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LGAI Technological Center,  S.A. (Applus+)  
certifica que el sistema de Prevenció de riscos laborals de l’organització: 
 

ASSOCIACIÓ FUNDALIS 
 

(*Veure annex de centres) 
 

per a les activitats de: 
 

FUNDACIÓ SANTA TERESA - EL VENDRELL 
Centre especial de treball. Activitats generals de manipulació industrial, envasats i retractilats.   Serveis 
de manteniment de la via pública. Serveis de jardineria. Serveis de manteniment de jocs infantils. Serveis 
forestals i mediambientals. Serveis de neteja viària. Servei de cuina i menjador. Serveis assistencials: 
servei de centre ocupacional, servei de llar residències, servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar, 
servei de voluntariat, gestió del centre de dia per gent gran. Serveis de Formació i Inserció: gestió de 
cursos de formació ocupacional, servei d´USAPS, servei d´intermediació, orientació i inserció laboral, 
servei prelaboral. 
 

FUNDACIÓ SANTA TERESA - COMARRUGA 
Centre Especial de Treball: servei de cuina i menjador. Serveis de Formació i Inserció: gestió de cursos de 
formació ocupacional. 
 

FUNDACIÓ ONADA - TARRAGONA 
Centre Especial de Treball: serveis forestals i mediambientals, serveis de jardineria, serveis de neteja 
d'instal·lacions, servei de cuina i menjador. Serveis assistencials: servei de centre ocupacional, servei de 
suport a l'autonomia a la pròpia llar, servei de voluntariat. Serveis de formació i inserció: gestió de cursos 
de formació ocupacional, servei d´USAPS, servei d´intermediació, orientació i inserció laboral 
servei prelaboral. 
 

FUNDACIÓ ONADA - TORREDEMBARRA 
Centre Especial de Treball: servei de cuina i menjador. Serveis assistencials: servei de centre ocupacional, 
servei prelaboral. 
 

FUNDACIÓ GINAC 
Centre Especial de Treball: activitats generals de manipulació industrial, envasats i retractilats, serveis 
de jardineria, serveis forestals i mediambientals, servei de cuina i menjador. Serveis assistencials: servei 
de centre ocupacional, servei de llar residències, servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar, servei de 
voluntariat. Serveis de Formació i Inserció: gestió de cursos de formació ocupacional, servei d´USAPS, 
servei d´intermediació, orientació i inserció laboral, servei prelaboral. 
 

és conforme amb els requisits de la norma ISO 45001:2018 
 

EMISSIÓ INICIAL:  05/07/2019 
VIGÈNCIA DES DE:  10/03/2021 
CADUCITAT:   04/07/2022 

 

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.  Campus U.A.B., s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona. 



 

    PRL-1074/19 
 

LGAI Technological Center,  S.A. (Applus+)  
certifica que el sistema de Prevenció de riscos laborals de l’organització: 

ANNEX DE CENTRES  
 
FUNDACIÓ SANTA TERESA – SEU CENTRAL 
Avinguda Santa Oliva, 20 -22 
43700, El Vendrell (Tarragona) 
 
FUNDACIÓ SANTA TERESA – TURISME 
Avinguda Palfuriana, 104 
43880, Comarruga (Tarragona) 
 
FUNDACIÓ ONADA 
C/ Riu Llobregat, 10 
43006, Tarragona 
 
FUNDACIÓ ONADA – TORRE 
C/ Altafulla, 10 
43830, Torredembarra (Tarragona)  
 
FUNDACIÓ GINAC 
C/ Manyans, s/n - Pol. Ind. Industrial Valls 
43800, Valls (Tarragona) 
 

 


