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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com a l’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

conforme amb la norma:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestió de la qualitat de: 

Veure annex.

Àrea social: 
- Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP)

- Atenció especialitzada en la infància 
- Prestació de serveis socials a persones amb disminució (USAP, SOI, STO) 
- Prestació de serveis de residències i servei d’atenció especialitzada (CAE) 

- Prestació de serveis de llars residència 
- Servei suport a la llar 

- Serveis prelaborals malalts mentals 
- Serveis d’esport i lleure 

- Integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social (Insermap) 
Àrea laboral: 

- Manipulats industrials (Mapcable) 
- Servei integral per a l’oficina (serveis d’impressió, comercialització de consumibles, material 

informàtic i mobiliari, destrucció de paper confidencial) (Packton) 
- Serveis generals de jardineria i forestal 

- Serveis de gestió de deixalleries 
- Serveis de bugaderia i neteja 

- Formatgeria (MUUUBEEE)

GRUP MAP

UNE-EN ISO 9001:2015
aplicable a:

25/10/1999
04/05/2021

Certificat principal nº:

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 04/05/2024

16-19/03/2021
03/05/2021

34/5200/13/0230

Data auditoria renovació:
Data d’emissió de certificat:

Aquest certificat anul·la el certificat amb data d’emissió: 04/05/2018

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com a l’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Entitats Constituents de: GRUP MAP

Aquest certificat anul·la el certificat amb data d’emissió: 04/05/2018

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i mai de manera parcial. L’existència i la validesa d’aquest annex 
estan supeditades a l’existència i validesa del certificat principal.

Annex al certificat principal nº: 34/5200/13/0230

25/10/1999
04/05/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 04/05/2024

16-19/03/2021
03/05/2021

Data auditoria renovació:
Data d’emissió de certificat:

FUNDACIO PRIVADA MAP 
ACTIVITAT: 
- Prestació de serveis socials a persones amb disminució (USAP, SOI, STO).
- Serveis prelaborals malalts mentals.
- Serveis d’esport i lleure.
- Manipulats industrials (Mapcable).
- Servei integral per a l’oficina (serveis d’impressió, comercialització de consumibles, material informàtic i mobiliari, 
destrucció de paper confidencial) (Packton).
Pol. Ind. Els Pintors C/ Dalí 6-8, 17500, Ripoll (Girona)

ACTIVITAT: Servei de gestió de deixalleries. 
Pol. Ind. Els Pintors, C./ Domènech Casimira, s/n – 17500 – RIPOLL (GIRONA) 
Ctra. De Molló (C-38, km 12,3) – 17867 – CAMPRODON (GIRONA)
Pol. Cal Gat, s/n. – 17860 – SANT JOAN DE LES ABADESSES (GIRONA)

ACTIVITAT:
- Serveis de bugaderia i neteja.
- Formatgeria (MUUUBEEE).
Pol. Ind. Els Pintors. C./ Miró, 1 – 17500 – RIPOLL (GIRONA)

ACTIVITAT:
- Centre de desenvolupament infantil i atenció primerenca (CDIAP).
- Atenció especialitzada en la infància.
C./ Vallfogona, 5 – 17500 RIPOLL (GIRONA) 

ACTIVITAT:
- Prestació de serveis de residències i servei d’atenció especialitzada (CAE).
- Prestació de serveis de llars residència.
- Servei suport a la llar.
Raval Sant Pere, 18-24 – 17500 RIPOLL (GIRONA)

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com a l’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Entitats Constituents de: GRUP MAP

Aquest certificat anul·la el certificat amb data d’emissió: 04/05/2018

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i mai de manera parcial. L’existència i la validesa d’aquest annex 
estan supeditades a l’existència i validesa del certificat principal.

Annex al certificat principal nº: 34/5200/13/0230

25/10/1999
04/05/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 04/05/2024

16-19/03/2021
03/05/2021

Data auditoria renovació:
Data d’emissió de certificat:

ACTIVITAT: Prestació de serveis de llars residència.
C. Ducloux: C./ Concepció Ducloux, 6 – 17500 RIPOLL (GIRONA)
Jardins de Jaume Espona, 2 – 17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES (GIRONA)

INSERMAP RIPOLLÈS EMPRESA D’INSERCIÓ
ACTIVITAT:
- Serveis de bugaderia i neteja.
- Integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social (Insermap).
Pol. Ind. Els Pintors C/ Dalí 6-8, 17500, Ripoll (Girona)

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com a l’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i validesa del certificat principal.
Ambdós documents han de ser considerats de manera conjunta.

està coberta pel certificat principal atorgat a GRUP MAP, en el qual se certifica el sistema de
gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015

34/5200/13/0230
34/5200/13/0230-1

Aquest certificat anul·la el certificat amb data d’emissió: 04/05/2018

Certificat principal nº:
Annex tècnic nº:

realitzada per:

- Prestació de serveis socials a persones amb disminució (USAP, SOI, STO).
- Serveis prelaborals malalts mentals.

