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Un mètode per aplicar l’ètica en la presa de decisions

Què

En moltes organitzacions disposem de declaracions i 
codis que defineixen les bases de la nostra cultura 
ètica, però necessitem dotar-nos d'eines per a la seva 
incorporació en l'activitat quotidiana.   

El mètode de deliberació beethik és una eina
senzilla i molt eficient que ens ajuda a integrar l’ètica en 
el procés de presa de decisions i que resulta útil com a: 

• Eina de formació per enfortir la cultura ètica de 
l’organització. 

• Recurs d'acompanyament i entrenament directiu en 
situació real per al desenvolupament del lideratge 
ètic, l'aplicació dels programes de compliance, etc. 

La seva aplicació és especialment efectiva en: 

• El consell d’administració. 

• El comitè de direcció. 

• Els comitès d’ètica/espais de reflexió ètica. 

• Els equips de treball transversals i funcionals.  

El mètode de deliberació beethik ofereix una plantilla i 
unes ajudes per facilitar la reflexió ètica en cadascuna 
de les etapes del procés.  

Els valors i codis defineixen les bases del que 
volem ser. El com prenem decisions determina el 
camí per aconseguir-ho.  

 

Practicant la introducció de l’ètica a la presa de decisions

Etapa 1 Deliberació sobre ELS VALORS en conflicte
Problema ètic
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Etapa 2 Deliberació sobre LES ACCIONS 
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Etapa 3 Deliberació sobre LA DECISIÓ FINAL
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Etapa 4 Deliberació sobre l’APLICACIÓ

1. Quina és la decisió més coherent amb els nostres principis i valors?

2. Quina és la decisió que afavoreix al més vulnerable?

3. Quina és la decisió que em fa sentir més orgullós? 

4. Quina és la decisió més reversible? 

5. Quina és la decisió que afavoreix més el diàleg i la participació?

TOTAL

Comunicar

Aplicar

Fer seguiment

I si la decisió la sabés tothom?

I si ho fes tothom?

I si m’ho fessin a mi?
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La presa de decisions com a eina de transformació cultural

En introduir l'ètica en la presa de decisions estem 
impulsant, a través de l'acció, el nostre propòsit [el que 
volem ser] i augmentant de forma radical la coherència 
entre [el que diem] i [el que fem]. 

Si al prendre decisions identifiquem els principis i valors 
que estan en joc i gestionem les decisions de forma 
adequada estarem configurant la nostra cultura ètica, el 
nostre "caràcter" com a organització. 

La gestió de la cultura ens serveix per ser més eficients 
i coherents, per fer-nos la vida organitzativa més fàcil, 
per donar-li sentit a l'acció col·lectiva i per prendre les 
millors decisions en tots els àmbits de la nostra activi-
tat:   

• En l’àmbit de les persones [com volem ser?] 

• En l’àmbit dels processos [com ens organitzem i 
governem?] 

• En les relacions amb l’entorn [amb qui ens relacionem 
i com?] 

• En l’àmbit dels resultats [quin impacte generem?] 

El mètode de deliberació beethik és per a organitzacions 
valentes, ètiques i [radicalment] responsables que apre-
nen i integren un renovat concepte d'alteritat, de relació 
amb "l'altre", i que construeixen amb l'exemple una 
societat més autèntica, humana i sostenible.   .

La forma en què prenem decisions és un reflex de 
[el que som], dels principis i valors que apliquem a 
la pràctica per solucionar problemes i per afrontar 
nous reptes. 
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