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Contingut de GRI 

ESTRATÈGIA I ANÀLISI  

G4-1 Declaració del màxim 

responsable sobre la 

rellevància de la sostenibilitat 

per a l'organització i la seva 

estratègia. 

 

CARTA DE LA DIRECCIÓ D’INGECAL: 
 

 
 

DECLARACIÓ DE LA RELLEVÀNCIA DE LA 
SOSTENIBILITAT PER A LA DIRECCIÓ  

D’INGECAL: 
 

Des de la direcció d’INGECAL volem confirmar la rellevància que per a la nostra 
empresa té la sostenibilitat, entesa com la capacitat per a mantenir la continuïtat a 
llarg termini del medi ambient i de les activitats humanes en els seus aspectes 
econòmics, socials, institucionals i ambientals. 
 
Aquest concepte de sostenibilitat, s’inclou en la nostra planificació estratègica 
mitjançant la seva inclusió en els nostres valors definits en la nostra política integrada 
de gestió en la que definim la nostra missió, visió i valors. 
 
Des de 2006 hem publicat el nostre informe de progrés d’acord amb el nostre 
compromís amb la iniciativa del Pacte Mundial i dels Deu Principis del mateix, ja que 
des de l’inici de la nostra adhesió hem compartit els valors que promou el Pacte. 
 
Des de 2010 hem participat en el projecte de càlcul de la nostra petjada de carboni dins 
del Programa ACO2RDS VOLUNTARIS de la Generalitat de Catalunya. 
 
En l’actualitat volem incrementar el nostre compromís amb la informació i la 
transparència de les nostres activitats, per la qual cosa hem decidit integrar totes les 
nostres informacions en una única memòria redactada d’acord als requisits de 
l’informe de progrés del Pacte Mundial i la memòria de sostenibilitat requerides en la 
guia G4 del Global Reporting Initiative (GRI), que realitzem des del 2013. 
 
En els diferents cursos, seminaris i jornades que realitzem, hem inclòs presentacions 
sobre els continguts referents a la sostenibilitat, per a difondre aquests conceptes 
entre els nostres clients.  
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PERFIL DE LA ORGANITZACIÓ  

G4-3        Nom de la organització. INGECAL, Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente, S.L.  
 

G4-4        Principals marques, productes 

i/o serveis. 

INGECAL, Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente, S.L. (INGECAL, 
S.L. en endavant) és una empresa fundada al Febrer del 2000 que 
continua la activitat professional iniciada per Evaristo Gutiérrez l’any 
1992.  

L’empresa es dedica a la consultoria, auditoria i formació en les àrees de 
gestió de: 

• Qualitat,  

• Medi ambient,  

• Seguretat laboral, 

• Seguretat de la informació,  

• Innovació,  

• Responsabilitat social,  

• Gestió empresarial,  

Els diferents processos de la nostra organització es relacionen de la 
següent manera: 

Mapa de processos

Aprovat  per:   Evaristo Gutiérrez        Data: 24/07/2013        DC-004 Rev. 05
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Les marques que utilitzem són: 

 

INGESOFT: software de gestió documental. 
 

SIMA: servei d’informació mediambiental. 
 

INFOCAL: butlletí informatiu setmanal. 
 

INGECAMPUS: plataforma per a la formació on-line. 
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G4-5    Localització de la seu de 

l'organització 

La seu corporativa està situada al carrer Antoni Bell 2, 2º D2 - 08174 Sant 
Cugat del Vallès, Barcelona (Catalunya). 
 
www.ingecal.cat 
 

 

G4-6    Nombre de països en els quals 

opera l'organització i nom 

dels països en els quals 

desenvolupa activitats 

significatives o els que siguin 

rellevants específicament 

respecte als aspectes de 

sostenibilitat tractats en la 

memòria. 

INGECAL, S.L. té el seu àmbit d’actuació a Catalunya i la resta del territori 
espanyol. 

G4-7  Naturalesa de la propietat i 

forma jurídica. 
INGECAL és una empresa privada amb dos accionistes. 
 
INGECAL és una Societat Limitada, fundada al febrer de l’any 2010, amb 
CIF: B62188552 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 32.362, 
foli 121, full B 208293 inscripció.  

G4-8 Mercats servits (incloent el 

desglossament geogràfic, els 

sectors que abasteix i els tipus 

de clients / beneficiaris). 

INGECAL S.L., treballa en els següents sectors d’activitat:  
 

• Industrial, 

• Serveis,  

• Sanitat,  

• Productes sanitaris, 

• Alimentació, 

• Construcció,  

• Administracions Públiques. 
 

El 98,57 % de facturació d’INGECAL es realitza en clients de Catalunya, el 
1,30 % restant a la resta d’Espanya i el 0,126% a la resta del món. 

 

 2015 2014 2013 2012 

Catalunya 98,57 % 98,22 % 98,35 % 99,24% 

Resta 
Espanya 

1,30 % 1,78 % 1,65 % 0,76% 

Resta Món 0,13 % ---- ---- ---- 
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G4-9 Dimensions de l'organització 

informant, incloent el nombre 

total d’empleats, les vendes 

netes, la capitalització total i 

la quantitat de productes o 

serveis prestats. 

a. Nombre total d’empleats a 31/12/15: 9 persones contractades 
directament per INGECAL, més 3 col·laboradors externs amb una 
dedicació superior al 20 % de la seva jornada.  

b. Nombre total d’operacions: Durant 2015 hem realitzat 293 
projectes de consultoria, auditoria i formació. 

c.  Vendes netes 2015:      553.634,84 € 

d.  Actiu corrent:                 243.147,42 € 

e.  Patrimoni net:                240.748,58 € 

f.  Pasiu corrent:                   71.383,42 € 

g. Participacions d’import igual o superior al 5 %: 

Evaristo Gutiérrez Jiménez – 99,00 %   

h. Durant 2015 hem realitzat 293 projectes, sent els més 
significatius: 

• 27 certificacions de sistemes de gestió per als nostres clients 

• 114 auditories internes de sistemes de gestió realitzades a 
clients 

• 84 cursos organitzats per Ingecal amb 451 assistents, dels 
quals 12 éren persones en situació d’atur convidades per 
Ingecal (programa Seient Solidari). 

• 1 jornada de difusió amb 90 assistents. 

G4-10 Desglossament del col•lectiu 

d’empleats per tipus de feina, 

per contracte, per regió i per 

sexe. 

a. Nombre total d’empleats per contracte de treball i gènere. 
 

31.12.15 Homes Dones Total 

Total Personal 1 8 9 

Indefinit a temps 
complet 

1 2 3 

Indefinit a temps 
parcial 

0 4 4 

Temporal a temps 
complet 

0 2 2 

 
b. Nombre total d’empleats fixes per temps de dedicació i sexe. 

 

31.12.15 Homes Dones Total 

Personal fix 1 6 7 

Indefinit a temps 
complet 

1 2 3 

Indefinit a temps 
parcial 

0 4 4 

 
c. Força laboral dels empleats i treballadors supervisats i per 

gènere. 
 

31.12.15 Homes Dones Total 

Personal 
supervisat 

0 6 6 
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d. Total de treballadors per regió i gènere. 

 

31.12.15 Homes Dones Total 

Personal a 
Catalunya 

1 8 9 

 
e. Una part del treball de l’organització es duu a terme per 

treballadors que han estat reconeguts legalment com a 
autònoms, o per persones que no són empleats o treballadors 
contractats, inclosos els empleats i els empleats supervisats dels 
contractistes. 
 

31.12.15 Homes Dones Total 

Personal autònom 6 2 8 

> 20 % dedicació a 
INGECAL 

3 1 4 

< 20 % dedicació a 
INGECAL 

3 1 4 

 
f. Indicar qualsevol variació significativa en les xifres d’ocupació 

(com les variacions estacionals en l’ocupació en les indústries 
turístiques o agrícoles). 
 
No tenim estacionalitat en l’ocupació. 

 

G4-11 Percentatge total del 

personal cobert per un 

conveni col•lectiu. 

100 %. La totalitat de les 9 persones de la plantilla, estàn coberts per 
l’Estatut del Treballador i pel conveni col·lectiu de treball d’Oficines i 
Despatxos de Catalunya.  

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (Vigent fins al 01 de Gener 
de 2014). 

 

G4-12 Descriure la cadena de 

subministrament de 

l'organització. 

La cadena de subministrament dels nostres serveis és: 

• Contractació de Personal autònom. 

• Adquisició de material d’oficina i informàtic. 

• Proveïdors de desplaçament. 

