
02/C-SC032 

    EC-3133/07 

 

LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestió de la Qualitat de l’organització: 
 

SERVEIS INTEGRALS DE 
MANTENIMENT RUBATEC, S.A.
(*Veure annex de centres) 
 
Per a les activitats de: 
 

Serveis d'explotació de depuradores.  
Manteniment d'electro mecanismes, enllumenat, depuradores i plantes de tractament.  
Neteja viària, d'edificis i estacions de ferrocarril.  
Execució d'obres d'urbanització i manteniment d'espais públics urbans (ponts, voreres, calçada, 
carril bici ...). 
Conservació instal·lació enllumenat públic. 
Instal·lació i manteniment de sistemes de protecció contra incendi en: 

- Extintors d'incendi. 
- Sistemes de detecció i d'alarma d'incendis. 
- Sistemes per al control de fums i de calor. 
- Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis. 
- Sistemes d'hidrants contra incendis. 
- Sistemes de boques d'incendi equipades. 
- Sistemes de columna seca. 
- Sistemes fixos d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada. 
- Sistemes fixos d'extinció per aigua nebulitzada. 

 Estació de depuració d'aigües residuals (EDARS): Tractament d'aigües residuals. 

és conforme amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 
 

EMISSIÓ INICIAL:  24/07/2000 
VIGÈNCIA DES DE: 24/07/2021 
CADUCITAT:   23/07/2024 

 
 

Director General         Directora Tècnica 
Applus+ Certification B.U.                 Applus+ Certification B.U. 
 
 
 
 
 
      Xavier Ruíz Peña                            Cristina Bachiller Martínez 

 

El present certificat es considerarà vàlid sempre que es compleixin totes les condicions del contracte del qual aquest certificat 
forma part. LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) Campus U.A.B., Ronda de la Font del Carme s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona. 
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LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestió de la Qualitat de l’organització: 
 

ANNEX DE CENTRES (Pàgina 1 de 2) 
 

SEDE CENTRAL 
Dr. Trueta, 13 
08005, Barcelona  
 

Per a les activitats de: 
 

Serveis d'explotació de depuradores.  
Manteniment d'electro mecanismes, enllumenat, depuradores i plantes de tractament.  
Neteja viària, d'edificis i estacions de ferrocarril.  
Execució d'obres d'urbanització i manteniment d'espais públics urbans (ponts, voreres, calçada, 
carril bici ...). 
Conservació instal·lació enllumenat públic. 
Instal·lació i manteniment de sistemes de protecció contra incendi en: 

- Extintors d'incendi. 
- Sistemes de detecció i d'alarma d'incendis. 
- Sistemes per al control de fums i de calor. 
- Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis. 
- Sistemes d'hidrants contra incendis. 
- Sistemes de boques d'incendi equipades. 
- Sistemes de columna seca. 
- Sistemes fixos d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada. 
- Sistemes fixos d'extinció per aigua nebulitzada. 

 Estació de depuració d'aigües residuals (EDARS): Tractament d'aigües residuals. 

 

CORNELLÀ 
Pol. Ind. Almeda, Av. de la Fama, 41 
08940, Cornellà (Barcelona) 
 

Per a les activitats de: 
 

Neteja viària, d'edificis i estacions de ferrocarril. 
Manteniment d'electro mecanismes, enllumenat i plantes potabilitzadores. 
Instal·lació i manteniment de sistemes de protecció contra incendi en: 

- Extintors d'incendi. 
- Sistemes de detecció i d'alarma d'incendis. 
- Sistemes per al control de fums i de calor. 
- Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis. 
- Sistemes d'hidrants contra incendis. 
- Sistemes de boques d'incendi equipades. 
- Sistemes de columna seca. 
- Sistemes fixos d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada. 

- Sistemes fixos d'extinció per aigua nebulitzada. 
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LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestió de la Qualitat de l’organització: 
 
 

ANNEX DE CENTRES (Pàgina 2 de 2) 
 

MOTORS 
C/ Motors 310- 312 
08908, Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
 

Per a les activitats de: 
 

Serveis d'explotació de depuradores. 
Execució d'obres d'urbanització i manteniment d'espais públics urbans (ponts, voreres, calçada, 
carril bici...). 
 

PERÚ 
C/ Perú, 276 
08020, Barcelona  
 

Per a les activitats de: 
 

Conservació instal·lació enllumenat públic. 
 

EDAR’s 

ASCÓ: Polígono Industrial, 25, 43791, Ascó, Tarragona 
LA PALMA D’EBRE: Afores La Palma d'Ebre, 43370, La Palma d'Ebre, Tarragona 
GINESTAR: Afores Ginestar, 43748, Ginestar, Tarragona 
FLIX:  C/Lleida s/n, 43750, Flix, Tarragona 
MORA D’EBRE: C/ de les Senies s/n, Mora d’Ebre, Tarragona 
TORRE DE L’ESPANYOL: Afores parc 217, 43740, Torre de l´Espanyol, Tarragona 
VINEBRE: Afores parc 36-16, 43792, Vinebre, Tarragona  
GARCIA: Av. del Priorat s/n, 43749, Garcia, Tarragona 
RASQUERA: Camino de la Depuradora, 45513, Ribera d'Ebre, Tarragona 
SANTA COLOMA FARNERS: Camí del Balneari, s/n, 17430, Santa Coloma de Farners, Girona 
 

Para las actividades de: 
 

Tractament d'aigües residuals. 

 


