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Carta de presentació del 
director general

Parc Taulí Hospital Universitari és un consorci de centres 
assistencials, d’utilització pública, que aglutina un equip 
humà profundament motivat per atendre cada vegada 
millor les necessitats de salut de les persones a les quals 
donem servei. 

Per això, treballem procurant sinergies entre els diferents 
àmbits i àrees de coneixement, sent creatius, tractant 
d’aconseguir els millors resultats amb els recursos que 
disposem i, sempre, intentem millorar per obtenir un 
resultat excel·lent en les persones. 

Aquests valors estan recollits en el pla estratègic de 
l’organització i el pla de qualitat que es deriva d’aquest, 
que desenvolupen la missió de la institució de donar 
resposta a la població de l’àrea de referència amb 
una atenció sanitària i social de qualitat, integrant la 
docència, la recerca i la innovació.

Més enllà d’aquests principis de treball, també tenim 
una voluntat de transparència que permeti traduir-
los en una oferta concreta de serveis i compromís de 
resultats. 

La carta de serveis que presento, pretén compartir 
aquests principis amb tots vostès, concretant la 
informació per facilitar l’accés a la nostra oferta 
assistencial i els compromisos que adquirim perquè, 
l’activitat que desenvolupem, doni cada vegada millor 
resposta a les demandes i expectatives de tots aquells 
que requereixen la nostra assistència.
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“Tenim una 
voluntat de 
transparència que 
permeti traduir-
los (els nostres 
principis) en una 
oferta concreta 
de serveis i 
compromís de 
resultats”
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Pròleg

Les Cartes de Serveis informen al ciutadà sobre 
els serveis prestats i els nivells de qualitat que es 
comprometen a assolir, amb la finalitat d’ajudar als 
usuaris en l’exercici dels seus drets.

El Parc Taulí Hospital Universitari ha elaborat aquesta 
Carta de Serveis amb aquest propòsit de servei a les 
persones que atenem, en resposta a la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, que en l’article 59 descriu el seu 
contingut (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
Núm. 6780 - 31.12.2014).

Aquesta normativa estableix que l’Administració Pública 
ha de garantir que els serveis de la seva competència 
es presten en unes condicions mínimes i raonables 
de qualitat, i ha d’incloure cartes de servei en el marc 
regulador dels serveis públics bàsics. Per tot això, el Parc 
Taulí Hospital Universitari ha de fer públic, entre d’altres, 
el catàleg dels serveis prestats, les cartes de serveis 
existents i la informació sobre els resultats d’avaluacions 
de qualitat i de la incidència social de les polítiques 
públiques.

Aquesta Carta de Serveis és aplicable a la prestació 
de serveis assistencials dels diferents centres del Parc 
Taulí Hospital Universitari i entitats vinculades, i de 
conformitat amb Pla Estratègic 2018-2021 de l’entitat i 
el seu Pla de Qualitat.
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Les Cartes de 
Serveis informen 
al ciutadà sobre 
els serveis prestats 
i els nivells de 
qualitat que es 
comprometen a 
assolir.
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Presentació del Parc Taulí Hospital 
Universitari

(ACORD GOV/56/2016, de 10 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts 
del Parc Taulí Hospital Universitari de Sabadell)

El Parc Taulí Hospital Universitari de Sabadell és un con-
sorci de naturalesa jurídica pública i caràcter institucional 
que gestiona, de manera directa, els següents centres i 
dispositius sense personalitat jurídica diferenciada:

• Hospital de Sabadell, Centre Albada (Sociosanitari)
Parc del Taulí, 1 - 08208 Sabadell (Barcelona) - Tel. 
+34 93 723 10 10

• El Centre d’Atenció Primària Sabadell 4B (CAP Can Rull) 
Av. Lluís Companys, s/n - 08206 Sabadell (Barcelo-
na) - Tel. +34 93 724 79 20

• Centre UDIAT Centre Diagnòstic
Parc del Taulí, 1 - 08208 Sabadell (Barcelona) - Tel. 
+34 93 717 11 54