 Proveïdors Catalunya 
Resta 

Espanya 
Resta 
món 

Total 

TOTAL 2013 87,24 % 12,04 % 0,73 % 100,00 

TOTAL 2014 80,81 % 18,40 % 0,79 % 100,00 

TOTAL 2015 85,42 % 13,24 % 1,34 % 100,00 
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G4-13 Canvis significatius durant el 

període de referència en la 

mida de l'organització, 

estructura i propietat de 

l'organització o a la seva 

cadena de subministrament. 

 

 

 

 

Estructura de personal:  

 2015 2014 2013 2012 

Mitja de 
plantilla 

8,18 7,03 8,73 9,78 

 

Durant 2015 i per motius de la pujada d’activitat, s’ha fet un contracte 
nou. 
Estructura propietat: no s’han produït canvis. 
Estructura proveïdors: no s’han produït canvis significatius. 

PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ:  Participació en iniciatives externes 

G4-14 
 

Descripció de com 

l'organització ha adoptat un 

plantejament o principi de 

precaució. 

INGECAL disposa d’un sistema intern de gestión ambiental, en el que 
hem identificat i avaluat els nostres principals impactes ambientals 
significatius: 

• Consum elèctric. 

• Emissions totals de CO2 equivalent (consum elèctric i 
desplaçaments). 
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G4-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principis o programes socials, 

ambientals i econòmics 

desenvolupats externament, 

així com qualsevol altra 

iniciativa que l'organització 

subscrigui o aprovi. 

INGECAL s’ha adherit de forma voluntària a les següents iniciatives: 

• Desde 2006, adherits al PACTE MUNDIAL de Nacions Unides. Cada 
exercici hem publicat l’informe de progrés. 
Grups d’interès: Personal contractat i autònom, Clients, Assistents a 
cursos, Accionistes, Proveïdors 
 

 

• En 2009 aprovem el nostre primer Pla d’Igualtat. 
Grups d’interès: Personal contractat i autònom. 

 

 
 

• Desde 2010 estem adherits al Manifest per uns horaris més 
responsables, promogut per  ARHOE (Comissió Nacional per a la 
Racionalització dels Horaris Espanyols). 
Grups d’interès: Personal contractat i autònom, Assistents a cursos. 

 

 
 

• Desde 2010, formem part del Programa d’ACO2RDS Acords 
Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, per a la reducció de les 
emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH). Cada exercici 
publiquem el nostre inventari d’emissions equivalents de CO2 i les 
mesures de reducció aplicades. 
Grups d’interès: Personal contractat i autònom, Clients, Proveïdors. 

 

 
 

• Desde 2010, Ingecal és una organització firmant del Charter de la 
Diversitat, pel que ens comprometem a respectar les normatives 
vigents en matèria d’igualtat d’oportunitats i anti-discriminació. 
Grups d’interès: Personal contractat i autònom. 
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• Desde 2011 estem adherits al ‘Manifest per la Corresponsabilitat’ 
impulsat per la Fundació Corresponsables. 
Grups d’interès: Personal contractat i autònom, Clients, Assistents a 
cursos, Accionistes. 
 

• En 2012 participem com a entitat amiga de la INICIATIVA RSE-PiME, 
per al desenvolupament i implantació de procediments i eines de 
gestió de RSE a la PiME. 
Grups d’interès: Personal contractat i autònom, Accionistes, 
Proveïdors. 

 

 
 

• Desde 2012, tenim un acord de col·laboració amb l’ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès destinat a cobrir un 20% de les places de les 
diferents activitats formatives a persones en situación d’atur. 
Conveni Seient Solidari. 
Grups d’interès: Clientes, Asistentes a cursos, Servicios de 
ocupación. 

 
• Al 2012 vam participar, juntament amb el projecte Seient Solidari, en 

el projecte de Forètica Enterprise 2020 a Espanya.  Enterprise 2020 
és la única iniciativa de lideratge empresarial reconeguda per la 
Comissió Europea en la seva última comunicació sobre RSE. 
Grups d’interès: Clients, Assistents a cursos, Serveis d’ocupació.  
 

 

• Al 2013 INGECAL signa el COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA 
SOSTENIBILITAT de l’Ajuntament de Barcelona, obert a la implicació 
i aportació de totes les organitzacions ciutadanes il·lusionades i 
compromeses amb el futur de la ciutat.  
Grups d’interès: Personal contractat i autònom, Clients, Assistents a 
cursos, Proveïdors. 
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• INGECAL, dins el Pla Empreses Sòcies, ha renovat
amb la Fundació Internacional Josep Carreras
que persegueix l’objectiu d’aconseguir que la leucèmia sig
dia, una enfermetat 100% curable. 
Grups d’interès: Personal contractat i autònom, Clients, Accionistes, 
Fundacions i ONG. 

• INGECAL es va adherir el juliol de 2013 al Programa Solidaritat a 
l’empresa promogut per l’Associació Espanyola contra el 
(AECC). 

• INGECAL es va adherir al 2013 al Manifest
organitzacions compromeses amb el valor de les persone

 

• Al 2014 INGECAL aprova la Política de compre

http://www.ingecal.cat/wp-content/uploads/2014/10/Politica
sostenible-INGECAL.pdf 

 

• Al 2015 INGECAL signa un conveni de col·laboració amb el proj
BOX21 de la Fundació Itinerarium per a utilitzar la tipografía d’
Vives en les nostres activitats i cursos. 
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el Pla Empreses Sòcies, ha renovat el seu compromís 
Carreras contra la Leucèmia, 
que la leucèmia sigui, algún 

ctat i autònom, Clients, Accionistes, 

 

l de 2013 al Programa Solidaritat a 
sociació Espanyola contra el Càncer 

 

nifest Factor Humà de les 
ses amb el valor de les persones. 

 

INGECAL aprova la Política de compres responsables. 

 

content/uploads/2014/10/Politica-compres-

·laboració amb el projecte 
tzar la tipografía d’Anna 
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G4-16 Principals associacions a les 

què pertany (com ara 

associacions sectorials i/o 

entitats nacionals i 

internacionals) a les quals 

l'organització:  

- Ostenti un càrrec en l'òrgan 

de govern; 

- Participi en projectes o 

comitès; 

- Faci una aportació de fons 

notable, a més de les quotes 

de membres obligatòries; 

- Pensi que ser-ne membre és 

una decisió estratègica. 

ASPECTES MATERIALS I COBERTURA

G4-17    Estructura operativa de 

l'organització, incloses les 

principals divisions, entitats 

operatives, filials i negocis 

conjunts (joint ventures). 
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INGECAL es membre de: 

• AEPTV - Associació d’empreses del Parc Tecnològic del Vallès. 
 

 

• SEGCIB  - Societat Espanyola de Garantía de Qualitat en Investigació

 

COBERTURA 

INGECAL no pertany a cap grupo empresarial, ni posee
conjunts. 

 
L’estructura organitzativa d’INGECAL S.L. queda definida en el següent
organigrama: 
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Associació d’empreses del Parc Tecnològic del Vallès.  

 

Societat Espanyola de Garantía de Qualitat en Investigació. 

 

grupo empresarial, ni poseeix filials ni negocis 

CAL S.L. queda definida en el següent 
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G4-18   Procés de definició del 

contingut de la memòria, 

inclòs: 

 

• Determinació de la 

materialitat 

• Prioritat dels aspectes 

inclosos en la memòria 

• Identificació dels grups 

d'interès que l'organització 

preveu que utilitzin la 

memòria. 

El procés de definició del contingut d’aquest informe ha seguit les 
directrius del G4 del Global Reporting Initiative per a l’elaboració de 
memòries i els interessos dels principals grups d’interès (GGII), a partir 
dels diferents canals de comunicació establerts per a cada un d’ells. 

Per a prioritzar els aspectes i definir els que són materials, s’ha elaborat 
una matriu en la que es puntúa cada aspecte segons: 

- Significança de l’impacte: com afecta cada assumpte al negoci: 
Importància (0 a 5) 

- Com influencia cada assumpte en les decissions dels GGII: 
Importància (0 a 5) 

Cada criteri és valorat de 1 a 5 punts. Els assumptes materials són els 
que obtenen una puntuació superior a 5. 

G4-19 Llista de tots els aspectes 

materials identificats en el 

procés de definició del 

contingut de la memòria. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ASPECTE 

ECONOMIA 

 Acompliment econòmic 

Presència en el mercat 

Conseqüències econòmiques indirectes 

MEDI 

AMBIENT 

 Energia 

Emissions 

Compliment regulatori 

Transport 

SOCIETAT 

PRÀCTIQUES 
LABORALS I  

TREBALL DIGNE 

Ocupació 

Relacions entre els Treballadors  

i la Direcció 

Salut i seguretat en el treball 

Capacitació i educació 

Diversitat i igualtat d’oportunitats 

Igualtat de retribució entre  

dones i homes 

SOCIETAT 

SOCIETAT 

Lluita contra la corrupció 

Política pública 

Compliment regulatori 

RESPONSABILITAT 
SOBRE PRODUCTES 

Salut i seguretat dels clients 

Privacitat dels clients 

Compliment regulatori 
 

G4-20 Cobertura de la memòria. La informació abasta a totes les activitats desenvolupades per INGECAL 
durant l’exercici 2015, en les instal·lacions d’Antoni Bell 2, 2º D2 08174 
de Sant Cugat del Vallès. 
 