- Serveis d’esport i lleure. 
- Manipulats industrials (Mapcable). 

- Servei integral per a l’oficina (serveis d’impressió, comercialització de consumibles, material 
informàtic i mobiliari, destrucció de paper confidencial) (Packton) 

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que l’activitat:

FUNDACIO PRIVADA MAP
Pol. Ind. Els Pintors C/ Dalí 6-8, 17500, Ripoll (Girona)

25/10/1999
04/05/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 04/05/2024

16-19/03/2021
03/05/2021

Data auditoria renovació:
Data d’emissió de certificat:

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com a l’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i validesa del certificat principal.
Ambdós documents han de ser considerats de manera conjunta.

està coberta pel certificat principal atorgat a GRUP MAP, en el qual se certifica el sistema de
gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015

34/5200/13/0230
34/5200/13/0230-2

Aquest certificat anul·la el certificat amb data d’emissió: 04/05/2018

Certificat principal nº:
Annex tècnic nº:

realitzada per:

Serveis de gestió de deixalleries.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que l’activitat:

FUNDACIO PRIVADA MAP
Pol. Ind. Els Pintors, C./ Domènech Casimira, s/n – 17500 – RIPOLL (GIRONA)

25/10/1999
04/05/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 04/05/2024

16-19/03/2021
03/05/2021

Data auditoria renovació:
Data d’emissió de certificat:

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com a l’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i validesa del certificat principal.
Ambdós documents han de ser considerats de manera conjunta.

està coberta pel certificat principal atorgat a GRUP MAP, en el qual se certifica el sistema de
gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015

34/5200/13/0230
34/5200/13/0230-3

Aquest certificat anul·la el certificat amb data d’emissió: 04/05/2018

Certificat principal nº:
Annex tècnic nº:

realitzada per:

- Serveis de bugaderia i neteja.
- Formatgeria (MUUUBEEE).

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que l’activitat:

FUNDACIO PRIVADA MAP
Pol. Ind. Els Pintors. C./ Miró, 1 – 17500 – RIPOLL (GIRONA)

25/10/1999
04/05/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 04/05/2024

16-19/03/2021
03/05/2021

Data auditoria renovació:
Data d’emissió de certificat:

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com a l’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i validesa del certificat principal.
Ambdós documents han de ser considerats de manera conjunta.

està coberta pel certificat principal atorgat a GRUP MAP, en el qual se certifica el sistema de
gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015

34/5200/13/0230
34/5200/13/0230-4

Aquest certificat anul·la el certificat amb data d’emissió: 04/05/2018

Certificat principal nº:
Annex tècnic nº:

realitzada per:

Serveis generals de jardineria i forestal.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que l’activitat:

FUNDACIO PRIVADA MAP
Pol. Ind. Els Pintors. C./ Picasso, nº 14 – 17500 – RIPOLL (GIRONA)

25/10/1999
04/05/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 04/05/2024

16-19/03/2021
03/05/2021

Data auditoria renovació:
Data d’emissió de certificat:

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com a l’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i validesa del certificat principal.
Ambdós documents han de ser considerats de manera conjunta.

està coberta pel certificat principal atorgat a GRUP MAP, en el qual se certifica el sistema de
gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015

34/5200/13/0230
34/5200/13/0230-5

Aquest certificat anul·la el certificat amb data d’emissió: 04/05/2018

Certificat principal nº:
Annex tècnic nº:

realitzada per:

Serveis de gestió de deixalleries.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que l’activitat:

FUNDACIO PRIVADA MAP
Ctra. De Molló (C-38, km 12,3) – 17867 – CAMPRODON (GIRONA)

25/10/1999
04/05/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 04/05/2024

16-19/03/2021
03/05/2021

Data auditoria renovació:
Data d’emissió de certificat:

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com a l’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i validesa del certificat principal.
Ambdós documents han de ser considerats de manera conjunta.

està coberta pel certificat principal atorgat a GRUP MAP, en el qual se certifica el sistema de
gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015

34/5200/13/0230
34/5200/13/0230-6

Aquest certificat anul·la el certificat amb data d’emissió: 04/05/2018

Certificat principal nº:
Annex tècnic nº:

realitzada per:

Serveis de gestió de deixalleries.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que l’activitat:

FUNDACIO PRIVADA MAP
Pol. Cal Gat, s/n. – 17860 – SANT JOAN DE LES ABADESSES (GIRONA)

25/10/1999
04/05/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 04/05/2024

16-19/03/2021
03/05/2021

Data auditoria renovació:
Data d’emissió de certificat:

