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Política de qualitat de l’IRBLleida
La política de qualitat i bones pràctiques científiques de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
(IRBLleida) ha estat i sempre estarà d’acord amb satisfer les expectatives i necessitats de recerca
dels nostres investigadors, necessitats sanitàries i socials, oferint-los serveis de qualitat, buscant
millorar contínuament i aspirant a l'excel·lència en el servei.
L'establiment i el manteniment del nostre sistema de gestió de qualitat i bones pràctiques
científiques garanteix el compliment d’aquest objectiu, que inclou el següent principis:








Els investigadors de l'IRBLleida, en el desenvolupament de les seves activitats de
recerca, es comprometen respectar les lleis, normes i convencions que regulen i
garanteixen que aquestes siguin conegudes per tot el seu equip, incloent investigadors
en formació i becaris. L’Institut aplicarà en tot moment sistemes adequats per verificar
el compliment d’aquestes disposicions legals i convenis i acords internacionals en
matèria d’R + D.
Les agències de finançament de l'IRBLleida proporcionaran la garantia que els recursos
assignats en aquest centre s’utilitzaran de la manera més eficient possible, complint
també els postulats ètics.
Abans que la comunitat científica, l'Institut garanteix que sempre es comuniquen els
resultats per evitar la repetició innecessària, independentment de quin sigui el resultat,
i eviti el frau en la realització del procés de recerca i en la seva comunicació o publicació
posterior en cercles científics.
L’Institut garanteix que els recursos de recerca de la població sempre tindran el millor
ús i que es protegiran els seus drets com a pacients.

La direcció de l’IRBLleida es compromet a:





Establir els objectius de política i qualitat.
Informar tot el personal del centre i els destinataris del nostre servei de la política de
qualitat i bones pràctiques científiques.
Gestionar els recursos del Centre per proporcionar la infraestructura necessària per
assolir els objectius de qualitat i bones pràctiques.
Revisar el Centre científic de la política de qualitat i bones pràctiques per adaptar-se als
canvis que es produeixen en el nostre entorn de recerca, salut i social.

Al llarg de tota l'organització del centre en general i de la direcció en particular, s’assumeix la
responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i la millora de la política de
qualitat i bones pràctiques, assumint-la com a factor de valor per part de l'Institut i facilitador
per a la implementació de la missió que hem confiat.
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