Per a cada un dels aspectes identificats es determina en quin procés de 
l’activitat d’INGECAL és material l’assumpte i en quina zona geogràfica, 
encara que aquest punt, per l’activitat d’INGECAL i la seva única ubicació 
sempre serà Catalunya. 
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G4-21 Indicar l'existència de 

limitacions de l'abast o 

cobertura de la memòria. 

Cap dels aspectes és material fora de l’organització exeptuant al 
personal autònom, però la quantificació per a cada un dels indicadors 
relacionats amb el personal autònom es tracta igual que el personal 
contractat, portant el control amb el programa de gestió d’INGECAL. 
 

El càlcul del CO2 incorpora al personal contractat i l’autònom amb una 
dedicació superior al 20 % de la seva jornada. 
 

La majoria d’aspectes que no han estat identificats com a materials, ho 
són degut a l’activitat d’INGECAL, prestació de serveis de consultoria i 
formació a empreses localitzades a Catalunya i puntualment a el resta 
d’Espanya. No es disposa d’una cadena de subministrament amb 
proveïdors amb riscos en la vulneració dels Drets Humans, o amb 
impactes ambientals. 

   

G4-22 Descripció de l'efecte que pot 

tenir la reexpressió 

d'informació pertanyent a 

memòries anteriors, 

juntament amb les raons que 

han motivat aquesta 

reexpressió. 

 

Durant el 2015 no s’ha reexpressat cap tipus d’informació continguda en 
la memòria del 2014. 

G4-23 Canvis significatius relatius a 

períodes anteriors en l'abast, 

la cobertura o els mètodes de 

valoració aplicats en la 

memòria. 

Durant el 2015 no s’han produït canvios significatius en l’abast, la 
cobertura o els mètodes de valoració aplicats. 

 

PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

G4-24 Relació de grups d’interès que 

l’organització ha inclòs. Els grups d’interès identificats per INGECAL, són: 

 

Entitats 

certificadores

Societat

Clients

Personal 

contractat

Proveïdors

Direcció
Entitats 

Financeres

Serveis

Ocupació

Associacions 

Empresarials

Fundacions

i ONG’s

Personal 

autònom

Assistents 

cursos

Administrac.

Públiques

Parts interessades d’INGECAL

Proveïdors 

formació

Empreses 

Volpelleres

Centre

Veïns

Competència
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G4-25 Base per a la identificació i 

selecció de grups d’interès 

amb els que l’organització es 

compromet. 
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INGECAL ha identificat els grups d’interès mitjançant
següents conceptes: 

 
• ¿Exerceix aquest grup una gran influència en l’acompliment 

econòmic? 
 

• ¿ Exerceix aquest grup una gran influència en l’acompliment 
 

• ¿ Exerceix aquest grup una gran influència en l’acompliment 
ambiental? 
 

• ¿Es veu afectat en gran mesura aquest grup pel
econòmic? 
 

• ¿ Es veu afectat en gran mesura aquest grup pel seu acompliment 
social? 
 

• ¿ Es veu afectat en gran mesura aquest grup pel seu acompliment 
ambiental? 
 

• Aquest grup, ¿exercirà molta influència o es 
futur? 
 

Cada criteri és valorat de 1 a 5 punts. Els grups d’interè
els que obtenen una puntuació superior a 15. 
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tjançant una valoració dels 

¿Exerceix aquest grup una gran influència en l’acompliment 

¿ Exerceix aquest grup una gran influència en l’acompliment social? 

Exerceix aquest grup una gran influència en l’acompliment 

u afectat en gran mesura aquest grup pel seu acompliment 

Es veu afectat en gran mesura aquest grup pel seu acompliment 

Es veu afectat en gran mesura aquest grup pel seu acompliment 

 veurà molt afectat en el 

a 5 punts. Els grups d’interès rellevants són 
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G4-26 Enfocaments adoptats per a 

la inclusió dels grups 

d'interès, incloses la 

freqüència de la seva 

participació per tipus i 

categoria de grups d'interès. 

 

Grups d’interès 
rellevants 

Canal comunicació 
Freqüència 

comunicació 

Clients 

Visites Contínues 

INFOCAL Setmanal 

Jornades i esmorzars Semestral 

Xarxes socials (Webblog, 

Twitter, Facebook) 
Setmanal 

Enquestes Anual 

Assistents cursos 

INGECAMPUS Contínua 

INFOCAL Setmanal 

Enquesta de satisfacció Cada curs 

Personal contractat 

Reunions avaluació Anual 

Comité de qualitat Semestral 

COMUNICA’T  
Whattsap 

Mensual 

Enquesta de satisfacció Anual 

Xarxes socials (Webblog, 

Twitter, Facebook) 
Setmanal 

Personal autònom 

Comité de qualitat Semestral 

COMUNICA’T  
Whattsap 

Mensual 

Enquesta de satisfacció Anual 

Xarxes socials (Webblog, 

Twitter, Facebook) 
Setmanal 

Entitats 
certificadores 

Reunions avaluació Semestral 

Jornades i esmorzars Semestral 

Accionistes 
Comité Direcció Trimestral 

Tancament resultats Anual 

Fundacions i ONG's 
Reunions Anual 

Informes Anual 

Associacions 
empresarials 

Reunions Anual 

Serveis d’ocupació 
Reunions Anual 

Informes Anual 

 
INFOCAL: newsletter extern i intern, setmanal 
COMUNICA’T: butlletí informatiu mensual intern 
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G4-27 Principals preocupacions i 

aspectes d'interès que hagin 

sorgit a través de la 

participació dels grups 

d'interès i la forma en què ha 

respost l'organització als 

mateixos en l'elaboració de la 

memòria. 

 

Grups d’interès 
rellevants 

Principals 
preocupacions 

expressades 
Resposta INGECAL 

Clients 

Reducció de 
tarifes 

Estudi de reducció 
de costos 

Emissions CO2 
(desplaçaments) 

Càlcul emissions CO2 

Assistents 
cursos 

Emissions CO2 
(desplaçaments) 

Càlcul emissions CO2 

Reducció paper 
Plataforma 
Ingecampus 

Alumnes sense 
recursos 

Seient Solidari 

Personal 
contractat 

Conciliació 
laboral i familiar 

Pla conciliació 
laboral i familiar 

Reducció 
impactes 

ambientals 

Estudi aspectes 
ambientals 

Increment de 
formació 

Pla de formació 
2015 

Remuneració 
econòmica 

Manteniment nivell 
salarial 2015 

Personal 
autònom 

Conciliació 
laboral i familiar 

Pla conciliació 
laboral i familiar 

Reducció 
impactes 

ambientals 

Estudi aspectes 
ambientals 

Increment de 
formació 

Pla de formació 
2015 

Remuneració 
econòmica 

Manteniment nivell 
salarial 2015 

Entitats 
certificadores 

Increment 
col·laboració 

Selecció entitats 
certificadores 

Accionistes 
Manteniment 

rendibilitat 
Estudi de reducció 

de costos 

Fundacions i 
ONG's 

Manteniment 
col·laboració 

Selecció d’entitats 

Associacions 
empresarials 

Manteniment 
col·laboració 

Selecció d’entitats 

Serveis 
d’ocupació 

Manteniment 
col·laboració 

Selecció d’entitats 
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PERFIL DE LA MEMÒRIA 

G4-28 
 

Període cobert per la 

Informació continguda en la 

memòria. 

La informació que conté aquesta memòria fa referència a l’any natural 
de 2015. 

G4-29 Data de la memòria anterior 

més recent. 

Es tracta de la quarta memòria GRI (G4) d’INGECAL. 

Altres memòries publicades són: 

Informe de progrés 2011 d’INGECAL. 

http://www.pactomundial.org/images/informes/B62188552/2011/infor
me_INGECAL_SL_(Ingenieria_de_la_Calidad_y_el_Medio_Ambiente).pdf 

Informe anual ACO2RDS VOLUNTARIS de 2013. 

http://www.ingecal.cat/wp-
content/uploads/2013/11/InformeAnual_AcordsC02_20131.pdf 

 
Memòria de sostenibilitat 2012 d’INGECAL. 

http://www.ingecal.cat/2013/09/ingecal-grig4-sostenibilidad-2012 
 

Publicada també al portal RSCAT de la Generalitat de Catalunya 

http://www.observatori-ctesc.cat/doc/doc_19569371_1.pdf 
 

Memòria de sostenibilitat 2013 d’INGECAL. 

http://www.ingecal.cat/wp-content/uploads/2014/09/GRI_g4_2013.png 
 
Memòria de sostenibilitat 2014 d’INGECAL. 