• El centre deSalut Mental 
Parc del Taulí, 1 - 08208 Sabadell (Barcelona) - Tel. 
+34 93 723 10 10

• El Centre d’Atenció a la Dependència (SEVAD i EVO)
Ronda Collsalarca, 217-219. 08207 Sabadell (Bar-
celona) – Tel +34 93 723 45 73 

I, a través de les entitats instrumentals amb personalitat 
jurídica pròpia, presta els serveis següents:

• Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA, centre de 
serveis orientat a cobrir les necessitats de la gent gran.
Ronda Collsalarca, 217-219. 08207 Sabadell (Bar-
celona) – Tel +34 93 723 45 73 
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• Fundació Parc Taulí
Parc del Taulí, 1 - 08208 Sabadell (Barcelona) - Tel. 
+34 93 723 10 10
Inclou l’Institut de Recerca i Innovació Parc Taulí 
(I3PT), centre que promou la recerca, innovació i de 
docència, a la formació científica i mèdica dels pro-
fessionals i, en general, del desenvolupament dels 
coneixements que sustentin el model assistencial.

• Unitat docent de la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB)
ParcTaulí, 1 - 08208 Sabadell (Barcelona) Tel. 93 745 
84 78   ud.parc.tauli@uab.cat

El Consorci té la consideració d’hospital universitari de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, deconformitat 
amb la Resolució del Departament d’Innovació, Univer-
sitats i Empresa de 17 de desembre de 2010 i el Conve-
ni subscrit entre la Universitat Autònoma de Barcelona 
i el Parc Taulí Hospital Universitari, mitjançantel qual es 
crea la Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la 
Universitat Autònoma de Barcelona publicatper la Re-
solució d’1 de febrer de 2011 (DOGC núm. 5887, de 
26.5.2011). El Consorci pot utilitzar la llegenda Parc 
Taulí Sabadell, seguida de Hospital Universitari, com a 
identificació gràfica.

Les dades i informació d’utilitat referent a cada centre, 
com ara la localització, els mitjans de transport per arri-
bar-hi, els horaris d’atenció al públic, la pàgina web, 
etc… es pot trobar al següent enllaç: 

http://www.tauli.cat/tauli/centres-i-serveis/centres.
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Missió, visió i valors del Parc Taulí 
Hospital Universitari

El Parc Taulí Hospital Universitari de Sabadell, com a 
entitat pública, té la MISSIÓ de donar resposta a la po-
blació de referència amb una atenció sanitària i social 
de qualitat, resolutiva, integral i que fomenti l’equitat i la 
satisfacció en un marc de sostenibilitat, tot integrant la 
docència, la recerca i la innovació en ciències de la salut.

La nostra VISIÓ és ser una entitat d’excel·lència, líder, 
reconeguda per la societat i pels seus professionals pel 
seu model assistencial, organitzatiu, docent i de recerca 
que doni resposta als seus compromisos socials.

Els nostres VALORS corporatius són:

• Atenció centrada en les persones. Les necessitats 
de les persones que atenem és el que realment ens 
importa.

• Compromís amb la societat i la seva diversitat. El 
benestar de totes les persones que configuren la 
societat en què vivim és el nostre objectiu.

• Treball en equip. Produïm sinèrgies entre els dife-
rents àmbits i àrees de coneixement.

• Innovació. Tenim capacitat de pensar i fer coses di-
ferents per millorar.

• Eficiència. Obtenim els millors resultats amb els re-
cursos que disposem.

• Qualitat. Sempre intentem millorar per obtenir un 
resultat excel·lent.

4

La nostra VISIÓ 
és ser una entitat 
d’excel·lència, 
líder, reconeguda 
per la societat 
i pels seus 
professionals
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Serveis del Parc Taulí Hospital 
Universitari

El Parc Taulí Hospital Universitari de Sabadell té com ob-
jectiu la realització d’activitats sanitàries, sociosanitàries i 
socials al servei dels ciutadans, així com docents, d’inves-
tigació i innovació sanitària, principalment:

CATÀLEG DE SERVEIS:

