
Certificat de registre
SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT - ISO 9001:2015

Aquest document certifica que: EMATSA, Empresa Municipal
Mixta d'Aigües de Tarragona, S.A.
c/ Muntanyeta Sant Pere i Sant
Pau, s/n
43007 Tarragona
España

Disposa del certificat número: FS 631134
i manté operatiu un Sistema de Gestió de la Qualitat que compleix els requisits de la ISO 9001:2015 per a les
activitats indicades en el següent abast:

Consulti la pàgina d'abastos, per favor

Per i en nom de BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director

Data de certificació inicial: 2005-11-28 Data efectiva: 2021-07-26
Data d’última emissió: 2022-05-25 Data de caducitat: 2024-07-25

Pàgina: 1 de 2

Aquest certificat ha estat emès electrònicament, és propietat de BSI i està subjecte a les condicions contractuals.
Un certificat electrònic pot ser autentificat a través de la web de BSI..
Les còpies impreses poden ser validades a www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-y-
clientes/ o al telèfon +34 914008620.

Informació i Contacte: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton keynes MK5 8PP, Tel +44 845 080 9000.
BSI Garantia Reino Unido Limited, registrades a Anglaterra sota el nombre 7805321 en 389 Chiswick High Road.
Membre de BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=FS+631134&ReIssueDate=25%2f05%2f2022&Template=cemea_ca


Abastament d’aigua potable i els serveis de gestió associats: compra, captació, tractament, desinfecció,
emmagatzematge, distribució, planimetria, control de qualitat de l’aigua, manteniment, i cicle comercial
associat en els termes municipals de Tarragona, els Pallaresos, la Canonja i el Catllar.

Enginyeria i obres: Informes, estudis tècnics, memòries valorades i projectes d’obres i instal·lacions
vinculades al cicle integral de l’aigua en l’àmbit d’actuació d’EMATSA.

Depuració d’aigües residuals dels termes municipals de Tarragona, La Canonja, Altafulla, El Catllar, La Riera
de Gaià, El Morell i Vilallonga del Camp.
Explotació i manteniment de l’EDAR de Tarragona, Tarragona Nord, emissaris submarins, estacions de
bombament, estació d’alerta i col·lectors en alta.

Clavegueram i serveis de gestió associats: neteja i manteniment de la xarxa, escomeses, gestió de
plagues, reparació d’avaries, planimetria, control d’abocaments en els termes municipals de Tarragona i la
Canonja.

Servei de laboratori d’anàlisi i presa de mostres en l’àmbit medi ambiental i anàlisi en els àmbits
toxicològic, forense i agroalimentari.

Municipis:

- Tarragona
- Els Pallaresos
- La Canonja
- El Catllar
- El Morell
- Vilallonga del Camp

Centres:

- Direcció, administració, oficina tècnica, atenció al client i centre de control: Muntanyeta de St. Pere i St.
Pau s/n, (43007 Tarragona)
- ETAP Mina P II i Pou Miró II
- Magatzem i laboratori: Ctra. N-240, Km. 3, direcció Tarragona-Valls (E43130 Tarragona).
- EDAR Tarragona: Camí de La Platja de Riuclar, s/n (dins el recinte portuari), (E-43005 Tarragona)
- EDAR Tarragona Nord-Altafulla: Camí del Catllar i Mas Jover, s/n (E-43008 Tarragona).
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Aquest certificat ha estat emès electrònicament, és propietat de BSI i està subjecte a les condicions contractuals.
Un certificat electrònic pot ser autentificat a través de la web de BSI..
Les còpies impreses poden ser validades a www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-y-
clientes/ o al telèfon +34 914008620.

Informació i Contacte: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton keynes MK5 8PP, Tel +44 845 080 9000.
BSI Garantia Reino Unido Limited, registrades a Anglaterra sota el nombre 7805321 en 389 Chiswick High Road.
Membre de BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=FS+631134&ReIssueDate=25%2f05%2f2022&Template=cemea_ca

