
 

DECLARACIÓ POLÍTICA DE QUALITAT  
 

Benvolguts/des col·laboradors/es, 

Com bé sabeu, la Residència es troba en el procés  d'acreditació de 
gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2015. Aquest 
sistema de gestió ens ajuda a millorar en tots els processos que 
duem a terme en el dia a dia, per aconseguir una major satisfacció, 
no solament de les persones ateses i les seves famílies, si no de totes 
les persones que formem part de l'Asil-Hospital La Garriga. Per 
aquest motiu, és important que tinguem present en el nostre treball 
diari la política de qualitat del Centre. 

Els actius més valuosos del Centre són les persones ateses i totes les 
persones internes i externes a l’Asil que col·laboren per a la millor 
prestació del servei. Per això el primer principi de la Qualitat per al 
Centre, és el de conèixer les expectatives i necessitats d'aquestes 
parts interessades, mitjançant l'escolta activa i, a partir d'aquest 
coneixement, desenvolupar els plans i accions que permetin satisfer-
les de manera eficient i eficaç.  

D’altre banda, la política de qualitat es concreta en 2 principis bàsics 
que han d'estar presents en tot moment: 

1) Millorar la qualitat significa mesurar, analitzar i millorar 
contínuament els resultats que s'esperen dels serveis realitzats: 

a. Millora de l'eficiència i efectivitat de les prestacions i 
procediments 

b. Millora de la continuïtat en l'atenció i coordinació 
c. Millora de l'adequació en l'ús de les prestacions 
d. Millora de la seguretat de les persones ateses, famílies i 

treballadors/es 
e. Millora de l'accessibilitat a les prestacions 
f. Millora del tracte i de les condicions assistencials 
g. Millora de la informació 
h. Millora de la satisfacció de les persones ateses i societat 

2) Millorar la qualitat significa incorporar una cultura de “gestió de 
qualitat” en l'organització mitjançant el desplegament d'un 
sistema o model ampli, reconegut i de gestió concreta: El més 
important d'aquest objectiu és garantir que l'esperit i els mètodes 
de millora de la qualitat es despleguin coordinadament en totes 
les àrees clau de l'organització. 

Gràcies per la vostra col·laboració i implicació en la millora contínua 
de la qualitat del servei a l'Asil Hospital La Garriga. 

 

Joan Cruells i Pagès    La Garriga, 1 de Gener del 2019 

Director 


