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01 Presentació
Treballem per garantir
la seguretat de les
persones

ASOCAT és una associació empresarial
d’Organismes de Control de Catalunya, que
treballa pel foment de la Seguretat Industrial.
L’ associació es va fundar el mes de Juny de
l’any 2012, amb l'objectiu de representar i de
defensar els interessos dels associats en els
àmbits comercial, professional, tècnic i
econòmic.
Les empreses associades a ASOCAT realitzen
més del

86%

de les inspeccions

reglamentàries fetes a Catalunya.

ASOCAT està registrada en la Generalitat
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de Catalunya com a grup d’ interès.

L’associació és Membre de FEDAOC
(Federación Española de Organismos de
Control).
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02 Òrgan de Govern
La composició de la Junta directiva de l’entitat
des de la darrera assemblea és la següent:

Presidència: TÜV Rheinland
representat per Sr. Gabriel Cantero
Vicepresidència: SGS
representat per Sr. Jesús Marín
Tresoreria/Secretariat: TÜV sud ATISAE
representat per Sr. Samuel Redondo

Treballem per
sensibilitzar i
conscienciar a la
societat de la
importància i la
transcendència del
control de la Seguretat
Industrial pel seu
benestar.

Vocals: Applus, representat per
Sra. Clara Gesti i Sr. José L. Fernández
Vocals: Eurocontrol, representat per
Sr. Alejandro Caro
Vocals: ECA- Bureau Veritas, representat
per Sr. Ciro Gascón
Vocals: Qualiconsult, representat per
Sr. Josep R. Orriols i Sr. Josep Rojas
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03 Associats
ASOCAT actualment està formada per les
següents empreses:

Representem els
associats i som
l’interlocutor de
referència davant les
administracions
públiques i d’altres
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organismes o entitats.
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04 Assemblea i Juntes
ASOCAT va celebrar la seva Assemblea anual
el dia 5 d’Abril a la seu de l’entitat i seguint
l’ordre del dia, es van elegir els càrrecs
representatius anuals, segons el que disposa
els Estatuts de l’entitat.
El nostre objectiu és
fomentar i potenciar,
actuacions i polítiques
encaminades a
la millora de la qualitat
i dels serveis
prestats per les
empreses associades.

El President sortint el Sr. Josep Rojas, va donar
pas al nou President, el Sr. Gabriel Cantero.
Va ser nombrat el Sr. Jesús Marín, com a
Vicepresident i el Sr. Samuel Redondo com a
Secretari/ Tresorer.
Per unanimitat es van aprovar les despeses
anuals 2017 i el pressupost 2018.
El calendari de les reunions de Junta, ha estat
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el següent:

12 Gener

14 Setembre

09 Març

26 Octubre

16 Maig

14 Desembre

21 Juny
En les diferents Juntes s’han tractat aspectes
tècnics del sector, s’han treballat propostes
per presentar a la Generalitat i s’han traçat
estratègies per enfortir i captar nous associats.
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05 Grups de treball
Vetllem per la qualitat
dels serveis de
seguretat industrial.

ASOCAT va fixar com a objectiu per contribuir
a la millora del sector de la Seguretat
Industrial, la creació de tres grups de treball
per harmonitzar i homogeneïtzar les pautes
d’actuació dels Organismes de Control.
En l’any 2018 s’han programat reunions
mensuals dels tres grups de treball i les
conclusions es publicaran durant l’any 2019.

Membres del grup de baixa tensió (BT)
Sr. Jaume Bladé (ECA- Bureau Veritas)
Sr. Borja González (TÜV sud ATISAE)
Sr. Ricard Vendrell (SGS)

