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La present memòria comprèn totes les activitats que INGECAL ha dut a terme durant

l’any 2020, es tracta de la quinzena memòria elaborada per INGECAL. Esta redactada

d’acord amb els estàndards GRI, i aquesta no serà verificada externament.

Els aspectes materials s’han puntuat segons el seu impacte i la seva influència en les

decisions dels GGII. En relació amb la memòria de 2019, aquest any 2020 no s’han

produït canvis significatius a l’abast, la cobertura o els mètodes de valoració aplicats.

Els únics aspectes materials fora de l’organització es el personal autònom. La

quantificació per cada un dels indicadors relacionats amb el personal autònom es

tracta de la mateixa manera que el personal contractat.

El càlcul de la petjada de CO2 inclou al personal contractat i al personal autònom

amb una dedicació de més del 20% de la seva jornada.

Totes les memòries d’INGECAL es troben disponibles en la nostra pàgina web.
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https://ingecal.cat/wp-content/uploads/2021/09/carta-direccio-v1.1.pdf
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El nostre mapa de serveis
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Compromesos amb les persones,
el medi ambient i la qualitat

Aportar als nostres clients serveis de consultoria, formació i auditoria interna, amb

l’objectiu d’ajudar-los a aconseguir les seves fites, d’una forma àgil i eficient en el

compliment dels requisits reglamentaris, dels sistemes de gestió i de la

sostenibilitat, alhora que continuem creixent com a empresa mitjançant la

motivació del nostre equip, la generació de coneixement i el seguiment dels

nostres valors.

Propòsit
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Política de gestió
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INGECAL està adherida al Pacte Mundial i incloem en el nostre codi ètic i de

conducta els 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, que són la base

del nostre codi ètic i de conducta i ens marquen les pautes de comportament per

actuar amb independència, integritat moral i respecte a les persones en el

desenvolupament de la nostra activitat diària. 

1. Professionalitat

2. Tots i totes som un mateix equip

3. LEAN: Facilitem respostes ràpides 

El personal d’INGECAL ha de significar- se pel seu elevat grau de professionalitat,

basant-se el seu comportament en els valors definits en la nostra política de gestió. 

Treballar en equip, donat que totes les nostres àrees estàn relacionades en el cicle

d’un projecte i qualsevol acció en un àrea té impacte sobre la resta. L’objectiu no és

un altre que el de mostrar al client un equip unit que té per fita la satisfacció de les

seves expectatives 

Agilitzar al màxim el temps de resolució de consultes o problemes que pugui tenir

el client amb la finalitat de no fer-ho esperar.  Resposta ràpida = client satisfet.

Els principis d'INGECAL
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4. Gestionar els errors 

5. Relació amb els proveïdors

6. Relació amb els clients

Escoltar el que ens diu el client per a demostrar-li que ens preocupa la seva

situació perquè el nostre objectiu és satisfer-lo. Una queixa és sempre una

oportunitat. Tot i sent excel·lents en el nostre treball, pot sorgir alguna incidència.

Un problema d’un client indica que alguna cosa podría anar millor i ho hem de

corregir.

L’establiment de relacions amb els proveïdors ha de realitzar-se sobre la base de

que són col·laboradors de l’empresa, per la qual cosa el tractament ha de ser

d’igual a igual i sempre dins del marc legal. No es pot oferir, donar, sol·licitar o rebre

qualsevol tipus de cobrament, pagament o regal fora de contracte. Així mateix, no

s’utilizarà la nostra posició per a obtenir avantatges personals. 

L’establiment de relacions amb els clients ha de realitzar-se sobre la base de la

confiança i la professionalitat. No es pot oferir, donar, sol·licitar o rebre qualsevol

tipus de cobrament, pagament o regal que pugui posar en dubte la nostra

imparcialitat. Només estàn permesos els obsequis destinats a promoure la imatge

de marca d’INGECAL. Així mateix, no s’utilizarà la nostra posició per a obtenir

avantatges personals.



7. Confidencialitat 

8. Limitacions i incompatibilitats
de caràcter general

9. Projectes

El personal d’INGECAL treballa en el marc de la seva actuació professional, tant en

l’àmbit intern com en les seves relacions amb tercers, sota l’estricte deure

permanent de confidencialitat respecte de la informació, la divulgació o publicitat

de la qual pugui afectar als interessos de l’empresa. 

No podràn exercir càrrecs, funcions o representació en empreses

competidores, empreses proveïdores de béns i serveis o en societats que

ostentin una forma de domini o control en empreses de la competència. 

És necessari consultar prèviament a la Direcció d’INGECAL l’acceptació de

qualsevol càrrec, designació o nomenament aliens a l’empresa, que puguin

condicionar la seva imparcialitat i dedicació professional. 