• Àrea Mèdica

• Àrea Quirúrgica

• Serveis Diagnòstics

• Atenció a la Dona

• Serveis Clínics I Assistencials de Suport

• Urgències

• Salut Mental

• Atenció Primària

• Atenció a la Gent Gran

• Atenció a la Dependència

• Serveis Sociosanitaris

• Medicina Preventiva

• Unitats de Referència i/o Multidisciplinars 

A la següent enllaç s’especifica el detall dels diferents 
serveis oferts pel Parc Taulí Hospital Universitari de Sa-
badell: 

http://www.tauli.cat/tauli/centres-i-serveis/serveis-i-unitats 
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Té com objectiu 
la realització 
d’activitats 
sanitàries, 
sociosanitàries i 
socials al servei 
dels ciutadans
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Àrea de referència del Parc Taulí 
Hospital Universitari

L’àrea de referència del Parc Taulí Hospital Universitari 
de Sabadellés el Vallès Occidental, essent el centre sa-
nitari de referència dels 9 municipis el Vallès Occidental 
Est (amb un total de 392.388* ciutadans assegurats):

• Badia del Vallès

• Barberà del Vallès

• Castellar del Vallès

• Cerdanyola del Vallès

• Polinyà

• Ripollet

• Sabadell

• Sant Llorenç Savall

• Sentmenat

El Parc Taulí Hospital Universitari de Sabadell també 
és l’àrea d’atenció de patologia complexa, pediatria i 
salut mental dels següents municipis (amb un total de 
432.226* ciutadans assegurats):

• Badia del Vallès

• Barberà del Vallès

• Castellar del Vallès

• Cerdanyola del Vallès

• Polinyà

• Ripollet

• Sabadell

• Sant Llorenç Savall

6



11

Parc Taulí 
Hospital Universitari

• Sentmenat

• Palau-Solità i Plegamans

• Santa Perpètua de Mogoda

Respecte a l’àrea d’atenció sociosanitària i atenció a la 
dependència, el Parc Taulí Hospital Universitari de Sa-
badell també és l’àrea de referència dels següents mu-
nicipis (amb un total de 483.611* ciutadans assegurats):

• Badia del Vallès

• Barberà del Vallès

• Castellar del Vallès

• Cerdanyola del Vallès

• Polinyà

• Ripollet

• Sabadell

• Sant Llorenç Savall

• Sentmenat

• Palau-Solità i Plegamans

• Santa Perpètua de Mogoda

• Sant Quirze del Vallès

• Montcada i Reixach

* Font: Dades de població de referència 2017 del Servei Català de la Salut. Registre 
Central de Persones Assegurades (RCA)
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Drets i deures dels usuaris

Vies utilitzables per obtenir 
informació i orientació amb relació 
al servei

Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya són assegurats 
del CatSalut i són titulars d’una sèrie de drets i de deu-
res en matèria de sanitat. El Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya ha elaborat una carta de drets 
i deures dels ciutadans en relació a la salut i l’atenció sa-
nitària. El contingut de cadascun recull un conjunt d’àm-
bits que ajuden a sistematitzar els drets i deures amb la 
finalitat d’adaptar-los al moment actual.

Es pot consultar els seus enunciats o el text íntegre: 

http://www.tauli.cat/tauli/usuaris/informacio-i-con-
sells-als-usuaris/clients-drets-i-deures

Així mateix trobareu altres enllaços relacionats amb in-
formació detallada o, si s’escau, informació pràctica per 
a la seva tramitació.

Els usuaris del Parc Taulí Hospital Universitari de Sabade-
ll disposen de les següents vies per obtenir informació i 
orientació en relació al servei:

Acollida i Programació
Per a informació o canvis en la programació de visites, 
proves o intervencions / Sol·licitud de visita a Atenció al 

7
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Viatger Parc Taulí (Centre de vacunació)
93 723 10 10 (opció 1)
De dilluns a dijous, de 9 a 17 h i divendres, de 9 a 15 h
programacio@tauli.cat

Atenció al Client
La Unitat d’Atenció al Client atén els suggeriments, re-
clamacions i agraïments per millorar la qualitat dels nos-
tres serveis, així com també s’informa sobre la «Carta de 
Drets i Deures dels ciutadans en relació a la salut i l’aten-
ció sanitària» (http://www.tauli.cat/tauli/usuaris/informa-
cio-i-consells-als-usuaris/clients-drets-i-deures) i sobre 
el «Document de voluntats anticipades» (http://www.tau-
li.cat/tauli/images/InfoCorporativa/documents/guia-
plurireli.pdf).