Membres del grup d’ascensors i
elevadors (AE)
Sr. Carles Balust (SGS)
Sra. Clara Gesti (Applus)
Sr. Armand Hernández (TÜV Rheinland)
Sr. Jordi Olivera (TÜV sud ATISAE )
Sr. Pere Sanz (ECA- Bureau Veritas)
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Col.laborem amb
l’Administració pública
pel desenvolupament
reglamentari i
l’aplicació uniforme i
homogènia de la
legislació, d’acord amb
la normativa nacional i
de la Unió Europea.
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Composició del grup de treball RIPCI
Sr. Vicente Arazuri (TÜV Rheinland)
Sr. Daniel Estevan (Eurocontrol)
Sr. Marc Franch (ECA- Bureau Veritas)
Sra. Clara Gesti (Applus)
Sr. Josep Rojas (Qualiconsult)
Sra. Susana Ruiz (TÜV sud ATISAE)
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Sr. Ricard Vendrell (SGS)
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06 Jornades i ponències
El passat 27 de setembre es va celebrar a
Barcelona, la 2a Jornada de la seguretat
d'instal·lacions a Catalunya, organitzada per
la Sub-direcció General de Seguretat
Industrial de la Generalitat de Catalunya amb
la col·laboració d’ ASOCAT.
És una jornada dirigida als professionals dels
OC o als agents que treballen en els àmbits
propers a la Seguretat Industrial.
L’acte es va celebrar a la Casa del Mar

de

Barcelona, va començar amb una breu
presentació a càrrec de la Sra. Mònica Enrich,
per explicar la nova etapa d’ ASOCAT amb la
seva incorporació a l’entitat per coordinar els
seus projectes de futur i la creació dels grups
de treball (RIPCI, AE, BT) amb l’objectiu
d’unificar criteris d’actuació i buscar el
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consens de tots els OC.
Les ponències van anar a càrrec de:
El Sr. Vicente Arazuri, Director tècnic de Medi
Ambient TÜV Rheinland, amb el títol Nou
regalament de protecció contra incendis
RD 513/2017 (RIPCI), ens va recordar la
necessitat de la revisió i actualització de la
normativa actual (RIPCI).
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El Sr. Enric Sánchez, Inspector en Seguretat
Industrial d’ Eurocontrol, amb la ponència La
inspecció d’ascensors com a eina de
prevenció d’accidents, va parlar de la
importància dels punts a controlar amb
incidència directa en els accidents.
El Sr. Jaume Bladé, Resp. del departament
d’electricitat ECA-Bureau Veritas, va fer una
ponència en baixa tensió, amb el títol
Compliment administratiu i seguretat de
les instal·lacions, remarcant la importància
del compliment del marc administratiu per
evitar accidents i la necessitat de la implicació
de tots els agents.
El Sr. Joan Carles Esteban, assessor tècnic en
normativa d'instal·lacions de la Sub- Direcció
de Seguretat Industrial de la Generalitat, ens
va parlar de l’Observatori de la Seguretat
ORGANISMES de CONTROL de CATALUNYA

d’instal·lacions a Catalunya.
Sr.Ignacio Cabané, Responsable de Gran
Consum i Infraestructura de Gas Natural
Vehicular (Nedgia) ens va presentar un vídeo
sobre la tendència del futur: Gas renovable.
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La jornada va concloure amb unes paraules
del Sr. Isidre Mesalles, de la Sub-direcció de
Seguretat Industrial, Departament d’Empresa i
Coneixement, Generalitat de Catalunya.

14a edició de la Jornada
"DIA DEL FOC” amb el lema,
Una revisió sobre l’estat actual contra
incendis, un any després del RIPCI
El dia 12 de desembre en la seu del Col·legi
d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona, ASOCAT va
participar en la 14a edició de les jornades
organitzades per Tecnifuego i Cepreven
presentada pel Sr. Óscar Rosique, president
de la Comissió de Seguretat contra incendis i
emergències d’enginyers BCN.

