
 

 

 

 

 

 

Som un equip de 
professionals qualificats 
que aportem un valor 
afegit al vostre negoci. 

 
 
 
 
 
 

Eines que oferim 
 

• Gestió 

• Treball 

 

• Anàlisi 

• Millora 

 

• Optimització 

• Qualitat 
 
 

Beneficis 
de la consultoria 

• Millorar la qualitat del producte/servei. 

• Satisfer les necessitats dels clients. 

• Aportar un plus de prestigi a l’empresa. 

• Reduir despeses d’incidències. 

• Aconseguir un avantatge competitiu basat en la 
diferenciació del producte/servei. 

• Millorar la productivitat i l’eficiència. 

• Major i millor accés a grans clients i administracions. 

• Assegurar que els béns i serveis compleixen amb 
els requisits obligatoris relacionats amb la qualitat, 
seguretat i/o medi ambient. 



 

ALIMENTACIÓ 

 
• Sistema de gestió de Qualitat: 

ISO 9001 

• Sistema de seguretat alimentària: 
FSSC 2200 I ISO 22000 

• Sistema de seguretat alimentària 
+ qualitat de producte: IFS 

• Sistema de seguretat alimentària 
+ qualitat de producte: BRC 

• Sistema de bones pràctiques de 
fabricació: GMP / BMP / GDP 

• Obtenció de registre sanitari: 

Plans de control + Anàlisi de perills 
i punts de control crític (APPCC) 

INDÚSTRIA I SERVEIS 

 
• Sistema de gestió de Qualitat: ISO 9001 

• Sistema de gestió Ambiental: ISO 14001 

• Sistema de gestió de la Seguretat i 
Salut Laboral: ISO 45001 

• Sistema de gestió de la Seguretat de la 
Informació: ISO 27001 

• Sistema de gestió de Qualitat per a 

l’automoció: IATF 16949 

• Compliment dels requisits legals dels 

productes per a la comercialització dins la 
Unió Europea: MARCATGE CE 

 

SALUT 

 
• Sistema de gestió de la Qualitat 

d’equips mèdics: ISO 13485 

• Serveis sanitaris. Gestió de riscos per a 

la seguretat del pacient: UNE 179003 

• Qualitat en Serveis socials/Centres 

PERSONES I EMPRESES 

 
• Normatives UNE especifiques sectorials 

• Gestió de costos. Càlcul i optimització 

• Gestió de RRHH 

Residencials: UNE 158/SC COSMÈTICA 

 
• Bones pràctiques de fabricació de 

productes cosmètics: ISO 22716 

 

DEDUCCIONS FISCALS 

 
• Millorem l’organització i gestió dels 

seus projectes d’innovació i recerca per 
accedir a les subvencions: I+D+I, IT 

NOVES TECNOLOGIES 

 
• Sistema de gestió de la Seguretat 

de la Informació: ISO 27001, Esquema 
ENS, ISO 20000 

 
 
 

Molins de Q 

Tel. +34 618 432 183 · comercial@molinsdeq.com 
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