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de serveis



Des de 2014 també impartim  
formació en modalitat e-learning  
a la nostra plataforma de formació  
online Ingecampus. 

 + Formació del personal  
de manera ràpida i eficient.

 + Flexibilitat total pel seguiment  
i finalització del curs.

 + Aprenentatge guiat amb  
xats, fòrums i consultes  
amb el personal tutor.

 + Metodologies pràctiques  
(realització d’activitats, test 
d’autoavaluació, vídeos, etc.)

3 modalitats de formació

Bonificació de la formació programada
INGECAL tramita la bonificació de la formació per a les empreses  

que inscriuen al seu personal als nostres cursos i volen aprofitar el crèdit de formació  
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Oberta

0301

Online

Per a qualsevol consulta contacta amb nosaltres 93 237 83 90 o formacio@ingecal.cat
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Des de 2007 INGECAL compta 
amb un centre de formació propi 
en el qual organitzem activitats 
presencials de formació obertes a 
qualsevol empresa o organització.

 + Documentació i material 
didàctic totalment actualitzats.

 + Grups reduïts.
 + Certificat d’assistència. 
 + Compromís de realització.
 + Cursos de 5, 8 o 50 hores  

de durada, amb l’objectiu  
d’adquirir coneixements  
concrets sobre un tema  
específic.

A INGECAL, oferim formació 
in-company a mida segons  
les necessitats dels clients.  

 + Programes formatius  
adaptats a les necessitats  
formatives de cada empresa. 

 + Personal formador  
amb àmplia experiència.

 + Visió empresarial per a tots  
els nivells i àrees de l’empresa.

 + L’horari, calendari i lloc de  
realització s’estableixen segons 
els requisits de cada  
organització.

A mida

02
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Més de 15 anys aportant valor als nostres clients

Més de 500 empreses certificades assessorades per nosaltres
 + Elevat nivell de Satisfacció dels nostres cursos. Resultat de 9,13/10 durant el 2015.
 + 17 anys aportant valor als nostres clients.
 + Més de 12.000 persones s’han format amb nosaltres.
 + Més de 2.000 auditories internes realitzades. 
 + Elevat nivell de Satisfacció dels nostres clients. NPS: 72 durant el 2016.
 + INGECAL, entre els centres més ben valorats al portal de formació Emagister. Obtenció del segell Cum Laude 2016.
 + Metodologies de consultoria molt pràctiques i adaptades a cada organització.

+ +
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La implantació i 
desenvolupament d’un sistema 

de gestió de la qualitat té per 
objectiu garantir el compliment 

dels requisits legals aplicables 
a una organització i assolir el 

màxim nivell de satisfacció de 
les expectatives del client.

Qualitat

 + ISO 9001:2015 - Sistema de gestió de la qualitat
 + IATF 16949 - Sector Automoció
 + IRIS ISO/TS - Sector ferroviari
 + ISO 17025 - Acreditació de laboratoris
 + ISO 15189 - Acreditació de laboratoris clínics
 + EFQM - Model d'excel·lència europea

 + Informatització de la gestió de qualitat (INGESOFT)
 + Re-enginyeria de sistemes de gestió de la qualitat
 + Integració de sistemes de qualitat, medi ambient,  

seguretat i salut en el treball
 + Externalització de la funció qualitat  

(manteniment i millora del sistema)
 + Programes de millora contínua
 + Implantació d’eines de millora de la qualitat  

(5S, KANBAN, SPC, AMFE, Costos de Qualitat,  
Pla de Control, R&R, APQP)

 + Quadre de comandament integral:  
gestió per processos / indicadors / pla estratègic

 + Implantació de la gestió del risc
 + Tramitació autoritzacions administratives
 + Auditories internes d’alt valor afegit 

“Serietat en la gestió, compliment 
dels objectius, terminis i  

professionalitat del seu personal.”
‒ 

“El que m’agrada més  
és la proximitat de la relació  

client-proveïdor, el tracte  
personalitzat, i professionalitat  
de tots els integrants d’Ingecal. 
Sempre es busca la millor opció 

per cobrir les necessitats  
del client.” 

‒ 

“El que més m'ha agradat  
és el coneixement del sector  
que té l’auditor, l’atmosfera  
de tranquil•litat i confiança  

que genera l’auditor.” 
‒ 

“Las ideas nuevas que aportáis  
a la organización y la visión  

positiva y constructiva  
de las críticas realizadas.”

opinions

Visita la nostra web www.ingecal.cat[4]



Un sistema de gestió  
ambiental té per objectiu garantir el 

compliment dels requisits  
legals aplicables a una organització  

i assolir les millors pràctiques  
de gestió per minimitzar  

l’impacte ambiental.

