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CERTIFICAT DEL

SISTEMA DE GESTIÓ 
Número de certificat:
273699-2018-AQ-IBE-ENAC

Data inicial:
26 Juliol 2018

Vàlid des de / fins:
27 Juliol 2021 – 26 Juliol 2024

Es certifica que el sistema de gestió de

ACCENT SOCIAL S.L.
Josep Ferrater i Móra, 2-4. 2ª Planta.,08019, Barcelona, Barcelona, España

i les seus que s'esmenten a l'annex que acompanya aquest certificat

és conforme al Sistema de Gestió de la 
Qualitat:

ISO 9001:2015

Aquest certificat és vàlid per al següent camp d'aplicació

La gestió integral de centres de dia per a persones amb dependència, amb diversitat
funcional o cognitiva. Serveis de dia amb atenció a l’àrea mèdica: infermeria, psicologia,
treball social, terapia ocupacional, fisioterapia, atenció personal i animació sociocultural.
Serveis generals de neteja, manteniment. Servei de restauració. Gestió del servei d'ajuda a
domicili: persones grans, persones amb dependencia i menors.

http://www.dnv.es/assurance
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Annex al certificat

ACCENT SOCIAL S.L.

Els centres de treball inclosos a la certificació són els següents:
 

Nom Adreça Abast

SAD Sabadell Passatge Joan XXII, 6, baixos,08201,

Sabadell, Spain

Gestió del servei d'ajuda a domicili:

persones grans, persones amb

dependencia i menors.

SAD Pineda C/Sant Antoni 91 – 93 Local 2 Esc.

A,08397, Pineda de Mar, Spain

Gestió del servei d'ajuda a domicili:

persones grans, persones amb

dependencia i menors.

ACCENT SOCIAL S.L. Josep Ferrater i Móra, 2-4. 2ª

Planta.,08019, Barcelona, Barcelona,

España

La gestió integral de centres de dia per a

persones amb dependència, amb

diversitat funcional o cognitiva. Serveis de

dia amb atenció a l’àrea mèdica:

infermeria, psicologia, treball social,

terapia ocupacional, fisioterapia, atenció

personal i animació sociocultural. Serveis

generals de neteja, manteniment. Servei

de restauració. Gestió del servei d'ajuda a

domicili: persones grans, persones amb

dependencia i menors.

Centre de Dia Gràcia-sabadell C/ Reina Elionor, 110,08205, Sabadell,

Barcelona, España

La gestió integral de centres de dia per a

persones amb dependència, amb

diversitat funcional o cognitiva. Serveis de

dia amb atenció a l’àrea mèdica:

infermeria, psicologia, treball social,

terapia ocupacional, fisioterapia, atenció

personal i animació sociocultural. Serveis

generals de neteja, manteniment. Servei

de restauració.

Centre de Dia Montcada i Reixac Rambla dels Països Catalans, s/n,08110,

Montcada i Reixac, Barcelona, España

La gestió integral de centres de dia per a

persones amb dependència, amb

diversitat funcional o cognitiva. Serveis de

dia amb atenció a l’àrea mèdica:

infermeria, psicologia, treball social,

terapia ocupacional, fisioterapia, atenció

personal i animació sociocultural. Serveis

generals de neteja, manteniment. Servei

de restauració.
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