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L’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau), en compliment del seu objecte fundacional, té la 

voluntat d'impulsar, promoure i desenvolupar la investigació, la innovació i el coneixement científic i tecnològic en 

el camp de les ciències de la salut i de la vida des de les vessants bàsica, clínica, epidemiològica, de la salut 

pública, de la economia de la salut i dels serveis de salut, fomentant i afavorint tota activitat orientada a 

l’excel·lència científica, la col·laboració entre diferents equips d'investigació i l'intercanvi dels coneixements, 

avenços i progressos científics. 

A l’IIB Sant Pau apostem per la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) com a motor de canvi i 

transformació, tot sota els màxims estàndards de qualitat.  

El nostre model de qualitat es basa en la implantació d’un Sistema de Gestió Integrat (SGI) basat en les normes 

ISO 9001, Bones Pràctiques Clíniques (BPC), i Normes de Correcta Fabricació (NCF). 

El compromís amb la qualitat que manifesta la Direcció del IIB Sant Pau es concreta en els objectius següents: 

 Impulsar la implantació de la Norma ISO 9001:2015 en les Plataformes Científiques. Les Bones 

Pràctiques Clíniques (BPC) en el CIM Sant Pau i en tots aquells processos relacionats amb la recerca 

clínica. La norma UNE 166002 en els processos de gestió de la I+D+i. I les Normes de Correcta 

Fabricació (NCF), en tots aquells projectes on es desenvolupin nous fàrmacs. 

 Promoure la implantació de Bones Pràctiques Científiques en els laboratoris de recerca. 

 Mantenir l’estratègia HRS4R com a política de RRHH cap als investigadors. 

 Proporcionar formació continuada en aspectes de qualitat a tot el personal del IIB Sant Pau. 

 Aplicar criteris d’innovació i d’impuls a la millora contínua a través de l’estandardització de processos, la 

revisió constant de la gestió i l’autoavaluació de processos, per adaptar-se de manera eficaç i eficient als 

constants canvis d’un sector altament competitiu, amb una clara finalitat translacional de la recerca 

biomèdica portada a terme. 

 Assegurar que tot el personal del IIB Sant Pau entengui i accepti aquesta política. 

És voluntat de la Direcció de l’IIB Sant Pau que aquesta Política de qualitat sigui la base per a totes les actuacions 

futures en matèria de qualitat de l’institut, així com dels objectius de qualitat definits. 

 

 

 

 

Dr. Jordi Surrallés Calonge 

Director Científic de l’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau 