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-
submit/active/163721 

 

G4-30 Cicle de presentació de 

memòries. 
Anual 

G4-31 Punt de contacte per a 

qüestions relatives a la 

memòria o al seu contingut. 
 
 

Evaristo Gutiérrez Jiménez 
Director d’INGECAL 
egj@ingecal.cat 

G4-32 
 

Taula que indica la 

localització dels continguts 

bàsics en la memòria. 

La nostra memòria segueix l’índex de continguts G4 GRI. 

El nivell dela nostra memòria és Core (G4 GRI). 

G4-33 
 
 
 
 
 
 
 

Política i pràctica actual en 

relació amb la sol•licitud de 

verificació externa de la 

memòria. 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra memòria no ha estat verificada externament. 

 

 

 

 



 Memòria de Sostenibilitat INGECAL 
 

GOVERN: Estructura i composició   

G4-34 
 

L'estructura de govern de 

l'organització, incloent els 

comitès del màxim òrgan de 

govern responsable de 

tasques com ara la definició 

de l'estratègia o la supervisió 

de l'organització. Identificar 

els comitès responsables de la 

presa de decisions sobre els 

impactes econòmics, 

ambientals i socials. 

ÈTICA i INTEGRITAT 

G4-56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaracions de missió i 

valors desenvolupades 

internament, codis de 

conducta i principis rellevants 

per al desenvolupament 

econòmic, ambiental i social, i 

l'estat de la seva 

implementació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Memòria de Sostenibilitat INGECAL  2015                             

L’estructura de govern d’INGECAL és la següent: 

 

Aquestes tres persones formen el Comité de Direcció, que é
responsable de la definició de l’estratègia i la supervisió de 
l’organització.  

Existeix un Comité de Qualitat en el que participa la totalitat de la 
plantilla, que es reuneix semestralment, en el que es presenten els 
resultats obtinguts i l’estratègia per als propers 6 meso

La base per a aconseguir un compromís total amb la qualitat, el medi 
ambient, la innovació, la seguretat i salut laboral i la responsabilitat 
social, a INGECAL, es fonamenta en: 

 

Direcció

Evaristo 
Gutiérrez

Direcció de 
Projectes           

Ana Fernández

Direcció de 
Projectes    

Magalí Castella
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persones formen el Comité de Direcció, que és el 
responsable de la definició de l’estratègia i la supervisió de 

articipa la totalitat de la 
ix semestralment, en el que es presenten els 

s propers 6 mesos. 

aconseguir un compromís total amb la qualitat, el medi 
ambient, la innovació, la seguretat i salut laboral i la responsabilitat 

 

Direcció de 
Projectes    

Magalí Castella
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CODI ÈTIC I DE CONDUCTA D’INGECAL 

INGECAL està adherida al Pacte Mundial i hem inclòs en el nostre codi 
ètic i de conducta els 10 Principis del Pacte: 

 

1. Donar suport i respectar dintre del nostre àmbit d’influència la 
protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts 
internacionalment. 

2. Assegurar-se de no ser còmplices en la vulneració dels drets humans. 
3. Llibertat d’afiliació i reconeixment efectiu del dret a la negociació 

col·lectiva. 
4. Eliminar tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció. 
5. Eradicar el treball infantil. 
6. Abolir les pràctiques de discriminació en el treball i l’ocupació. 
7. Mantenir un enfoc preventiu que afavoreixi el medi ambient. 
8. Fomentar iniciatives que promoguin una major responsabilitat 

ambiental. 
9. Afavorir el desenvolupament i la difusió de tecnologies respectuoses 

amb el medi ambient. 
10. Lluitar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses 

l’extorsió i el suborn. 
 

Aquests principis són la base del nostre codi ètic i de conducta i ens 
marquen les pautes de comportament per a actuar amb independència, 
integritat moral i respecte a les persones en el desenvolupament de la 
nostra activitat diària. 
 

1. PROFESSIONALITAT: 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. 

  
 

2. EQUIP: TOTS SOM UN MATEIX EQUIP: es tracta de treballar en equip 
donat que totes les nostres àrees estàn relacionades en el cicle d’un 
projecte i qualsevol acció en una 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 necessitats. 
 

3. LEAN: FACILITEM RESPOSTES RÀPIDES: consisteix en agilitzar al 
màxim el temps de resolució de consultes o problemes que pugui tenir el 
client amb la finalitat de no fer-lo esperar. Una resposta ràpida a les 
consultes i necessitats dels nostres clients és un dels millors mètodes de 
satisfer-los. 

 

4. Escoltar les queixes i GESTIONAR ELS ERRORS: es tracta d’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. 
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5. Saber dir "NO" raonant-ho: consisteix en saber donar una resposta 
negativa a una petició d’un client amb l’objectiu de que aquesta no sigui 
percebuda de forma negativa per ell. 
 

6. RELACIÓ AMB PROVEÏDORS: 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. 
 

7. RELACIÓ AMB CLIENTS: 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 independència. 
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. 
 

8. CONFIDENCIALITAT: s’entén que 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. 

Aquest principi, que manté la seva vigència malgrat el cessament de la 
condició d’empleat/da d’INGECAL, es concreta en: 

• Secret Professional: Mantenir el secret professional de les dades, 
informes, plans estratègics i altres activitats d’INGECAL i les seves 
persones, que no siguin de caràcter públic, i la publicitat de la qual 
pugui afectar als nostres interessos. No es podrà facilitar informació 
dels mateixos, excepte quan estigui expressament autoritzat o s’actuï 
en cumpliment de resolució judicial o precepte exprés de la llei. 

• Propietat Intel·lectual: No es podrà utilitzar per a fins propis, de 
tercers, ni per a obtenir benefici o lucre, els programes, sistemes 
informàtics, manuals, cursos, estudis, informes, etc., creats, 
desenvolupats o perfeccionats a INGECAL, donat que l’empresa 
conserva en tot moment la propietat intel·lectual dels mateixos. 

• Coneixements i maneres de fer: Mantenir la més estricta 
confidencialitat en la utilització del coneixement intern fora de l’àmbit 
d’INGECAL. 

 

9. LIMITACIONS I INCOMPATIBILITATS DE CARÀCTER GENERAL: el 
personal contractat per INGECAL tindrà les següents limitacions: 
 

• 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. 
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• 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 independència i dedicació professional. 
 
 

10. PROJECTES: 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. 

 

La missió, visió i valors, i el codi ètic i de conducta, s’han aprovat en el 
Comité de Direcció i són difosos al nostre personal en el pla d’acollida i 
recordats en eas reunions del Comité de Qualitat. 

ENFOC DE GESTIÓ I INDICADORS D’ACOMPLIMENT 

 

CATEGORIA: ECONOMIA 

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 

INGECAL disposa del PROCEDIMENT DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
(PR-003) on s’especifica la gestió per processos, els indicadors per a 
seguir cada un dels processos determinats i els objectius anuals. El 
2004 es va elaborar per primera vegada el PLA ESTRATÈGIC 
actualitzat cada 3 anys i revisat anualment.  

El 2008 es va implantar l’aplicació WISCONSIN per al seguiment dels 
projectes i dels indicadors d’acompliment econòmic. El programa de 
gestió controla: 

- PIPELINE 
- Facturació 
- Rendibilitat per projecte 

ASPECTE: ACOMPLIMENT ECONÒMIC 

G4-EC1 Valor econòmic directe 

generat i distribuït, incloent-

hi ingressos, costos 

d'explotació, retribució a 

empleats, donacions i altres 

inversions en la comunitat, 

beneficis no distribuïts i 

pagaments a proveïdors de 

capital i a governs. 

• Vendes netes 2015:                              553.634,84 € 

• Despeses de personal:                         408.614,57 € 

• Despeses d’explotació:                        137.455,49 € 

• Pagaments a proveïdors de capital:          620,09 € 

• Pagaments a governs: IVA:                   90.474,30 € 

• Pagaments a governs: IS:                        2.898,93 € 

• Donacions:                                                 1.500,00 € 
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G4-EC2 Conseqüències financeres i 

altres riscos i oportunitats per 

a les activitats de 

l’organització degudes al 

canvi climàtic.  

INGECAL calcula anualment les emissions de gasos que provoquen 
l’efecte hivernacle. Veure punts G4-EN15 a G4-EN21. 

