaris o en espècie procedents de Governs, persones beneficiàries, 

donants, proveïdors o altres persones, que poguessin haver sigut obtinguts com a resultat del 

treball en medicusmundi. En els casos en els quals l’intercanvi de regals sigui una pràctica 

cultural normal, s’ha d’assegurar que aquests obsequis siguin raonables y posar-los a disposició 

de medicusmundi.  

▪ Denunciar qualsevol tipus de corrupció i no oferir, prometre, entregar o acceptar suborns. 

4. Gestionar responsablement els recursos, la informació i les dades. 

Totes les persones vinculades a medicusmundi utilitzaran eficientment els bens de l’organització i 

no faran ús d’ells en benefici propi. Així mateix, gestionaran responsablement les dades de caràcter 

personal, la informació y el coneixement generat al sí de l’organització. Les persones vinculades a 

medicusmundi assumeixen el compromís personal: 

▪ D´utilitzar amb total discreció la informació sensible o confidencial que hagin de gestionar per 

la seva relació amb medicusmundi.  

▪ De complir estrictament amb les normes establides per a gestionar responsablement els 

recursos, la informació i les dades que obren en el seu poder o siguin de la seva responsabilitat.  

▪ De sol·licitar autorització abans de fer declaracions en nom de medicusmundi, sempre que no 

formi part de les seves funcions, i intentar evitar qualsevol repercussió negativa no 

intencionada. 

▪ De responsabilitzar-se de l’ús adequat dels diners, els recursos i les propietats de 

medicusmundi que li siguin encomanades per a les seves tasques dintre de l’organització (p. ej. 

vehicles, equipament d’oficina, allotjament previst per medicusmundi, ordenadors i ús 

d’Internet, correu electrònic i intranet). 

 

 

 

 



4 Codi de Conducta i Pràctiques solidàries. Assemblea FAMME. Madrid, 16 de juny de 2018 

 

5. Promoure els drets humans.  

medicusmundi considera que els drets humans són inherents a les persones, broten de la mateixa 

naturalesa humana i constitueixen un punt d’inflexió en la nostra acció de cooperació que ha de 

regir-se pels principis dels drets humans d’universalitat, interdependència, imprescriptibilitat, 

inviolabilitat, indivisibilitat, inalienabilitat, obligatorietat, participació i no‐discriminació. Les 

persones vinculades a medicusmundi assumeixen el compromís personal: 

▪ D’implicar-se amb aquells drets que assisteixen a totes les persones, més enllà de fronteres, 

cultures, raça, sexe i religions, entre els que estan el dret al desenvolupament humà i el dret a 

la salut. 

▪ D’assegurar-se de que la seva conducta està en consonància amb el marc de drets humans que 

medicusmundi ha subscrit. 

 

6. Protegir el medi ambient, la salut i el benestar 

 

Si bé en els últims anys els grans avanços científics i tecnològics han permès millorar la salut i el 

benestar de les persones, l’increment de les desigualtat fa que hagi crescut també l’escletxa de 

salut entre els països més enriquits i els més empobrits, fet que repercuteix seriosament en el 

benestar de les persones. Així mateix, el deteriorament del medi ambient a conseqüència de la 

conducta humana, repercuteix sobre la salut. Per tant, les persones vinculades a medicusmundi 

assumeixen el compromís personal: 

▪ D’adoptar mesures positives per a la protecció del medi ambient i minimitzar l’impacte 

ambiental negatiu de les nostres intervencions. 

▪ D’evitar qualsevol risc innecessari per a la seguretat, la salut i el benestar propi i aliè.  

Al acceptar formar part de medicusmundi, em comprometo a complir amb les meves obligacions, 

a comportar-me d’acord amb aquest Codi de Conducta i Pràctiques Solidàries de medicusmundi i, 

arribat el cas, col·laborar amb la Comissió de Seguiment d’aquest codi.  

 

- Nom ------------------------------ 

- Lloc de treball  ------------------------------ 

- Signatura------------------------------- 

- Data -------------------------------- 

 

 