 + ISO 14001:2015 - Sistema de gestió ambiental
 + EMAS - Sistema de gestió ambiental europeu
 + ISO 50001 - Sistema de gestió de l'energia
 + Càlcul de la petjada de CO2 d'una organització  

o producte (ISO 14064, ISO 14067)
 + Anàlisi del cicle de vida dels productes
 + Adhesió al programa d'ACO2RDS VOLUNTARIS  

de la Generalitat de Catalunya

 + Diagnosis ambientals
 + Informes ambientals i memòries de sostenibilitat
 + Informatització de la gestió ambiental (INGESOFT)
 + Re-enginyeria de sistemes de gestió ambientals
 + Integració de Sistemes de Qualitat, Medi ambient,  

Seguretat i Salut Laboral
 + Externalització de la funció ambiental  

(manteniment i millora del sistema)
 + Programes de sensibilització i millora contínua
 + SIMA: Subministrament de informació legal medi ambiental.
 + Auditoria interna de compliment legal ambiental
 + Tramitació obligacions legals: declaracions de residus, 

DUCA, estudis de minimització de residus,...
 + Auditories internes d’alt valor afegit

“La confianza, la eficacia  
y la seriedad.”

‒ 
“las recomendaciones que hace  

el auditor para mejoras en el cumplimiento  
de la norma y la adaptación a nuestra  
disponibilidad de tiempo y horarios”

opinions

Medi  
  ambient



Les organitzacions que 
dissenyen, fabriquen, 

importen o comercialitzen 
productes sanitaris han de 

garantir el compliment dels 
requisits legals aplicables  
i dels requisits del client.

 + ISO 13485: Implantació de la norma específica  
de qualitat pels productes sanitaris:
• Elaboració de la documentació: Sistema de vigilància,  
seguiment post-comercialització, condicions ambientals  
especials, verificació requisits legals, etc.
• Auditories internes ISO 13485

 + Llicències: Elaboració de la documentació i suport per l’obtenció  
de la llicència prèvia de funcionament d’instal·lacions de productes 
sanitaris i de productes sanitaris de diagnòstic in vitro a:
• Fabricants
• Importadors
• Esterilitzadors
• Agrupadors

 + Revalidació, canvi responsable tècnic, canvi instal·lacions, 
subcontractistes crítics, etc

 + Expedients Tècnics: Elaboració i suport en la documentació 
de l’expedient tècnic dels productes sanitaris  
i productes sanitaris de diagnòstic in vitro:
• Requisits essencials 
• Gestió de riscos
• Avaluació clínica
• Declaració de conformitat
• Etiquetatge

 + Altres tràmits:

• Comunicació de distribució a la Comunitat Autònoma.
• Suport i assessorament en la realització dels tràmits relatius  
a les comunicacions de comercialització i posada en servei  
i registre de responsables de la posada al mercat

 + Formació

• Cursos organitzats a INGECAL i cursos i seminaris “in company”
• Sensibilització del personal de producció. Formació d’auditors interns

Producte  
     sanitari 

Visita la nostra web www.ingecal.cat

“Gran coneixement dels temes, 
recolzament i suport enfocat  

a la nostra millora i flexibilitat  
de calendari i horaris.”

‒ 
“La professionalitat  

i el coneixement de l’aplicació  
de la norma en el dia a dia  

i una actitud positiva.” 
‒ 

“Actitut proactiva a l'hora  
d'aportar solucions pràctiques, 

suport i compartir coneixements.”

opinions
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La implantació i desenvolupament d’un 
sistema de bones pràctiques de fabricació 

de medicaments o de cosmètics, i la 
implantació i desenvolupament d’un 

sistema de bones pràctiques de distribució 
de medicaments tenen per objectiu 

garantir el compliment dels requisits legals 
aplicables, els requisits del client i el de 
garantir que els productes no presenten 

defectes de seguretat o qualitat.

 + ISO 22716 Bones pràctiques de fabricació de cosmètics

• Diagnosi inicial de l’organització (documentació, instal·lacions).
• Suport en la implantació de la norma ISO 22716.
• Realització d’auditories internes.
• Sensibilització del personal. 

 + GMP / GDP Good Manufacturing Practice 

• Suport en la implantació dels requisits de les GDPs.
• Anàlisis de riscos.
• Realització d’auditories internes.
• Sensibilització  i reciclatge del personal. 

