
 

 

 



 

 

CARTA DE SERVEIS DE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA 
 
 
 

 

 

1. PRESENTACIÓ 
 

En un procés permanent de millora del funcionament de les administracions públiques, cal 
incorporar mitjans i instruments per donar resposta a la demanda social que reclama un servei de 
major qualitat en el sector públic.  
 
La nova Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada el desembre 
del 2014 estableix el dret de les persones a una bona Administració.  
 
Les institucions han de garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes 
condicions mínimes i raonables de qualitat, i han d’incloure cartes de serveis en el marc regulador 
dels serveis públics bàsics. 
 
L’objecte de la Carta és assumir el compromís de prestar els serveis que s’hi defineixen i de fer-ho 
d’acord amb els principis, les formes i els temps que es concreten, establint mecanismes per fer 
l’avaluació i la correcció, si cal, del seu funcionament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. MISSIÓ I SERVEIS  

• Missió 
 
Sabadell Atenció Ciutadana és un servei integrat d’atenció que apropa la gestió municipal a 
tota la ciutadania, facilita la tramitació i proporciona informació a través de diversos canals 
d’accés: presencial, telefònic i telemàtic. 
 
El SAC esta integrat per un equip de professionals experts en atenció al públic, que treballen 
per oferir un servei de qualitat, fer les gestions municipals més clares, ràpides i àgils i també 
resoldre, orientar o canalitzar les demandes ciutadanes. 

 

• Serveis 
 
Informació de l’Ajuntament i de la Ciutat, resposta i orientació a les consultes ciutadanes. 
 
Enregistrament de la documentació que arriba o surt de l’Ajuntament, així com també 
coordinació dels diferents registres municipals. 
 
Tramitació, resolució, derivació o gestió dels tràmits municipals i d’altres administracions dels 
quals s’ha delegat la seva execució mitjançant convenis.  
 
Gestió de les comunicacions de la ciutadania a l’Ajuntament: peticions, avisos, queixes, 
suggeriments i agraïments. 
 
Gestió de cites prèvies de diversos serveis municipals especialitzats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. UNITAT RESPONSABLE  
 
SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA 
 
DESPATX LLUCH 
 
Horari d’atenció: dl, dc i dv: 8:30 a 15 h  -  dt i dj: 8:30 a 19 h 
C. Indústria 10 
Telèfon: 93 745 33 76 
Fax:  93 745 33 78 
Adreça electònica: atencio.ciutadana@ajsabadell.cat i 010@ajsabadell.cat  
Web: http://www.sabadell.cat/ca/lajuntament/saccat 

 

 

 

• Com arribar-hi:  

Autobusos urbans: (www.tus.es)   

Parades properes :  
La República L4 L5 L11 L44 L55 L80  
Casal Pere Quart L1 L2 L3 L11 L80  
Dr. Robert L1 L2 L3 L4 L5 L44 L55  
F.G.C. - Rambla L11 L80  
Manresa L1 L2 L3 L4 L5 L44 L55  
Sant Joan L4 L5 L12 L44 L55 F4 F5  
Tres Creus L4 L5 L12 L44 L55 F4 F5 

 

http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=104421&Itemid=859
http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=104421&Itemid=859
mailto:atencio.ciutadana@ajsabadell.cat
mailto:010@ajsabadell.cat
http://www.sabadell.cat/ca/lajuntament/saccat
http://www.tus.es/


 
 
 

ALTRES PUNTS D’ATENCIÓ DE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA 
 
OFICINES CARDINALS 
 
Oficina Nord. Centre Cívic de Ca n’ Oriac. c. Arousa 2 
Oficina Sud. Centre Cívic de Creu de Barbera.  pl. Castelao, 1  
Oficina Est. Centre Cívic de Torre Romeu   pl. Montcortés, 1 
Oficina Oest. Centre Cívic de Can Rull.  c. De Sant Isidor, 51 
 
 
ATENCIÓ TELEFÒNICA 
 010 -  93 745 31 10  des de fora de Sabadell o per telèfon mòbil 
 Centraleta Ajuntament 93 745 31 00 

http://www.sabadell.cat/ca/fitxes-repertori?id=20381-
http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=102738&Itemid=891&search=oficina%20sud
http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=102739&Itemid=891&search=oficina%20est
http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=102887&Itemid=891&search=oficina%20oest


 

 

4. COMPROMISOS I INDICADORS  

El SAC es compromet a prestar serveis de qualitat d’acord els següents objectius: 

 Atendre presencialment a les nostres oficines amb rapidesa.  

Atendrem en un temps mitjà inferior a 10 minuts. 

 Indicador: temps mitjà d’espera inferior a 10 minuts en les atencions presencials. 

 

 Atendre telefònicament al 010 amb celeritat.  

Atendrem en un temps mitjà d’espera inferior a 30’ segons. 

 Indicador: temps mitjà d’espera inferior a 30 segons en les atencions telefòniques 
del 010. 

 

 Resoldre al moment els tràmits fets de forma presencial.  

Solucionarem al moment més del 70 % dels tràmits 

 Indicador: % de tràmits resolts al moment. 

 

 Respondre, resoldre o derivar les Comunicacions a l’Ajuntament fetes per Internet 
(consultes, suggeriments, peticions i avisos),  amb celeritat.   