Unitat d’Atenció al Client
Parc Taulí Hospital Universitari
Parc Taulí, 1
08208 Sabadell
93 723 1010 (extensió 29052)
De dilluns a dijous, 10 a 12 h i de 15.30 a 16.30 h.
Divendres, de 10 a 12 h

Les reclamacions, agraïments i suggeriments es poden 
atendre per via presencial, coreu electrònic (uac@tau-
li.cat) i/o correu postal. Hi ha a tots les recepcions dels 
edificis fulls de reclamacions que es poden utilitzar fora 
de l’horari d’atenció de la Unitat d’Atenció al Client. Tan 
aviat s’hagi rebut el missatge, des  d’Atenció al Client es 
posarà contacte amb la persona afectada per tractar de 
donar resposta al tema plantejat.
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Treball Social (UTS)
La missió del treball social és atendre les necessitats so-
cials i de suport emocional de la persona i del seu entorn, 
derivades i/o generades d’un procés agut i/o crònic de 
malaltia atès a l’àmbit de la salut.
900 181 423
uts@tauli.cat

Web de la Unitat de Treball Social (UTS) http://www.tauli.
cat/tauli/informacio-corporativa/ambits-i-serveis-no-as-
sistencials/serveis-d-atencio-al-client/unitat-de-treball-so-
cial-uts

Serveis i Unitats del Parc Taulí Hospital Universitari de 
Sabadell
http://www.tauli.cat/tauli/centres-i-serveis/serveis-i-unitats 

Comitè de Ètica Assitencial 
El Parc Taulí Hospital Universitari de Sabadell disposa 
d’un Comitè de Ètica Assistencial (CEA), òrgan consultiu, 
de composició multidisciplinària, que assessora els ciu-
tadans i professionals en la resolució de casos en què hi 
ha conflictes morals en la pràctica clínica, fruit de les dife-
rents conviccions individuals de les persones implicades.

Les altres funcions del CEA són:

a) Proposar guies d’actuació professional davant con-
flictes ètics

b) Promoure activitats formatives en aquest camp

Els documents elaborats pel CEA estan bàsicament 
adreçats als professionals, però alguns, com per exem-
ple la guia per promoure la realització de voluntats an-
ticipades o els documents de consentiment informat, 
volen afavorir la participació del pacient en les decisions 
pròpies de la seva salut.
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Al següent enllaç s’amplia la informació relativa al CEA: 
http://www.tauli.cat/tauli/professionals/consell-profes-
sional/comite-institucional-d-etica-assistencial

Webs de la Generalitat de Catalunya

CatSalut: 
• Home: http://catsalut.gencat.cat/ca/inici 
• Guia d’ús dels serveis sanitaris públics: http://catsa-

lut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-sa-
lut/guiadus/

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:
Serveis socials per a persones amb dependència: http://
treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per-
sones_amb_dependencia/serveis_socials_per_a_perso-
nes_amb_dependencia/index.html
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Compromisos de qualitat dels 
serveis asistencials

Amb aquests compromisos pretenem afegir a l’ex-
cel·lència tècnica l’excel·lència del servei, pensant en 
les persones primer, i l’excel·lència dels processos, opti-
mitzant la continuïtat assistencial i la seguretat. Els com-
promisos són:

1. Garantir l’accessibilitat als nostres serveis.

2. Perseguir la millora dels resultats en salut.

3. Proporcionar una atenció sanitària segura per als 
pacients.

4. Personalitzar l’assistència i proporcionar-la amb 
equitat.

5. Promoure la continuïtat assistencial.

Amb aquests compromisos pretenem afegir a l’ex-
cel·lència tècnica l’excel·lència del servei, pensant en 
les persones primer, i l’excel·lència dels processos, opti-
mitzant la continuïtat assistencial i la seguretat. Els com-
promisos són:

1. Garantir l’accessibilitat als nostres serveis.

2. Perseguir la millora dels resultats en salut.

3. Proporcionar una atenció sanitària segura per als 
pacients.

4. Personalitzar l’assistència i proporcionar-la amb 
equitat.

5. Promoure la continuïtat assistencial.

9
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Objectius vinculats als compromisos10

Co
m

promís

Objectiu

Garantir 
l’accessibilitat 

als nostres 
serveis.