Indústria  
    farmacèutica  
  i afins

“La facilitat amb la que es pot 
treballar amb vosaltres en temes 

que desconeixem, així con el grau 
de domini que teniu.”

opinio
ns

[7]



Sanitat 

La seguretat alimentària té per 
objectiu garantir el compliment de 
la reglamentació i de les diferents 

normatives i referencials aplicables a 
tota la cadena alimentària.

 + ISO 9001:2015 - Sistema de gestió de la qualitat
 + ISO 22000 - Sistema de gestió de la innocuïtat  

dels aliments.
 + Implantació dels referencials propis del sector:  

BRC, IFS, FSSC 22000, ISO TS 22001
 + Registres sanitaris
 + Implantació de l’APPCC - Anàlisi de perills  

i punts de control crítics.
 + Implantació dels programes de pre-requisits.
 + Externalització de la funció qualitat  

(manteniment i millora del sistema)
 + Formació de manipuladors d’aliments
 + Auditories internes d’alt valor afegit

Alimentació

La gestió de la qualitat a l’àmbit  
sanitari té per objectiu donar resposta a les 

necessitats de les institucions sanitàries, tant 
públiques com privades, per generar confiança 

a la ciutadania i al col·lectiu de professionals 
del sector, alhora que impulsar la millora de la  

qualitat dels serveis prestats.

 + ISO 9001:2015 - Sistema de gestió de la qualitat.
 + EFQM - Model d'excel·lència europea
 + ISO 15189 - Anàlisis clíniques, microbiologia,  

anatomia patològica, genètica
 + UNE 179003 - Sistemes de gestió de la seguretat  

del pacient
 + UNE 179007 - Laboratoris de reproducció assistida  

i diagnòstic mèdic pre-implantacional. Programes  
de donació de gàmets (òvuls i bancs de semen)

 + UNE 179008 - Sistemes de qualitat  
als transplantaments hepàtics

 + Acreditació Generalitat de Catalunya
 + Estàndards de Societats Científiques  

(JACIE, CAT, SEN, AEEH,...)
 + Autorització administrativa centres sanitaris
 + Unitats: urgències, quirúrgic, hepatologia, ginecologia, 

ictus, diàlisi,... programes trasplantament, farmàcia,  
medicina nuclear, radioteràpia, radio física, diagnòstic 
per la imatge, atenció a l’usuari, electromedicina, 
mútues de treball, residències i centres sociosanitaris

 + Auditories internes d’alt valor afegit 
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Seguretat    
        laboral 

La implantació i desenvolupament 
d’un sistema de gestió de la seguretat 

de la informació té per objectiu garantir 
el compliment dels requisits legals 

aplicables a una organització i garantir la 
disponibilitat, confidencialitat  

i seguretat de la informació.

 + Implantació dels requisits de la Ley  
Orgánica de Protección de Datos: LOPD.

 + Implantació dels requisits del nou  
Reglament Europeu de Protecció de dades (2016/679)

 + ISO 27001 - Sistema de gestió de la seguretat  
de la informació.

 + ISO 20000 - Tecnologia de la informació.  
Gestió del servei.

 + ISO 22301 - Sistema de gestió  
de la continuïtat del negoci. 

 + Implantació requisits Ley de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI CE)

 + Auditories ISO 27001
 + Auditories LOPD

Seguretat de 
la informació 

La gestió de la seguretat i salut en 
el treball té per objectiu garantir el 

compliment dels requisits legals 
aplicables a una organització i assolir 

les millors pràctiques de gestió per 
minimitzar els incidents laborals.

 + ISO 45001 - Sistema de gestió de la seguretat  
i salut en el treball

 + OHSAS 18001 - Sistema de gestió de la seguretat  
i salut en el treball

 + ISO 39001 - Sistema de gestió de la seguretat vial
 + Empresa saludable
 + Diagnosi del sistema de prevenció d’una organització
 + Integració de sistemes de qualitat, medi ambient,  

seguretat i salut en el treball
 + Programes de sensibilització i millora contínua
 + Subministrament d'informació legal sobre PRL
 + Auditories internes d’alt valor afegit. 

Visita la nostra web www.ingecal.cat[9]



Responsabilitat   
   social  
corporativa

La Gestió Empresarial té com  
objectiu implantar un model pràctic  

i orientat a l’obtenció de resultats en base 
a una planificació estratègica definida 

d’una forma pràctica i gràfica.

