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Conveni amb SCI: Serveis de Control i d’Inspecció Tècnica  
 

 

 

 

 

AEBALL/UPMBALL i SCI, Servicios de Control & Inspección, S.A. han signat un conveni de col·laboració, en virtut 

del qual, oferiran a les empreses associades el seus serveis d’inspecció tècnica i control en condicions preferents.  

SCI és una empresa de capital nacional i líder en l’àmbit del control i inspecció industrial des de fa més de 30 anys 

format per un equip professional de més de 400 treballadors, la majoria tècnics acreditats amb una àmplia 

experiència en el camp de la seguretat i la qualitat industrial que garanteix una atenció personalitzada i immediata 

a través de la seva xarxa de delegacions a totes les comunitats autònomes.  

Des de 2014, SCI presta serveis com a Organisme de Control a Catalunya, en conseqüència de l’aprovació de la Llei 

9/2014 de Seguretat Industrial de Catalunya.  

SCI, S.A. disposa, entre d’altres de les acreditacions: UNE –EN ISO 17020 (Entitat d’inspecció tipus A, Organisme 

Notificat i Organisme de Control - ENAC 12/EI 009), UNE –EN ISO 17025 (Assajos no destructius- ENAC 67/LE 101, 

Assajos mecànics - ENAC 67/LE 102), UNE-EN 9100:2003 (Assajos no destructius pel sector aeronàutic - LLOYDS 

SGI 6000752 /SGI 1060050), UNE-EN 473 / UNE-EN ISO 9712, i SNT-TC-1A (Impartició de Formació de nivell I, 

Nivell II i Nivell III d’Assajos No Destructius). 

AVANTATGES PER A EMPRESES ASSOCIADES 

1. Servei de consultes per correu electrònic gratuïtes. 
2. Informació sobre canvis normatius o nous reglaments d’instal·lacions i equips subjectes a inspecció 

reglamentària.  
3. Descompte del 5% sobre les tarifes d’inspecció reglamentària: electricitat, contra incendis, instal·lacions 

tèrmiques, equips de pressió, ascensors...  
Exemples: Nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) i altres temes en relació a 
la qualitat i la seguretat industrial. 

 
Per a més informació, poden contactar amb Neus Olea (neus@aeball.net) 

L’Hospitalet, octubre de 2018 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/Upmball-949944845072889/?fref=ts
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
https://scisa.es/acreditaciones/
https://scisa.es/inspeccion/inspeccion-reglamentaria/entidad-de-inspeccion-tipo-a
https://scisa.es/inspeccion/inspeccion-reglamentaria/organismo-de-control-autorizado/
https://scisa.es/inspeccion/inspeccion-reglamentaria/organismo-de-control-autorizado/
https://scisa.es/ensayos-no-destructivos-y-laboratorio-metalurgico/ensayos-no-destructivos/radiografia-industrial/
https://scisa.es/ensayos-no-destructivos-y-laboratorio-metalurgico/laboratorio-metalurgico/ensayos-mecanicos/
https://scisa.es/ensayos-radiografia-industrial-aeronautica/
mailto:neus@aeball.net