El personal contractat per INGECAL té les següents limitacions: 

Mai acceptarem projectes de clients en els que no es compleixin aquests criteris ni

els principis del Pacte Mundial, especialment els relacionats amb el respecte dels

drets humans i laborals, i no acceptar ni oferir cap tipus de corrupció en qualsevol

de les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn. 
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Parts interessades
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Acompliment econòmic

Dimensió econòmica

INGECAL realitza el seguiment dels projectes i dels indicadors d’acompliment

econòmic amb l’aplicació de gestió WISCONSIN, en ús des de 2008, que permet

controlar el pipeline, la facturació i la rendibilitat per projecte.

Vendes netes Actiu corrent

Despeses personal Despeses explotació

Patrimoni net Passiu corrent

Pagaments a proveïdors de capital Pagaments governs (IVA)

Pagaments governs (IS) Donacions

951.496,18€ 510.460,82€

693.916,61€ 90.063,22€

349.390,51€ 174.510,08€

436€ 158.893,33€

7.334,24€ 2.820€
Participacions d'import igual o superior al 5%: Evaristo Gutiérrez (99%)





Plantilla i registre retributiu

INGECAL aplica una política de contractació de personal en la qual preval

l’adequació de les persones a les definicions de lloc de treball existents, en les que

es valoren les competències definides per a cada lloc. 

Política de retribució: el 80% del personal disposa d’un règim de retribució variable

en funció del nivell de compliment de l’avaluació de l’acompliment. Tots els

contractes compleixen amb el nivell salarial establert al conveni col·lectiu, superant

en tots els casos, el mínim fixat. 

A la següent taula, es mostra el resultat de la bretxa salarial (en totes els casos

favorables a les dones) d’INGECAL. 

Imports efectius

Mitjana Mediana

Imports equiparats

-17,31%

-28,31%

-2,67%

-13,04%
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Els dos homes realitzen el 100% de la jornada (salari real = salari equiparat). El

33% de les dones realitzen jornada reduïda (totes per motius de conciliació), la

qual cosa suposa que la bretxa és superior en el salari equiparat que en

l'efectiu.

Un dels homes s'ha incorporat a INGECAL després del període de pràctiques i

el seu salari està relacionat amb el seu nivell d'experiència i responsabilitat.

No hi ha cap home en el Comitè de Direcció.

Sector molt feminitzat. En la majoria d'empreses consultores predominen les

dones.

S'han considerat les dades de les 17 persones contractades a 31 de desembre. No

s'han considerat les persones que realitzen la seva activitat en règim

d'autònoms/es.

La bretxa salarial obtinguda: -28,31% a favor de les dones, aquesta està per sobre

del 25% i és necessari justificar-la. S'analitzen les causes i s'identifiquen les

següents:
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INGECAL té implantat un sistema de gestió de qualitat, medi ambient, seguretat i

salut en el treball i responsabilitat social.  Disposem d’una identificació i avaluació

d’aspectes ambientals seguint el procediment d’identificació d’aspectes

ambientals (PR-020).

Degut a la situació provocada per la pandèmia del COVID-19, durant el 2020 s’ha

produït una gran disminució del consum elèctric i gas a les nostres instal·lacions. 

Es disposa d’un procediment d’identificació de requisits legals ambientals (PR-

021). Mensualment, la persona responsable de Medi Ambient i PRL actualitza la

legislació aplicable, avaluant la seva aplicació a INGECAL. 

Aquesta actualització legislativa es duu a terme també als clients que es troben

subscrits al SIMA (butlletí mensual de legislació ambiental).

A data d'avui no hem tingut cap incident relacionat amb qüestions ambientals ni

hem rebut cap sanció al respecte.

Compliment ambiental
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Les dades de CO2 corresponents a aquest any, són les següents: 

Emissions directes

Altres emissions indirectes

2

2

2

2

2

Emissions indirectes de l'energia

Desplaçaments

Relació d'intensitat de les emissions

equivalents de CO

equivalents de CO

(inclou emissions transport

i consum elèctric del

teletreball i gestió de

residus)

equivalents de CO

equivalents de CO

equivalents de CO

0,57t

3,50t

0,36t

2,84t

0,1639t
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Des de 2018 INGECAL ha augmentat la seva presencia a les xarxes socials. Al

2020 es van crear diferents pàgines al LinkedIn per algunes de les àrees de

l’empresa. 

Persones ens segueixen a LinkedIn

Seguidors i seguidores a Instagram

Persones subscrites al nostre newsletter

5.570

109

1.716

37



1632 580 52

1290 418 196

977 394 394
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Les nostres 

pàgines de LinkedIn







Covid-19
Degut al confinament provocat per la pandèmia del COVID-19, durant el 2020

s’han organitzat diverses activitats de forma telemàtica a INGECAL.

Píndoles informatives totalment gratuïtes, sobre temes de les diverses àrees

d’INGECAL.

Free Live Seminar i Master Class
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Seminari gratuït del sector dels productes sanitaris on es tracten diversos temes

relacionats amb aquesta àrea

Sessions mensuals de l'IMDC

Afterworks digitals
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Formació i educació
INGECAL disposa d’un procediment intern per a gestionar les necessitats

formatives del personal. 