 + Consultoria de definició dels plans estratègics
 + Consultoria en gestió del talent
 + Diagnòstics empresarials
 + Quadre de Comandament Integral – BSC
 + Implantació d'eines LEAN: 5S, Kanban, VSM, TPM, SMED
 + Programes de productivitat
 + Programes de motivació i incentius
 + Marcatge CE
 + ISO 21500 - Gestió de projectes
 + Auditories internes d’alt valor afegit

Gestió  
  empresarial 

La gestió de la Responsabilitat  
Social Corporativa té com objectiu la 
integració voluntària, per part de les 

organitzacions, de les preocupacions 
socials i ambientals de la seva activitat  

econòmica i en les relacions amb  
els seus interlocutors

 + SR10 - Sistema de gestió de la responsabilitat social
 + SGE 21 - Sistema de gestió de l'ètica
 + ISO 19600 - Compliance
 + Economia del Bé Comú - Balanç del bé comú.
 + Diagnòstics sobre la gestió de la igualtat  

i la diversitat a les organitzacions
 + Elaboració de plans d’igualtat
 + Realització de protocols per a la prevenció  

de l’assetjament sexual o per raó de gènere
 + Elaboració d’Informes de Progrés  

del Pacte Mundial de Nacions Unides
 + Elaboració de memòries de sostenibilitat  

segons GRI G4
 + Elaboració de projectes de conciliació  

de la vida laboral i familiar
 + Auditories internes d’alt valor afegit 

Visita la nostra web www.ingecal.cat

“Atenció personalitzada,  
disponibilitat a l’hora de contactar  

i claredat en la documentació  
que faciliteu.” 

‒ 

“La visió externa que doneu de treball  
en grup cohesionat. El tracte amb  

els professionals, el rigor en el treball  
i el compromís social i ambiental.”

opinions
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Objectiu
s

Ingesoft

Plataforma  
   online

INGESOFT és una aplicació basada en tecnologia 
Web que dóna suport a l’operativa diària dels Sistemes 

de Gestió de la Qualitat, Medi ambient, Prevenció de 
riscos laborals, Seguretat de la Informació, ...

Requisits
Servidor
Microsoft .NET Framework 4.0 + IIS (Microsoft Internet Informational Server)
IIS 5.1 o superior
Microsoft SQL Server 2005 Express o superior (amb Management Studio Express 2005 o superior)
4 o superior
Client
Navegador web amb versions actualitzades

Sistema Operatiu
Servidor Web

Gestor de Base de dades
.NET Framework

Navegador

   

 + Ampli catàleg de cursos dels sistemes de gestió més implantats:
  QUALITAT: ISO 9001:2015, Auditors interns, Eines de millora contínua,...
  MEDI AMBIENT: ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Auditors interns,...
  SEGURETAT LABORAL: Tècnic prevenció de riscos laborals,  
  OHSAS 18001, Auditors interns,…
  PROTECCIÓ DE DADES: LOPD, Auditors de protecció de dades, ISO 27001,
  INDÚSTRIA FARMACÈUTICA I AFINS: GMP’s, Bones pràctiques d’higiene,...

 + Formació del personal de manera ràpida i eficient.

 + Tots els cursos són bonificables per la Fundación Estatal  
    para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

 + Dissenyat en la plataforma Moodle (open source)

 + Campus online amb cursos de 5, 30 i 50 hores de durada.

 + Flexibilitat total pel seguiment i finalització del curs.

 + Personal tutor amb àmplia experiència.

 + Amb fòrums, xats i consultes amb el personal tutor.

 + Tots els cursos inclouen material didàctic completament actualitzat  
    (documentació curs, casos pràctics, lectures, informació d’interès,  
    exercicis, proves d’avaluació, vídeos,...).

@

INGECAMPUS és la plataforma 
online desenvolupada per INGECAL 

pel seguiment de les nostres 
activitats formatives en modalitat 

d’aprenentatge e-learning.

INGESOFT integra diferents tipus de funcionalitats:
 +  Gestor documental para emmagatzemar i gestionar  

el cicle de vida de la documentació del sistema.
 + Base de dades para gestionar els registres i metadades 

del gestor documental (SQL Server).
 + Carpetes per l'emmagatzematge intern  

dels documents gestionats.
Al basar-se en tecnologia Web, l'aplicació únicament s’ha 
d’instal·lar en un servidor i és accessible des de qualsevol 
client web connectat a la xarxa (local o extern). 

 característiques

www.ingecal.cat/ingecampus



Carrer Antoni Bell, 2  
08174 Sant Cugat del Vallès 
93 237 83 90 / 93 667 13 07 
formacio@ingecal.cat 
ingecal@ingecal.cat 

Volpelleres 
S2 S55

www.ingecal.cat