L’evolució internacional sobre les conseqüències del canvi climàtic, ha 
provocat que alguns dels nostres clients ens sol·licitin projectes de 
càlcul de les seves emissions o de càlcul de la seva petjada de CO2. 

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones 

de la organización debidas a 

programas de beneficios 

sociales.  

INGECAL no disposa de programes de beneficis socials (plans de 
jubilació) per al seu personal. 

G4-EC4 Ajudes econòmiques 

atorgades per ens del govern, 

tals com desgravacions i 

crèdits fiscals, subvencions,  
ajudes a la inversió, beques 

d’investigació i 

desenvolupament i altres 

tipus pertinents de 

subvencions, premis amb 

dotació econòmica, exempció 

de regalies, ajuda financera 

dels organisms de crèdit a 

l’exportació, incentius 

financers o altres  
beneficis financers rebuts o 

per rebre de qualsevol ens 

governamental en relació 

camb qualsevol operació. 

 

Durant el 2015, INGECAL no ha rebut cap ajuda o subvenció 
procedents de les administracions públiques.   

Cap administració pública participa en l’estructura accionarial 
d’INGECAL. 

 
 

ASPECTE: PRESÈNCIA EN EL MERCAT 

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 

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. 
A nivell de polítiques de retribució el 70 % del personal disposa d‘un 
règim de retribució variable en funció del nivell de compliment de 
l’avaluació de l’acompliment. 

- Tots els contractes realitzats compleixen amb el nivell salarial 
definit en el conveni col·lectiu i en el 77,7 % dels casos se 
supera l’import mínim fixat. 

G4-EC5 Relacion entre el salari inicial 

estàndar desglossat per sexe i 

el salari mínim local en llocs 

on es desenvolupin 

operacions significatives. 

 

31.12.15 Homes Dones 

Salari mig INGECAL 
(cost total empresa) 

19,14 €/h 20,28 €/h 

Salari mínim inter- 
professional a Espanya  

(cost empresa) 
5,78€/h 5,78€/h 

Percentatge + 331 % + 351 % 

 
Durant 2015 s’han mantingut els salaris respecte a 2014. 
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G4-EC6  Percentatge d'alts directius 

procedents de l'activitat  local 

en llocs a os es desenvolupen 

operacions significatives. 

Per la nostra activitat i àmbit d'actuació, la totalitat de la nostra 
plantilla (100 %) és contractada a la província de Barcelona. 

ASPECTE: CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES INDIRECTES 

G4-EC7 Desenvolupament i impacte 

de la inversió en 

infraestructures i els tipus de 

serveis, així com en les 

comunitats i economies 

locals. 

 
 

Totes les activitats desenvolupades per INGECAL, tenen un impacte 
positiu en la societat, especialment a l'entorn empresarial, ja que ens 
dediquem a realitzar activitats de consultoria, formació i auditoria 
interna sobre sistemes de gestió de la qualitat, el medi ambient, la 
seguretat laboral, la innovació i la responsabilitat social corporativa. 

 
Aquests projectes tenen un impacte positiu als nostres clients i a les 
seves activitats. 
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CATEGORIA: MEDI AMBIENT 

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 

INGECAL té implantat un sistema de gestió integrat de qualitat, medi 
ambient, seguretat i salut en el treball i de responsabilitat social. Al 
ser una empresa de consultoria de sistemes de gestió ambientals i de 
qualitat, tot el personal té coneixements i sensibilització vers els 
temes ambientals. 

La política d’INGECAL integra els requisits dels quatre sistemes de 
gestió. 

Anualment s’actualitza la IDENTIFICACIÓ I EVALUACIÓ D’ASPECTES 
AMBIENTALS a partir del PROCEDIMENT D’IDENTIFICACIÓ 
D’ASPECTES AMBIENTALS (PR-020). 

Respecte les emissions, desde el 2011 estem adherits al programa 
d'ACORDS VOLUNTARIS que impulsa l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic, a partir del qual es va implantar al llarg del 2012 un pla de 
movilitat per a reduïr les emissions. 

Les accions dutes a terme en el PLA DE MOVILITAT 2012-2014 han 
estat les següents: 

- Càlcul de la 'Petjada de Carboni' 
- Establir un pla per a la reducció de l’ús de l’automòbil, 

consistent en: 
1. Potenciar l’ús del transport públic. 
2. Reducció de trajectes (visites d’una jornada en lloc de 

mitja) 
3. Assignació de clients en funció de proximitat. 
4. Establiment d’una política clara d’ús del cotxe privat. 

- A finals d’any, identificar el consultor 'més responsable' en 
l’ús de l’automòbil. 

Algunes de les millores obtingudes han estat: 

- S’han ampliat les hores de consultoria en alguns clients. 
- S’ha potenciat l’ús del transport público, pagant les despeses 

al personal. 
- S’ha potenciat el compartir el cotxe. 

La formació realitzada en medi ambient ha estat tant la rebuda pel 
personal expert en Medi Ambient com la realitzada als nostres clients 
en les jornades  i cursos d’INGECAL. 
 
El 2015 hem reduït les emissions totals en un 16,3%, dins del marc 
dels ACO2RDS Voluntaris al qual estem adherits. A nivell d’indicador, 
respecte les hores treballades, hem reduït un 26,2%. 
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Les dades respecte a consums energètics i consum de paper 
s’obtenen a partir del gestor documental INGESOFT.  Els resultats de 
2015: 

 

 
ANY 
2015 

ANY 
2014 

ANY 
2013 

ANY 
2012 

ANY 
2011 

ANY 
2010 

Energia 
9.037,10 

KW/h 
8.305 
KW/h 

8.661 
KW/h 

9.148 
KW/h 

7.648 
KW/h 

8.534 
KW/h 

Paper 
710,3 kg 

(*) 
296,5 kg 371,4 kg 412,1 kg ND ND 

(*) L'increment del consum de paper ha estat ocasionat per la 
incorporació del consum de cartró (carpetes i calendaris que abans 
es feiem en plàstic, a partir del 2015 es fan amb cartró). 

ASPECTE: EMISSIONS 

G4-EN15 Emissions directes  de gasos 

d’efecte hivernacle (GEH) 

(Abast 1). 

 

Durant 2015 hem emès 0,72 t. equivalents de CO2 (abast 1).  
Dades publicades en la nostra declaració d’ACO2RDS VOLUNTARIS de 
2015. 

 G4-EN16 Emissions  indirectes  de 

gasos d’efecte hivernacle al 

genera energia (abast 2).  

Durant 2015 hem emès 1,37 t. equivalents de CO2 (abast 2).  
Dades publicades en la nostra declaració d’ACO2RDS VOLUNTARIS de 
2015. 

G4-EN17 Altres emissions indirectes de 

gasos d’efecte hivernacle 

(abast 3). 

Durant 2015 hem emès 6,89 t. equivalents de CO2 (abast 3).  
Dades publicades en la nostra declaració d’ACO2RDS VOLUNTARIS de 
2015. 

G4-EN18 
 

Intensitat de les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle 

(GEH). 

a. Reportar la relació d’ intensitat de les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle. 
 
2015:   0,0005 t CO2 equiv./ hora treballada 
 

b. Informar la mètrica específica de l’organització (el denominador 

de la relació) escollit per a calcular la relació. 

 
Nombre d’hores treballades pel conjunt del nostre personal. 
 
c. Assenyalar els tipus d’emissions de GEH inclosos en la relació 

d’intensitat: directa (Abast 1), energia indirectes (Abast 2), altres 

danys (Abast 3). 

 
Definits en el nostre informe d’ACO2RDS VOLUNTARIS 2015 
https://dtes.gencat.cat/soccc_public/AppJava/public/llistat.do?reqC
ode=list  
 
 d.  Informe dels gasos inclosos en el càlcul. 

El gas considerat és: CO2. 
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G4-EN19 Reducció de les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle 

(GEH). 

Implantació del teletreball i ús de les TIC en les activitats de 
consultoria a clients. Campanya de sensibilització del consum eficient 
dels equips informàtics i il·luminació. 

El 2015 hem reduït les emissions totals en un 16,3%. A nivell 
d’indicador, respecte les hores treballades, hem reduït un 26,2%. 

 
Dades publicades en el nostre informe del Programa ACO2RDS 
VOLUNTARIS 2015. 

G4-EN20 Emissions de substàncies 

destructores de la capa d’ozó, 

en pès. 

0 t 
 

G4-EN21 NO, SO i altres emissions 

significatives a l‘aire, per 

tipus i pès. 

0 t 
 

ASPECTE: COMPLIMENT REGULATORI 

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 

Al tenir un sistema de gestió ambiental implantat es disposa del 
PROCEDIMENT D’IDENTIFICACIÓ DE REQUISITS LEGALS AMBIENTALS 
(PR-021). Mensualment la Responsable de Medi Ambient i Prevenció 
de RRLL actualitza la legislació aplicable, avaluant l’aplicació a 
INGECAL. 