Tot el nostre equip pot assistir de forma gratuïta a les activitats formatives que

impartim. 

Durant el 2020, 5 persones de l’equip van realitzar el curs de màster “The Power

MBA”

A la següent taula es troben les dades de formació sobre el personal format i les

hores de formació per sexe: 

Homes

Personal format Hores de formació

Dones

3 16,67% 20,64%

83,33% 79,63%

236

15 908
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Diversitat i igualtat

Actualitzar el PR-036 de Prevenció de l’assetjament sexual, apartat “circuit

d’actuació” (e-mails). 

Revisar la comunicació en la documentació interna i publicacions externes.

Publicar el Codi ètic d’empresa a la web. 

Afegir a l’INGESOFT la DPT de Direcció de Desenvolupament Corporatiu, i

revisar que les versions actualment compartides corresponen amb l’ultima

actualització. 

Buscar noves iniciatives en matèria d’igualtat i RSC a les que ens puguem

adherir. 

Reial Decret 901/2020, pel qual es regulen els plans d’igualtat. 

Reial Decret 902/2020, d’igualtat retributiva entre homes i dones. 

INGECAL disposa d’un Pla d’Igualtat des de 2009, elaborat a partir d’un informe

diagnòstic on es van identificar les àrees de millora en relació a la igualtat i

qualsevol tipus de discriminació.

Aquest pla d’igualtat ha estat actualitzat a finals de l'any 2020, les recomanacions

de l’informe diagnòstic són: 

El pla d’igualtat d’INGECAL s’ha realitzat complint els requisits de la nova legislació

en matèria d’igualtat: 
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Els clients
INGECAL es compromet a garantir la seguretat dels clients tant a les nostres

instal·lacions, com a les visites a les instal·lacions de clients.

També complim els requisits del Reglament de Protecció de Dades (RGPD) i la

LOPDGDD de cara al client, guardant sempre la seva privacitat.

Accidents laborals Reclamacions en Protecció de Dades

0 0

Compliment socioeconòmic i polítiques públiques
Malgrat que observem de forma escrupolosa totes les nostres obligacions fiscals,

l'any 2020 hem rebut una sanció de l’Agència Tributària de 1.823,57 € per la no

admissió dels ajornaments dels pagaments del primer trimestre (per l’impacte de la

COVID-19), provocada per una errada de la nostra gestoria en realitzar la tramitació.

També hem liquidat un expedient sancionador de l’Agència Tributària de

2.545,31€ ocasionat per la diferent interpretació de l’assignació d’algunes

despeses de la nostra activitat.
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Des de 2018 INGECAL realitza de forma anual un taller sobre els ODS amb les

mesures que adoptem com a organització: 

Rellançament del seient solidari. 

Salari per sobre del que s’estableix al Conveni (+61% mitjana).

Col·laboració amb el Banc dels aliments (2018/2019/2020).

Assessorament nutricional. 

Estudi sobre la compra de fruita per evitar el malbaratament

Empresa saludable. 

Col·laboració amb la AECC.

Menjar saludable. 

Formació sobre ergonomia. 

Concurs per fomentar l’activitat física (puja d’escales).

Sessió de indoor cycling.

Participació a la Magic Line. 
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Incorporació de persones pràctiques (UB, UPF, AGORA, ...). 

Avaluació de les formacions. 

Club del talent.

Noves metodologies formatives

Horari flexible. 

Pla de conciliació. 

Comunicació de la guia de llenguatge no sexista. 

Nou Pla d’Igualtat 2020 amb nou equip d’igualtat

Cartells sobre sensibilització del consum. 

Nova font d’aigua. 

Compra d’ampolles de vidre per evitar l’ús de gots de plàstic

Cartells de sensibilització del consum. 

Campanya d’hàbits ambientals: ampolles de vidre. Eliminació

de plàstic d’un sol ús. 
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Adhesió a la Declaració de Luxemburg. 

Inserció laboral. 

EBC.

Tallers de difusió. 

Gestió de les formacions a empreses. 

Donació d’equips obsolets. 

Col·laboració amb PIMEC.

Col·laboració amb la campanya de donació de joguines

(2018/2019/2020). 

Pla de mobilitat. 

Campanya al febrer per potenciar l’ús del transport públic.
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Consum de proximitat.

AMPANS. 

Afavorir les reunions a través de videoconferències.

Incorporació de l’aplicació Zoom. 

Teletreball. 

Càlcul de la petjada de CO2. 

ACOR2DS voluntaris.

Adhesió a la declaració d’emergència climàtica de

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

Convencions sostenibles. 

Recollida de brossa a la platja. 

Reducció del consum de paper
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Adhesió al Pacte Mundial. 

Memòria GRI. 

Codi de conducta d’INGECAL

Incorporació dels ODS a l’empresa. 

Creació grup ODS. 

Empresa sòcia de la Fundació Josep Carreras.

Amics de la Guttmann. 

SEGCIB. 

Participació a la Magic Line.
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