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com a l’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i validesa del certificat principal.
Ambdós documents han de ser considerats de manera conjunta.

està coberta pel certificat principal atorgat a GRUP MAP, en el qual se certifica el sistema de
gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015

34/5200/13/0230
34/5200/13/0230-7

Aquest certificat anul·la el certificat amb data d’emissió: 04/05/2018

Certificat principal nº:
Annex tècnic nº:

realitzada per:

- Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç. 
- Atenció especialitzada en la infància.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que l’activitat:

FUNDACIO PRIVADA MAP
C./ Vallfogona, 5 – 17500 RIPOLL (GIRONA) 

25/10/1999
04/05/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 04/05/2024

16-19/03/2021
03/05/2021

Data auditoria renovació:
Data d’emissió de certificat:

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com a l’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i validesa del certificat principal.
Ambdós documents han de ser considerats de manera conjunta.

està coberta pel certificat principal atorgat a GRUP MAP, en el qual se certifica el sistema de
gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015

34/5200/13/0230
34/5200/13/0230-8

Aquest certificat anul·la el certificat amb data d’emissió: 04/05/2018

Certificat principal nº:
Annex tècnic nº:

realitzada per:

- Prestació de serveis de residències i servei d’atenció especialitzada (CAE).  
- Prestació de serveis de llars residència. 

- Servei suport a la llar. 

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que l’activitat:

FUNDACIO PRIVADA MAP
Raval Sant Pere, 18-24 – 17500 RIPOLL (GIRONA)

25/10/1999
04/05/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 04/05/2024

16-19/03/2021
03/05/2021

Data auditoria renovació:
Data d’emissió de certificat:

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com a l’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i validesa del certificat principal.
Ambdós documents han de ser considerats de manera conjunta.

està coberta pel certificat principal atorgat a GRUP MAP, en el qual se certifica el sistema de
gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015

34/5200/13/0230
34/5200/13/0230-9

Aquest certificat anul·la el certificat amb data d’emissió: 04/05/2018

Certificat principal nº:
Annex tècnic nº:

realitzada per:

Prestació de serveis de llars residència.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que l’activitat:

FUNDACIO PRIVADA MAP
C. Ducloux: C./ Concepció Ducloux, 6 – 17500 RIPOLL (GIRONA)

25/10/1999
04/05/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 04/05/2024

16-19/03/2021
03/05/2021

Data auditoria renovació:
Data d’emissió de certificat:

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com a l’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i validesa del certificat principal.
Ambdós documents han de ser considerats de manera conjunta.

està coberta pel certificat principal atorgat a GRUP MAP, en el qual se certifica el sistema de
gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015

34/5200/13/0230
34/5200/13/0230-10

Aquest certificat anul·la el certificat amb data d’emissió: 04/05/2018

Certificat principal nº:
Annex tècnic nº:

realitzada per:

Prestació de serveis de llars residència.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que l’activitat:

FUNDACIO PRIVADA MAP
Jardins de Jaume Espona, 2 – 17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES (GIRONA)

25/10/1999
04/05/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 04/05/2024

16-19/03/2021
03/05/2021

Data auditoria renovació:
Data d’emissió de certificat:

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com a l’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i validesa del certificat principal.
Ambdós documents han de ser considerats de manera conjunta.

està coberta pel certificat principal atorgat a GRUP MAP, en el qual se certifica el sistema de
gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015

34/5200/13/0230
34/5200/13/0230-11

Aquest certificat anul·la el certificat amb data d’emissió: 04/05/2018

Certificat principal nº:
Annex tècnic nº:

realitzada per:

Integració sociolaboral de persones en situació o greu risc 
d’exclusió social (Insermap).

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que l’activitat:

INSERMAP RIPOLLÈS EMPRESA D’INSERCIÓ
Pol. Ind. Els Pintors, C./ Dalí, nº 6-8 –  17500 – RIPOLL (GIRONA)

25/10/1999
04/05/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 04/05/2024

16-19/03/2021
03/05/2021

Data auditoria renovació:
Data d’emissió de certificat:

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com a l’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i validesa del certificat principal.
Ambdós documents han de ser considerats de manera conjunta.

està coberta pel certificat principal atorgat a GRUP MAP, en el qual se certifica el sistema de
gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015
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Aquest certificat anul·la el certificat amb data d’emissió: 04/05/2018

Certificat principal nº:
Annex tècnic nº:

realitzada per:

Serveis de neteja

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que l’activitat:

INSERMAP RIPOLLÈS EMPRESA D’INSERCIÓ
Pol. Ind. Els Pintors. C./ Miró, 1 – 17500 – RIPOLL (GIRONA)

25/10/1999
04/05/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 04/05/2024

16-19/03/2021
03/05/2021

Data auditoria renovació:
Data d’emissió de certificat:

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.


