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La recerca d’avui, la salut del demà 

“Inspiring by doing” 

 
Missió 

Som una institució que promou, desenvolupa i transfereix la recerca de l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron. A través del lideratge internacional i l’excelꞏlència de la nostra recerca, millorem la salut i la 
qualitat de vida de les persones. 

 
Visió 

Volem que la recerca de Vall d’Hebron sigui un motor de transformació: creant un impacte en la salut i 
qualitat de vida dels pacients i la societat, generant riquesa social i econòmica de forma responsable i 
sostenible, i esdevenint un referent global dels nous ecosistemes de salut. 

 

Valors 

 

  

1 

Ètica i 
responsabilitat 

Som una institució compromesa amb els nostres pacients i professionals. 
L’ètica, la integritat, el compromís i la transparència són la base de les 
nostres accions, amb la voluntat que la nostra recerca i els resultats que 
se’n deriven tinguin un impacte rellevant tant a nivell social com econòmic 
i ambiental.  

2. 
Lideratge i 
ambició 

Tenim vocació de lideratge i l’ambició de ser agents transformadors de 
l’entorn tant a nivell local i global, alhora que el nostre esperit és 
colꞏlaboratiu i integrador. 

3. 
Inclusió 

Som una institució inclusiva. Les aliances, pacients i la societat són eixos 
d’actuació preferents. 

4. 
Eficiència 

Afrontem els reptes de la nostra tasca diària amb rigor, agilitat i efectivitat. 
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Política del Sistema de Gestió de la Qualitat 

Al Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) volem avançar cap a un model de gestió pública moderna 
orientada a l’excelꞏlència: àgil, basada en l’evidència, enfocada en la gestió en processos i la millora 
continua. Ens comprometem a complir tota la legislació i reglamentació que ens aplica, així com tots els 
compromisos subscrits.  

Els següents principis regeixen la nostra activitat: 

 Vocació de servei cap al personal investigador, pacients i donants.  

 Promoció de la cultura de la ètica, la integritat, el rigor i la responsabilitat. 

 Obtenció de la màxima satisfacció dels nostres clients.  

 Treballem per generar benestar en la societat. 

 Compromís amb la docència interna/externa i el desenvolupament de les persones. 

 Gestió eficient i eficaç dels recursos, assegurant la sostenibilitat de la institució. 

 Compromís de millora continua en tots els nostres processos. 

 La igualtat de gènere, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats. 

 

El VHIR considera que la responsabilitat de la correcta aplicació d’aquests principis, correspon a tota 

l’organització, per això, espera que totes les persones facin seu l’esperit d’aquesta política i colꞏlaborin 

en el seu desenvolupament.  

Aquesta política és revisada anualment, està a disposició de totes les parts interessades i recolzada 

amb els objectius aprovats cada any. El Sistema de Gestió de la Qualitat compta amb el suport de la 

Direcció. 

 

 

 

Dra. Fátima Núñez Mangado 

Adjunta al Director del VHIR 

  

 

 