- Aquesta revisió de legislació es duu a terme també per als 
clients d’INGECAL subscrits al SIMA, butlletí mensual de 
legislació ambiental. 

G4-EN29 Cost de les multes 

significatives i nombre de 

sancions no monetàries per 

incompliment de la normativa 

ambiental. 

0€ 
 
 
 
 

ASPECTE: TRANSPORT 

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 

Dins de l’adhesió al programa ACORDS VOLUNTARIS l’objectiu 
d’abaixar les emissions es va dur a terme a partir d’un PLA DE 
MOVILITAT que va incloure les següents accions respecte al 
transport: 

- Establir un pla per a la reducció de l’ús de l’automòbil, 
consistent a: 
1. Potenciar l’ús del transport públic. 
2. Reducció de trajectes (visites d’1 jornada en lloc de mitja) 
3. Assignació de clients en funció de proximitat. 
4. Establiment d’una política clara d’ús del cotxe privat. 

- A final d’any, identificar el consultor 'més responsable' en l’ús 
de l’automòbil. 

G4-EN30 
 

Impactes ambientals 

significatius del transport de 

productes i altres béns i 

materials utilitzats per a les 

activitats de l'organització, 

així com del transport de 

personal. 

L’impacte pels desplaçaments del nostre personal (cotxe, tren, 
avió,…) durant 2015 ha estat de 10,05 t equivalents de CO2. 
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CATEGORIA: SOCIETAT 

SUBCATEGORIA: PRÀCTIQUES LABORALS I TREBALL DIGNE 

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 

INGECAL ha elaborat un Codi Ètic i de Conducta el qual està 
incorporat en el documento PLA D’ACOLLIDA. 

A totes les noves incorporacions d’INGECAL se’ls fa entrega del PLA 
D’ACOLLIDA i el primer dia a l’empresa se’ls explica, per part del 
Director d’INGECAL, la POLÍTICA així com el codi ètic i de conducta de 
l’empresa. La resta de personal el té disponible en el gestor 
documental INGESOFT. 
 
En aquest es descriuen les normes de funcionament intern, la política 
de conciliació de la vida familiar, laboral i personal, així com la 
declaració de la Direcció contra l’assetjament sexual o per raó de 
sexe. 

Les mesures establertes respecte la conciliació de la vida laboral es 
van incorporar a finals del 2009 per a que tot el personal tingués 
coneixement i pogués utilizar-les. 
 
El 2011 INGECAL va participar en el projecte Fem.talent, dirigit a 
empreses que implanten bonas pràctiques per a la flexibilització i 
millora de la gestió del temps i conciliació. Les noves mesures 
aprovades es van incorporar en el PLA D’ACOLLIDA per a la seva 
implantació. Veure imatge Apartat 8 de la pàgina següent. 
 
En el CONTRACTE LABORAL, PLA D’ACOLLIDA i al CALENDARI 
LABORAL queda clara la política d’INGECAL respecte les hores 
treballades i remuneració. En l’apartat 6 “Normes internes” del PLA 
D’ACOLLIDA s’estableixen per escrit les polítiques d’horaris i 
remuneració: 

- 6.4. Sistema d’incentius 
- 6.5. Horari de despatx 
- 6.6. Vacances 
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 Els mecanismes de control establerts són: 

- Reunions personales entre la Direcció i el personal. 
- Enquesta de clima laboral anual. 
- Reunions del Comité de Qualitat. 
- Procediment d’AVALUACIÓ DEL PERSONAL (PR-006). 
-Butlletí de comunicació interna COMUNICA'T 
(Whatsapp). 
- Accions correctives i preventives. 
- Convenció anual de l’empresa. 

L’objectiu principal del 2015 és millorar els canals de comunicació 
amb el personal, clients i proveïdors mitjançant la presència activa en 
canals 2.0, així com desenvolupar blogs centrats en les principals 
activitats de l’organització. 
 
Apartat 8. Conciliació de la vida laboral, familiar i personal: 
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ASPECTE: OCUPACIÓ 

G4-LA1 Nombre total d'empleats i 

taxa de noves contractacions 

i rotació mitjana d'empleats, 

desglossats per grup d'edat, 

sexe i regió. 

 

31.12.15 Homes Dones Total 

Altes 2015 0 1 1 

Baixes 2015 2 0 2 

<30 anys 0 0 0 

30-50 anys 2 1 3 

>50 anys 0 0 0 

Rotació 66 % 0 % 20 % 
 

G4-LA2 Beneficis socials per als 

empleats amb jornada 

completa, que no s'ofereixen 

als empleats temporals o de 

mitja jornada, desglossat per 

ubicacions significatives 

d'activitat. 

Tots els beneficis socials s’apliquen a la totalitat del personal (100%): 
 

• Horari flexible 

• Elecció d’horari 

• Formació a càrrec de l’empresa 

• Compra de vacances 

• Banc d’hores 

• Teletreball 
 

G4-LA3 Nivells de reincorporació al 

treball i de retenció després 

de la baixa per maternitat o 

paternitat, desglossats per 

sexe. 

Durant el 2015 s’ha produït una baixa per maternitat, que després de 
la seva finalització s’ha incorporat a temps parcial. 

ASPECTE: RELACIONS ENTRE ELS TREBALLADORS I LA DIRECCIÓ 

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 

INGECAL no ha identificat factors de risc que puguin posar en perill el 
reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva. Es respecta 
totalment el conveni per al sector i s’han establert mesures de 
conciliació de la vida familiar i laboral, i mesures d’igualtat per sobre 
de les obligades pel propi conveni, així com en les hores laborables. 
 
En el PLA D’ACOLLIDA apartat 6.1. Política del personal s’estableix el 
següent: 'Totes les activitats d’INGECAL es regeixen pel conveni 
col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya, al qual estem adherits; 
i al compliment de l’Estatut dels Treballadors, que garantitza la 
llibertat d’afiliació. El Conveni col·lectiu d’Oficines i Despatxos vigent 
està disponible a l’INGESOFT. 
 
El resultat de l’enquesta de satisfacció del personal ha estat: 

 

 
Hem obtingut uns resultats sensiblement milors al de l'any passat. 
 

 
ANY 
2015 

ANY 
2014 

ANY 
2013 

ANY 
2012 

ANY 
2011 

ANY 
2010 

Satisfacció 
del 

personal 
8,20 /10 7,84 /10 8,40 /10 7,90 /10 8,46 /10 8,02/10 
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 En el PLA D’ACOLLIDA apartat 6.1. Política del personal s’estableix el 
següent: 'Es fomenta la participació de tot el personal en les decisions 
i bon funcionament de l’empresa, mitjançant reunions periòdiques, 
en les que s’informa del funcionament de l’activitat i de la 
implantació del sistema integrat de gestió, es posaràn de manifest 
suggeriments, problemes o inquietuds i s’intentarà proposar 
sol·lucions. Les reunions de Comité de Qualitat es realitzen 
semestralment. L’assistència a aquestes reunions és voluntària. 
 
Durant el 2015 s’han dut a terme 2 reunions: al gener i al juliol. 
 
Al gener del 2016 va tenir lloc la Convenció anual i el tancament de 
l’any 2015 amb la corresponent elaboració de l’informe de Revisió 
per la Direcció. Els diferents mecanismes de comunicació amb el 
personal són: 
 
- Reunions personals entre la direcció i els treballadors. 
- Enquesta de clima laboral anual. 
- Reunions del Comité de Qualitat. 
- Procediment d’AVALUACIÓ DEL PERSONAL (PR-006). 
- Butlletí de comunicació interna COMUNICA'T. 
- Accions correctives i preventives. 
- Convenció anual de l’empresa. 
- Whatsapp dels empleats d’INGECAL. 
 
Objectius: Millorar la comunicació mitjançant l’ús de noves 
tecnologies i canals (Whats app, Web, Twitter, Facebook). 
 

G4-LA4 Períodes mínims de preavís 

relatius a canvis 

organitzatius, incloent si 

aquestes notificacions són 

especificades en els convenis 

col•lectius. 

2 setmanes. 
 

Període establert pel Conveni col·lectiu de treball d’Oficines i 
despatxos de Catalunya. 

 

ASPECTE: SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL 

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 

INGECAL té implantat un sistema de gestió segons els requisits de la 
OHSAS 18001, norma que estableix els requisits per a un sistema de 
gestió de seguretat i salut en el treball. L’impacte de l’entitat en 
aquest risc seria l’increment del nombre d’accidents laborals. 

