
ELS NOSTRES  
PRINCIPIS



Rebuig a qualsevol tipus de maltractament físic, psíquic, sexual, desatenció 
o altres formes de maltractament a les persones amb discapacitat.

El serveis que presta AMPANS han de ser verídics i, en cap cas, poden fer 
afirmacions falses o manifestar  característiques incertes o serveis enganyo-
sos que podrien causar un perjudici greu i manifest a les persones usuàries 

i a les seves famílies. 

Preservació de la intimitat  com per exemple vulnerar la intimitat de per-
sones  sense el seu consentiment,  apoderar-se  de dades reservades de 
caràcter personal o familiar o difondre, revelar o cedir  sense autorització 

imatges o gravacions audiovisuals entre d’altres.

Gestionem adequadament les subvencions i ajuts públics i ens comprome-
tem   a no falsejar les condicions per a la concessió d’ajudes de les adminis-
tracions publiques i a destinar els fons obtinguts a les finalitats per les quals 

han estat concedits.

Eradicació de l’explotació laboral. Fets i activitats que impliquin: treball amb 
menors, explotació de persones  amb discapacitat, manca de contractació, 

manca de condicions laborals, entre d’altres.

Compromesos en garantir les condicions laborals segures pel personal i el 
compliment de totes les lleis i normes pertinents sobre salut i seguretat.

Persecució de la vulneració de les pràctiques laborals i comercials com ara  
suborns, pagaments no oficials, blanqueig de capitals, corrupció, frau,  con-

flictes d’interès entre d’altres.

Compliment de les normes ambientals aspirant a minimitzar l'impacte am-
biental de les nostres operacions en complir amb totes les lleis correspo-

nents, pautes internacionals i normes industrials.

Compromesos amb l’obtenció de matèries primeres i materials de manera 
responsable. Això inclou la implementació, amb la deguda diligència, de po-
lítiques sobre cadena de subministrament i d’assegurament que els paga-
ments a tercers en concepte de materials no es destini a grups o persones 
que violen les lleis laborals o que es troben involucrades en actes de violèn-

cia o d'abús dels drets humans.

No fem donacions a partits polítics. 
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