Gestionarem més del 80% abans de 48 hores 

 Indicador: % de comunicacions respostes, resoltes o derivades abans de 48 
hores. 

 

 Oferir atenció personalitzada, professional i eficient.  

Menys de 3 queixes al mes de mitjana. 

 Indicador: nombre de queixes al mes. 

 

 

 



 
 

 Rendirem comptes de la nostres actuacions i activitats.  

 Indicador: Publicarem anualment la memòria del servei dins dels primers sis 
mesos següents a l’acabament de l’exercici. 

 

 

L’obtenció dels indicadors es realitzarà de l’explotació de les dades que constin en el 
servei gestor. 

 

 
La gestió dels compromisos de la Carta de Serveis es fa periòdicament i, anualment, es presenten 
els resultats. El grau de compliment  dels  compromisos del SAC es podrà consultar a  l’adreça 
web : http://web.sabadell.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=477&Itemid=328 
 
 
Ens comprometem a actualitzar en el termini màxim d’una setmana les variacions que puguin 
haver en el llistat de tràmits a la web.  El lloc web on es troben aquests tràmits és: 
http://www.sabadell.cat/ca/tramits

http://web.sabadell.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=477&Itemid=328
http://www.sabadell.cat/ca/tramits


 
 

5. VIES DE RECLAMACIÓ I CANALS DE PARTICIPACIÓ I  
SUGGERIMENTS 

 
Per fer suggeriments, comentaris, propostes de millora o queixes del servei poden adreçar-se a: 

• Adreça electrònica del SAC: atenció.ciutadana@ajsabadell.cat o 
010@ajsabadell.cat 

• Instància als registres municipals 

• Telèfon: 010 o al 93 7453110 (si truca de fora de Sabadell) 

• Lloc web: www.sabadell.cat   “contacte” 

• Adreça electrònica del servei transparència: transparencia@ajsabadell.cat 

 

La interacció amb les persones usuàries del servei és molt important per Sabadell Atenció 
Ciutadana ja que comporta un reforçament dels valors de transparència, participació i 
accessibilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:atencio.ciutadana@ajsabadell.cat
mailto:010@ajsabadell.cat
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-tramit/110601-tramit-1141
http://www.sabadell.cat/ca/fitxes-repertori?cod=3710
https://seu.sabadell.cat/webapps/tramits/cat/principal.asp?IdTr=1826
mailto:transparencia@ajsabadell.cat


 
 

6. DRETS I DEURES 

DRETS: 

1. Dret a rebre un tracte professional, amable i respectuós  

2. Dret de la ciutadania a conèixer l’estat de tramitació dels procediments que han iniciat i a 
saber les persones responsables de la seva gestió. 

3. Dret a rebre informació sobre els serveis, els tràmits i els requisits necessaris per a les 
seves actuacions davant l’Ajuntament. 

4. Dret a presentar queixes i suggeriments relatives als serveis municipals. 

5. Dret a tenir la garantia del correcte tractament de les dades personals i de la confidencialitat 
de les consultes. 

 

DEURES: 

1. Deure d’actuar amb respecte envers el personal municipal i la resta de persones usuàries 
del servei. 

2. Deure de fer un ús responsable de les instal·lacions i del Servei d’Atenció Ciutadana. 

3. Deure de facilitar de forma certa les dades d’identificació personal i les relatives a la 
prestació del serveis o la realització del tràmit. 

4. Deure d’assegurar-se de la lectura i comprensió d’allò que es signa. 

5. Deure de respectar l’ordre, els horaris i els criteris del Servei d’Atenció Ciutadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. RÈGIM APLICABLE I NORMES VINCULADES AL SERVEI 

Taxes i preus públics: 

 Aquest servei no està subjecte a cap taxa o preu públic 

 

Normes vinculades: 

 Real Decret 208/1996, de 9 de febrer, on es regulen els Serveis d’informació 
administrativa i d’atenció al ciutadà, BOE del 4 de març. 

 Legislació en matèria de procediment administratiu de les administracions públiques 

 Legislació i normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

 Resolució de 30 de gener de 2015, de l’Institut Nacional de Estadística sobre 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró municipal. 

 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

 L’any 2000 Resolució 358/VI de 13 de desembre el Parlament instava a elaborar 
cartes del ciutadà per cada un del serveis públics. 

 

 

 

8. RECOMANACIONS 

 Consultar prèviament per telèfon o al web municipal els tràmits que es necessitin 
gestionar  i la documentació que cal portar. 

 Evitar fer les gestions i els tràmits el dia que acaben els terminis, l’atenció serà més 
àgil. 

 Adreçar-se a les oficines més properes estalviarà temps i desplaçaments 
innecessaris. 

 Informar dels errors o incidències que es detectin, tant en la informació com en 
qualsevol altre aspecte ens ajuda a millorar. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-4997
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-4997
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=2
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/01-autoritat/normativa/documentos/673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3109.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=680124&language=ca_ES&textWords=19%2F2014&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=680124&language=ca_ES&textWords=19%2F2014&mode=single
http://www.parlament.cat/document/nom/06b135.pdf
http://www.parlament.cat/document/nom/06b135.pdf
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