INGECAL és una pyme amb un àmbit d’actuació estatal. Es garantitza 
el compliment de la legislació aplicable sobre relacions laborals amb 
el nostre personal mitjançant l’ESTATUT DELS TREBALLADORS i la LLEI 
31/1995 DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 
 
A l’apartat 6. Normes internes del PLA D’ACOLLIDA s’estableixen per 
escrit la política de PRL: 
 
- 6.7 Mutua Mèdica 
- 6.8 Servei de prevenció aliè (SPA) 
- 6.12 Gestió SST 



 Memòria de Sostenibilitat INGECAL 
 

G4-LA5 Percentatge del total de 

treballadors que està 

representat en comitès de 

salut i seguretat conjunts de 

direcció-empleats, establerts 

per ajudar a controlar i 

assessorar sobre programes 

de salut i seguretat en el 

treball. 

G4-LA6 Tipus i taxa de lesions, 

enfermetats professionals, 

dies perduts, absentisme i 

nombre de víctimes mortals 

relacionades amb el treball, 

per regió i sexe. 

G4-LA7 Personal amb activitats 

laborals amb un grau 

d’incidència o risc elevats de 

malalties o enfermetats. 

G4-LA8 
 

Assumptes de salut i 

seguretat coberts en acords 

formals amb sindicats.  

ASPECTE: CAPACITACIÓ I EDUCACIÓ

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 
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salut i seguretat conjunts de 

empleats, establerts 

assessorar sobre programes 

Pel tamany de la nostra plantilla (9 persones) no estem obligats a 
implantar un comité de salut i seguretat. Els temes relacionats amb la 
seguretat i salut en el treball s’aborden en el Comité de Qualitat.

 
INGECAL disposa d’un servei de prevenció aliè (SPActiva) i d’una 
persona dessignada per a temes de prevenció (Marta Monreal).

 

nombre de víctimes mortals 

relacionades amb el treball, 

Taxa absentisme (IG): 6,43 
Enfermetats professionals: 0 
Dies perduts homes enfermetat comuna:  0 
Dies perduts dones enfermetat comuna: 100 
Víctimes mortals: 0 

d’incidència o risc elevats de 

S’han realitzat les avaluacions de vigilància de la salut al personal 
contractat. El resultat ha estat que totes les persones són aptes per a 
desenvolupar la seva activitat. 

seguretat coberts en acords 

No existeixen acords sobre aquesta matèria amb sindicat
 

Apliquem l’exigit en el Conveni col·lectiu de treball d’Oficines i 
despatxos de Catalunya.. 

EDUCACIÓ 

Durante el 2015, el projecte més significatiu en l’àrea de gestió
persones ha estat el seguiment del procés d’avaluació de 
l’acompliment (EDD) basat en una avaluació 180º al personal 
consultor.  

 
Després de la definició de les competències bàsiques d’INGECAL i de 
les específiques del lloc de Personal consultor, s
procés d’avaluació que ha finalitzat en un pla de desenvolupament 
personal per a cada una de les persones avaluades.
 
Disposem d’un procediment intern per a gestionar les necessitats 
formatives per al nostre personal. Tot el nostre equip p
forma gratuïta a les activitats formatives que impartim.
 
- PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ DEL PERSONAL (PR
- PROCEDIMENTO DE FORMACIÓ INTERNA (PR
 
A finals del 2011 es va crear el projecte propi d’INGECAL 'Seient 
Solidari - Asiento Solidario' en el que es destinen el 20% de les places 
en els cursos de formació a persones en situació d’atur. Es va 
implantar al llarg del 2012, durant el 2013 han 
durant 2014 han participat 17 persones y al 2015
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lla (9 persones) no estem obligats a 
implantar un comité de salut i seguretat. Els temes relacionats amb la 
seguretat i salut en el treball s’aborden en el Comité de Qualitat. 

INGECAL disposa d’un servei de prevenció aliè (SPActiva) i d’una 
nada per a temes de prevenció (Marta Monreal). 

 
 

vigilància de la salut al personal 
contractat. El resultat ha estat que totes les persones són aptes per a 

matèria amb sindicats. 

Apliquem l’exigit en el Conveni col·lectiu de treball d’Oficines i 

Durante el 2015, el projecte més significatiu en l’àrea de gestió de les 
persones ha estat el seguiment del procés d’avaluació de 
l’acompliment (EDD) basat en una avaluació 180º al personal 

Després de la definició de les competències bàsiques d’INGECAL i de 
les específiques del lloc de Personal consultor, s’ha realitzat un 
procés d’avaluació que ha finalitzat en un pla de desenvolupament 
personal per a cada una de les persones avaluades. 

Disposem d’un procediment intern per a gestionar les necessitats 
formatives per al nostre personal. Tot el nostre equip pot assistir de 
forma gratuïta a les activitats formatives que impartim. 

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ DEL PERSONAL (PR-006) 
PROCEDIMENTO DE FORMACIÓ INTERNA (PR-007) 

A finals del 2011 es va crear el projecte propi d’INGECAL 'Seient 
ario' en el que es destinen el 20% de les places 

en els cursos de formació a persones en situació d’atur. Es va 
implantar al llarg del 2012, durant el 2013 han participat 42 persones, 
durant 2014 han participat 17 persones y al 2015 12 persones. 
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G4-LA9 Promig d'hores de formació a 

l'any per empleat, desglossat 

per sexe i per categoria 

laboral. 

 

31.12.15 Homes Dones Total 

Hores 
formació 

63 519 582 

Nombre 
persones 

1 8 9 

Ratio 63 
h/persona 

64,89 
h/persona 

64,66 
h/persona 

 

31.12.15 
Comité 
Direcció 

Personal 
Consultor i 

Administració 
Total 

Hores 
formació 

109,5 131 582 

Nombre 
persones 

3 6 9 

Ratio 36,50 
h/persona 

78,75 
h/persona 

64,66 
h/persona 

 
 

G4-LA10 Programes de gestió 

d'habilitats i de formació 

continuada que fomentin 

l'ocupació dels treballadors i 

que els donin suport en la 

gestió del final de les seves 

carreres professionals. 

 

31.12.15 Homes Dones Total 

Hores 
formació 

63 519 582 

Nombre 
persones 

1 8 9 

Ratio 63 
h/persona 

64,89 
h/persona 

64,66 
h/persona 

 

G4-LA11 Percentatge d'empleats que 

reben avaluacions regulars de 

l'acompliment i de 

desenvolupament 

professional, desglossat per 

sexe i per categoria 

professional. 

 

31.12.15 Homes Dones Total 

Persones 
avaluades 

1 4 5 

Nombre 
persones 

1 8 9 

Ratio 100 % 50 % 55,5 % 

 

31.12.15 
Comité 
Direcció 

Personal 
Consultor i 

Administració 
Total 

Persones 
avaluades 

3 2 5 

Nombre 
persones 

3 6 9 

Ratio 100 % 33 % 60 % 

 
Durant el 2015 s’ha dut a terme un procés d’avaluació per 
acompliment a les persones dels següents llocs de treball: Direcció de 
projectes, Personal consultor. 
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ASPECTE: DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 

A finals del 2008 es va elaborar el diagnòstic d‘igualtat de l’empresa i 
al llarg del 2009 es va implantar el PLA D’IGUALTAT. En aquest 
diagnòstic es van identificar les àrees de millora en relació a la 
igualtat de gènere, i a la seva vegada en qualsevol tipus de 
discriminació en el treball. 
 
Al llarg del 2010 es van millorar i solucionar els aspectes detectats en 
el diagnòstic. Aquests van ser: 
- No disposar d’un protocol de prevenció d’assetjament sexual o per 
raó de sexe. 
- La política de retribució motivava el treball extra-laboral. 
- El llenguatge de la documentació de l’empresa. 
 
Totes aquestes accions ja s’han realitzat: 
- PROCEDIMENT DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL O PER 
RAÓ DE SEXE (PR-029) 
- Es va proposar un canvi en el sistema d’incentius amb nous criteris 
d’avaluació. No es primen activitats que requereixin sobreactivitat o 
han de ser realitzades fora de la jornada laboral. 

• Rendiment generat (ingressos-despeses associats a cada 
projecte). 40 % 

• Satisfacció de clients. 20 % 

• Nivell de qualitat de la informació i dades recollides en els 
informes. 5 % 

• Seguiment de projectes tancats. 5 % 

• Detecció de noves oportunitats de negoci. 10 % 

• Suggeriments de millora. 10 % 

• Impactes de RSE generats en projectes de clients. 10 % 
 
Aquesta iniciativa es va incloure en un estudi d’investigació realitzat 
per un grupo de professores de la Universitat del País Basc (UPV-EHU) 
sota l’auspici del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, amb 
l’objectiu d’analitzar les iniciatives de gènere en el marc de la 
Responsabilitat Social en empreses excel·lents i innovadores. El 
projecte va finalitzar amb la publicació d’un Manual de Bones 
Pràctiques. 

