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POLÍTICA DE QUALITAT 
 
L´IDIBGI (2005) té els seus orígens en la Fundació Privada Dr. Josep Trueta (1995), i la seva 
finalitat és promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la recerca biomèdica en l’àmbit de 
les comarques de Girona. Des de l’ any 2008 té caràcter públic, amb l’entrada de la 
Generalitat en els òrgans de govern, i actualment forma part, com a centre adscrit, al 
programa CERCA.  
 
L’IDIBGI està estructurat amb grups de recerca de l’ Hospital Universitari Dr. Josep Trueta 
de Girona (HUJT) i de la Universitat de Girona (UdG), l’Institut de Diagnòstic per la Imatge 
(IDI), l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), l’Institut d’ 
Atenció Primària (IAP) / Institut Català de la Salut a Girona (ICS), el Banc de Sang i Teixits 
(BST) i l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport a Catalunya (EUSES). 
 
La Política de qualitat de l’IDIBGI, en línia amb la planificació estratègica, està orientada a: 
 

 La consecució de la màxima satisfacció dels nostres clients: investigadors, institucions 
públiques i empreses, i al compliment de les necessitats i expectatives de les parts 
interessades. 

 
 L’aplicació de la millora continuada en tots els nostres processos i aplicant el 

pensament basat en el risc i oportunitats. 
 

 La garantia del compliment de la legislació aplicable i dels compromisos subscrits 
amb els nostres clients. 

L’IDIBGI considera que la responsabilitat de la correcta aplicació d’aquests principis recau 
en tota l’organització. Per tant, s’espera que el personal faci seu l’esperit d’aquest 
compromís i col·labori en el desenvolupament d’aquesta política. La mateixa es 
complementa amb els objectius de la qualitat aprovats anualment, i està a l'abast de totes 
les parts interessades mitjançant la publicació a la nostra web. 
 
 
 
Marga Nadal 
Direcció 
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