11

ASOCAT

2018

En representació d’ASOCAT la ponència va
anar a càrrec del Sr. Jaume Bladé, Resp. del
departament d’electricitat d’ECA-Bureau
Veritas, amb el títol següent: “Les actes
d'inspecció dels organismes de control”.
En la jornada van intervindre el Sr. Manel
Pardo, director general de Prevenció, Extinció
“La seguretat és un dret
social i tots ens en
tenim que
responsabilitzar”

d’Incendis i Salvament de la Generalitat de
Catalunya, el Sr. Vicente Mans, director de
l’àrea Pasiva i el Sr. Jordi Givernau, el Sr. Lluis
Marín de Tecnifuego, el Sr. Carlos Chico i el Sr.
Víctor Molinet del departament de Prevenció,
Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de
Barcelona i el Sr. Jon Michelena, director
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general de Cepreven.
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07 Reunions sectorials
ASOCAT s’ha reunit cada trimestre amb la
Sub-Direcció General de Seguretat Industrial
per tractar temes que afecten directament a
les inspeccions periòdiques, normativa,
defensa de l’intrusisme en la professió i altres
temes que afecten al desenvolupament del
sector OC.
ASOCAT amb un esperit positiu, ha aportat
propostes de millores tècniques pel sector
durant tot l’any 2018.
En el mes de Gener es va presentar un
projecte de tramitació electrònica de les
inspeccions periòdiques realitzades pels
organismes de control.
Relació de les reunions periòdiques
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celebrades:
10a reunió

06 Març

11a reunió

29 Maig

12a reunió

06 Juliol

13a reunió

21 Setembre
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ASOCAT ha participat en altres reunions
sectorials per aportar la seva visió i expertesa:

Març, Taula de treball de TC-IF per la
unificació de criteris en IP.
2 de Juliol, reunió del "Grup de treball
d’accidentalitat en baixa tensió organitzada
per la Sub-direcció General de Seguretat
Industrial, Generalitat de Catalunya.
Març, Abril i Octubre, reunions del “Grup
de Treball sobre els defectes de les
Inspeccions en baixa tensió” organitzat per
per la Sub-direcció General de Seguretat
Industrial, Generalitat de Catalunya.
25 de Setembre, reunió monogràfica “B2B
sistemes de comunicació i adaptació del

ORGANISMES de CONTROL de CATALUNYA

protocol de IT”.

Reunió amb
la Junta de
FEDAOC a
Madrid

14

ASOCAT

2018

ASOCAT ha participat en altres reunions i
actes per cercar sinergies i col·laboracions
puntuals en matèria de formació i difusió.
3 d’Octubre, assistència a la Fira EFINTEC
(Exposición y Foro de las Empresas
Instaladoras y Nuevas Tecnologias),
organizat per FEGICAT i FEVYMAR.
Sopar de Gala en el MNAC.
22 d’Octubre, reunió amb el Col·legi
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona.
Novembre-Desembre, reunions amb
l’empresa OCA Global per incorporar-se
com associat en l’any 2019.
14 de Novembre, reunió amb FIDEGAS.
16 de Novembre, reunió amb el Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya.
19 de Novembre, reunió amb GEDAC,
ORGANISMES de CONTROL de CATALUNYA

(Gremi d’ascensors de Catalunya).
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08 Dades d’inspeccions
Les empreses associades a ASOCAT han
realitzat durant l’any 2018, més de:

62.523
inspeccions reglamentàries en instal·lacions a
tot Catalunya, que representen un 86% del
total.
En xifres aproximades per camp reglamentari
representen més de:

38.573 d’ascensors
12.553 d’instal·lacions elèctriques
5.421 d’equips a pressió
2.192 de RITE
1.972 d’alta tensió
ORGANISMES de CONTROL de CATALUNYA

802 d’instal·lacions de Gas combustible
263 d’instal·lacions petrolíferes
304 d’instal·lacions frigorífiques
103 de Grues Torre
341 de Grues mòbils auto propulsades
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ALTRES OC
14 %

ASOCAT
86 %
ALTRES OC

ASOCAT
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Inspeccions 2018 per camps

ASC
IP03

BT
IF

EEPP
GT

RITE
GMA

AT

GC
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09 Comunicació
ASOCAT ha estrenat web en el 2018 iniciant
un canal de comunicació per donar-se a
conèixer més enllà del nostre sector.
Destaquem l’apartat de Notícies, que s’utilitza
per parlar dels actes interns, grups de treball,
articles curts i també per informar de la
publicació de noves normatives, subvencions
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i jornades afins al sector.
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Av. Diagonal, 449 (4t) 08036 Barcelona
www.asocat.net @ASOCAT_OC
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+34 93 363 46 69
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