 
 
- Es va elaborar una guia de llenguatge no sexista per a utilizar-la per 
tot el personal, inclosa en el PROCEDIMENT DE CONTROL DE LA 
DOCUMENTACIO (PR-001). 
L’objectiu per aquest any consisteix en l’actualització del Pla 
d’Igualtat (2013-2016). El primer pas realitzat és l’actualització del 
diagnòstic d’igualtat realitzat el juliol del 2013. 
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G4-LA12 Composició dels òrgans de 

govern corporatiu i plantilla, 

desglossat per categoria 

d'empleat, sexe, grup d'edat, 

pertinença a minories i altres 

indicadors de diversitat. 

 
Òrgans de govern: 

 

31.12.15 Homes Dones Total 

<30 anys 0 0 0 

30-50 anys 0 2 2 

>50 años 1 0 1 

 
Total plantilla: 

 

31.12.15 Homes Dones Total 

<30 anys 0 0 0 

30-50 anys 0 8 8 

>50 anys 1 0 1 

 
Per categories 

 

31.12.15 Comité 
Direcció 

Personal 
Consultor 

Administració 

<30 anys 0 0 0 

30-50 anys 2 5 1 

>50 anys 1 0 0 

 
No tenim cap persona de minoría (raça, ètnia, discapacitat). 

 

ASPECTE: IGUALTAT DE RETRIBUCIÓ ENTRE DONES I HOMES 

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 

En el CONTRACTE LABORAL, PLA D’ACOLLIDA i el CALENDARI 
LABORAL queda clara la política d’INGECAL respecte a la 
remuneració. En l’apartat 6. Normes internes del PLA D’ACOLLIDA 
s’estableix per escrit la política de remuneració: 

- 6.4. Sistema d’incentius 
 
Existeix una política retributiva basada en el rendimento obtingut i en 
les competències avaluades. No existeixen diferències retributives en 
funció del sexe, tant per al personal contractat com per al personal 
col·laborador extern. 

G4-LA13 Relació entre salari base dels 

homes respecte al de les 

dones, desglossat per 

categoria professional i per 

ubicacions significatives 

d’activitat.  

 

 

2015 
Comité 
Direcció 

Personal 
Consultor 

Administració 

Homes 175,3 % 51,0 % 65,1 % 

Dones 121,5 % 67,9 % 74,1 % 

 
% de variació del salari (cost empresa) respect al salari mig 
d’INGECAL. 
 
Durant l’exercici 2015 no hi ha hagut canvis salarials, ja que s’han 
mantingut els mateixos sous que el 2014. 
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SUBCATEGORIA: SOCIETAT 

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 

El 2009 es va realitzar un diagnòstic DAFO per a avaluar els pel que fa 
a corrupció i suborn. En el Comité de Qualitat del 2013 es va revisar el 
DAFO del 2009 i es va considerar que era vigent. 

INGECAL es compromet a un comportament ètic en tota la seva 
activitat mitjançant el document públic POLÍTICA DE GESTIÓ. El 2009 
es va modificar el PLA D’ACOLLIDA per actualitzar les normes de 
comportament del personal, es van afegir els 10 principis del PACTE 
MUNDIAL i es va elaborar un codi ètic. 

Degut a la millora dels canals de comunicació i a les xarxes socials 
considerem que ha augmentat el coneixement de la nostra política i 
codi de conducta, tant per als nostres clients i proveïdors com per  
qualsevol persona que accedeixi a INGECAL. 

El sistema financer d’INGECAL segueix tota la normalitat fiscal, laboral 
i comptable aplicable a la normativa vigent. Anualment presentem els 
nostres resultats al Registre Mercantil. Estem al corrent de les nostres 
obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària. 

ASPECTE: LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ 

G4-SO3 Percentatge i nombre total 

d'unitats de negoci 

analitzades respecte a riscos 

relacionats amb la corrupció i 

riscos significatius detectats. 

100 %. 
 

Tota l’activitat d’INGECAL ha estat avaluada respecte als riscos 
relacionats amb la corrupció. 

G4-SO4 Percentatge d'empleats 

formats en les polítiques i 

procediments anticorrupció 

de l'organització. 

33 %.  
 
La totalitat del personal integrant del Comité de Direcció que són els 
que tenen la responsabilitat de realitzar les ofertes i signar els 
contractes amb els nostres clients i proveïdors. 
 

G4-SO5 Casos confirmats de corrupció 

i mesures adoptades. 

No hem tingut cap incident relacionat amb la corrupció. 

ASPECTE: POLÍTICA PÚBLICA 

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 

La política d’INGECAL és la de no col·laborar amb aportacions 
financeres ni en espècie amb cap partit polític. 

G4-SO6 Valor monetari de les 

contribucions polítiques 

econòmiques o en espècie 

efectuades directa o 

indirectament per 

l’organització, desglossat per 

pais i destinatari. 

 

0 € 
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ASPECTE: PRÀCTIQUES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL 

G4-SO7 Nombre de demandes per 

competència deslleial, 

pràctiques monopolístiques o 

contra la lliure competència i 

resultat de les mateixes. 

0 demandes. 

ASPECTE: COMPLIMENT REGULATORI 

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 

La política d’INGECAL és la d’estar al dia en totes les normatives i 
reglamentacions que enss apliquen. 

G4-SO8 Valor monetari de sancions i 

multes significatives i nombre 

total de sancions no 

monetàries derivades de 

l'incompliment de les lleis i 

regulacions. 

0 € 

SUBCATEGORIA: RESPONSABILITAT SOBRE PRODUCTES 

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 

La política d’INGECAL és la de garantitzar la seguretat dels nostres 
clients en les nostres instal·lacions (cursos) o en les nostres visites a 
les seves instal·lacions. En cada activitat formativa dediquem uns 
minuts a explicar el pla d’emergència de l’edifici i les mesures de 
prevenció que hem adoptat.  

ASPECTE: SALUT I SEGURETAT DELS CLIENTS 

G4-PR1 Percentatge de categories de 

productes i serveis 

significatius, els impactes en 

materia de salut i seguretat 

dels quals s‘han avaluat per a 

promoure millores. 

L’assistència de persones als nostres cursos, jornades i actes de 
difusió. 

G4-PR2 Nombre total d'incidents 

derivats de l'incompliment la 

regulació legal o dels codis 

voluntaris relatius als 

impactes dels productes i 

serveis en la salut i la 

seguretat durant el seu cicle 

de vida, distribuïts en funció 

del tipus de resultat d'aquests 

incidents. 

0 
 

Durant el 2015 no hem tingut cap incident derivat de l’incompliment 
de la regulació legal o dels codis voluntaris subscrits relatius als 
impactes dels nostres serveis en la salut i la seguretat de les nostres 
activitats (consultoria, auditoria i formació). 

ASPECTE: PRIVACITAT DELS CLIENTS 

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 

A INGECAL estem al dia dels requisits de la LOPD, i a més és una de 
les nostres linies d’activitat, que es dedica als sistemes d’informació i 
implantació dels requisits de la llei de protecció de dades en els 
nostres clients. Totes les persones contractades signen un annex al 
contracte en el que es reflexen els acords de confidencialitat a 
respectar, tant a nivell d’informacions internes com dels nostres 
clients. 
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G4-PR8 Nombre total de 

reclamacions degudament 

fonamentades en relació amb 

el respecte a la privacitat i la 

fuga de dades personals de 

clients. 

0 Reclamacions.  
 
Durant el 2015 no hem rebut cap reclamació sobre el respecte a la 
privacitat i la fuga de dadess personals. Tenim els nostres fitxers amb 
dades personals inscrits a l’Agència  Espanyola de Protecció de Dades 
i apliquem els drets ARCO als nostres destinataris d’informació per 
correu electrònic. 
Hem millorat l’aplicatiu d’enviament d’accions comercials per e-mail, 
introduïnt una opció automàtica per a assegurar la baixa de les 
persones que ho sol·licitin. 

 

ASPECTE: COMPLIMENT REGULATORI 

Informació sobre l’enfocament  de 
gestió 

La política d’INGECAL és la d’estar al dia en totes les normatives i 
reglamentacions que enss apliquen. 

G4-PR9 Cost de les multes 

significatives fruit de 

l'incompliment de la 

normativa en relació amb el 

subministrament i l'ús de 

productes i serveis de 

l'organització. 

0,00 €. 
 

Durant 2015, INGECAL no ha rebut cap sanció o multa relacionada 
amb l’incompliment de normativa en relació amb els serveis de 
l’organització.   

 

 
 