Reduir o 
minimitzar la 
demora en la 
programació 

de la nostra 
assistència.

Co
m

promís

Objectiu

Proporcionar 
una atenció 

sanitària 
segura per als 

pacients.

Minimitzar els 
errors, lesions 

o infeccions 
associats a la 
complexitat 
de l’atenció 

sanitària

Co
m

promís

Objectiu

Promoure 
la 

continuïtat 
assistencial.

Garantir l’enllaç 
del pacient amb 

altres dispositius.

Co
m

promís

Objectiu

Perseguir la 
millora dels 
resultats en 

salut.

Millorar la qualitat 
de vida lligada a 

la salut i promoure 
els hàbits 

saludables.
Co

m
promís

Objectiu

Oferir una 
atenció 

centrada en 
la persona, 

respectuosa i 
equitativa.

Garantir la 
satisfacció del 

pacient.
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Participació i col•laboració 
dels ciutadans i dels usuaris 
en la millora de la prestació 
dels serveis públics

La participació del pacient ciutadà s’estructura a través 
de tres vies :

1. Una reactiva, conseqüència de les  reclamacions, 
suggeriments o agraïments. L’atenció és a través de 
la Unitat d’Atenció al Client (link a Atenció al Client).
(link a Unitat d’Atenció al Client)

2. Altres accions proactives: Enquestes i el Client Simulat.
• Les enquestes són realitzades per el Servei 

Català de la Salut. El programa PLAENSA/
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/
presentacio/instruments-relacio/valoracio-ser-
veis-atencio-salut/enquestes-satisfaccio/) és 
un ambiciós programad’enquestació en les 
diferents línies d’atenció. A l’enllaç indicat es 
poden consultar els diferents estudis per cada 
línia d’atenció.

• En el cas del Parc Taulí Hospital Universitari 
s’adjunten els últims estudis realitzats ( Aten-
ció especialitzada ambulatòria i Cirurgia Am-
bulatòria). Si es desitja més informació sobre 
aquests estudis es poden posar en contacte 
amb la Unitat d’Atenció al Client.

• Client Simulat : En els àmbits de recepció i pro-
gramació s’han realitzat tres valoracions amb 
Client Simulats sobre aspectes formals i inte-
raccions més freqüents

3. La realització de grups focals sobre temes diversos 
(l’atenció a un àmbit molt específic o aspectes de 
confortabilitat en general.)

11
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Compensacions que es 
puguin establir en cas 
d’incompliment

Responsabilitat  de la carta 
de serveis

Data de publicació, vigència 
i renovació de la carta de 
serveis

Les compensacions possibles estan en funció de la va-
loració en cas d’incumpliment. El pssible incompliment 
s’ha de tramitar a través de les vies existents (reclamació 
a través d’Atenció al Client, Cat Salut o altres vies; tan-
mateix està la via judicial en les seves diferents formes).

La responsabilitat de la gestió d’aquesta Carta de Ser-
veis és del  Consell de Direcció del Parc Taulí Hospital 
Universitari.

Aquesta carta de serveis ha estat publicada al mes de 
juny de l’any 2018 i tindrà una vigencia máxima de 2 
anys des de la seva publicació.

Prèviament a la seva renovació serà necessari donar a 
conèixer al Servei d’Atenció al Client i al Consell Comitè 
de Qualitat i Seguretat del Pacient – Consell Professional 
un informe sobre l’acompliment del compromís de qua-
litat, en el que s’inclouran les dades relatives al segui-
ment dels indicadors de gestió des de la seva aprovació 
o la seva darrera modificació.
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