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GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT LABORAL
ISO 45001:2018

Certificado

SPRL – 069-01/2008
AUDELCO, Auditoría y Certificación, S.A. certifica que el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos
Laborals que és seguit per:

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U.
(SGAB)
* Inclòs en l’abast del certificat SPRL – 069/2008 de Agbar Catalunya i Balears

És conforme als requisits establerts en la norma ISO 45001:2018 amb el següent abast:
Activitat/s:
A) Els serveis d’abastament d’aigua potable i els de gestió associats (compra, captació, emmagatzematge,
distribució, control de qualitat de l’aigua, mateniment, contractació, lectura de comptadors, facturació,
cobrament i atenció al client. B) Els serveis de conservació, manteniment i explotació de sistemes de
clavegueram. C) Els serveis de conservació, manteniment i explotació d'estacions depuradores, bombaments i
xarxa de col·lectors d'aigües residuals i control de qualitat de l'aigua residual i fangs. D) Construcció,
manteniment, conservació i reparació d'infraestructures hidràuliques. E) Servis corporatius d’organització i
recursos humans, Comunicació, Desenvolupament Sostenible i acció social, innovació, transformació, gestió
patrimonial, i facility management.

Realitzada a:
- Ciutat del l'Aigüa. Passeig de la Zona Franca, 48. 08038 Barcelona
- C/Santa Leonor, 39. 28037 Madrid
oficines i instal·lacions gestionades a Catalunya
(veure detalls d’emplaçaments en annex de centres i annex d’instal·lacions)

Aquest certificat té validesa durant el període indicat a continuació, excepte suspensió o retirada
notificada a temps per AUDELCO.
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