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Fa pocs dies, en l’edició especial dedicada 
a la Prevenció de Riscos Laborals d’aquest 
mateix mitjà, es publicava un escrit en el qual 
argumentava que fer Prevenció de Riscos La-
borals aporta beneficis. Si entenem que un 
accident és un succés anormal i no desitjat 
que altera l’ordre establert, i un accident de 
treball és tota lesió corporal que un treballa-
dor pot patir amb ocasió o per conseqüència 
del treball que executa, hom es pot pregun-
tar com s’ha de fer per no tenir accidents. Ja 
apuntàvem en l’esmentat escrit, que cal dur 
a terme polítiques basades en l’excel·lència i 
el lideratge, desenvolupant sistemes de ges-
tió empresarial documentats i basats en la 
millora continua. Això ens porta a la primera 
condició: perquè una empresa faci Prevenció 
de Riscos Laborals, amb prou eficiència i efi-
càcia, la seva alta direcció ho ha de tenir clar 
des del primer moment. No s’hi valen mitges 
tintes. Cal que l’alta direcció de l’empresa 
s’impliqui per tal que tots els treballadors 
tinguin clar que és un objectiu general de 
l’empresa.

Una vegada ja tenim aquesta ferma in-
tenció, caldrà desenvolupar un sistema de 
gestió documentat, implementar-lo, i man-
tenir-lo viu. La millor manera per mantenir 
viu un sistema de gestió un cop ja el tenim 
desenvolupat i implementat, és sotmetre’l 
a auditories periòdiques. Això ens permet 
detectar mancances del sistema, i també hi 
detectàrem, quan s’han produït desviacions 
en l’organització o en el desenvolupament de 
les tasques, malgrat que el sistema és correc-
te. En definitiva, anem aprenent dels nostres 
errors i els anem corregint contínuament.

Tot seguit, necessitem que els treballadors 
col·laborin en aquesta important missió. Han 

de tenir la preparació necessària, perquè al 
cap i a la fi, ells són els protagonistes d’aques-
ta història. L’objectiu principal és que ells no 
siguin patidors de cap accident. Se suposa 
que tot operari ja disposa prèviament dels co-
neixements necessaris, però caldrà donar-los 
formació contínua. Aquesta formació apor-
tarà els coneixements mínims i indispensa-
bles per la seva feina quotidiana, la qual com-
plementa aquella que ja tenien prèviament. A 
més, haurem d’establir un programa que re-
fresqui els coneixements adquirits, i els que 
poguessin aparèixer de nou.

Amb unes pinzellades molt elementals, 
hem explicat que cal fer mínimament en una 
empresa per reduir els índexs de sinistralitat 
laboral. A l’AEST, conjuntament amb AEQT, 
ho hem fet així. En primer lloc, perquè una 
empresa pugui treballar en el manteniment 
habitual a l’indústria química de Tarragona, 
és a dir, en una de les empreses agrupades a 
l’AEQT, cal que estigui acreditada superant 
una auditoria inicial, que periòdicament 
haurà d’anar revalidant. A més a més, els tre-
balladors que desenvoluparan aquest servei 
han de realitzar uns cursos de formació on 
se’ls hi donen coneixements teòrics i pràc-
tics. Aquests cursets s’han de reciclar cada 
cert temps, per mantenir els coneixements 
actualitzats. 

L’auditoria, que és realitzada per una en-
titat independent i acreditada per ENAC, 
consisteix, essencialment, en una llista de re-
queriments sobre els quals l’auditor va com-
provant el seu grau de compliment. Al final, 
l’auditor proposa una qualificació justificada 
mitjançant un informe que, a la vegada, sot-
met a l’examen d’una Comissió formada per 
sis persones, tres designades per AEQT i tres 
més, designades per AEST. La qualificació 
s’estableix en un nombre d’estrelles, que pot 
ser d’una a cinc. Les empreses que obtinguin 
quatre o cinc estrelles, hauran de repetir l’au-
ditoria al cap de tres anys, les empreses que 
n’obtinguin dues o tres, caldrà que ho facin al 
cap de dos anys, les que n’obtinguin una sola, 

caldrà que renovin al cap d’un any, i si no en 
treuen cap, caldrà que repeteixin l’auditoria 
o no podran treballar en manteniment ha-
bitual.

Pel que fa als cursos dels treballadors, 
aquests es realitzen en dos centres formatius 
especialitzats, on s’utilitzen continguts i pro-
grames establerts, que són revisats per una 
Comissió formada per vuit persones, quatre 
designades per l’AEQT, i quatre més designa-
des per AEST. Consisteixen en un curs inicial 
de formació bàsica amb una durada lectiva 
de setze hores, que cada cinc anys caldrà re-

validar en un curs de refresc de vuit hores de 
durada lectiva. El personal de comandament 
directe (encarregats, capatassos, etc.), és a dir 
personal que realitza feines de supervisió a 
altres treballadors, cal que facin un curs es-
pecífic de supervisors, amb una durada lec-
tiva de setze hores, que caldrà que repeteixin 
cada cinc anys. Les esmentades comissions, a 
més de la seva tasca de contínua supervisió, 
també es preocupen d’actualitzar progres-
sivament els paràmetres que inicialment es 
van establir.

Direcció compromesa, sistema de gestió 
documentat i treballadors amb formació 
contínua són les tres potes que suporten 
l’equilibri. És així com, tant empreses petites 
com grans, podem presumir de tenir uns ín-
dexs de sinistralitat versemblants als que te-
nen treballadors del sector bancari, malgrat 
que les nostres s’enfronten a riscos molt més 
perillosos.

Les empreses AEST fan prevenció de riscos 
laborals en el servei a la indústria química

AEST -ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS DE TARRAGONA

JOAN M. NOGUÉS RODRÍGUEZ
Secretari General d’AEST

Perquè una empresa faci 
prevenció de riscos laborals, 
amb prou eficiència i 
eficàcia, la seva alta direcció 
ho ha de tenir clar des del 
primer moment. No s’hi 
valen mitges tintes.

FORMACIÓ
CEDIDA

Es dirigeix a estudiants del Màster d’Enginyeria Química.

Redacció
Covestro ha firmat un acord 
amb la Universitat Rovira i Vir-
gili per a patrocinar el premi 
Work Experience dirigit a estu-
diants del Màster en Enginyeria 
Química. El director general de 
Covestro a Espanya, Andrea 
Firenze, i el rector de la URV, 
Josep Anton Ferré, van oficialit-
zar la signatura d’aquest conve-
ni en un acte al Rectorat.

L’objectiu de l’acord és pro-
mocionar els estudis d’En-
ginyeria Química així com 
reconèixer i promoure el de-
senvolupament del talent en 
aquest àmbit. Sota aquest marc, 
Covestro i l’ETSEQ (Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria 
Química) atorgaran el premi 
Work Experience al millor can-
didat per a cursar els estudis de 
Màster en Enginyeria Química 
impartits per aquest centre. En 
la tria del guardonat es té en 
compte la seva capacitat tècni-
ca i les seves competències i a 
la vegada es busca que el perfil 
professional de l’estudiant en-

caixi amb el de l’empresa.
El premi inclou una dotació 

econòmica de 3.000 euros que 
es destinarà a finança el cost 
de la matrícula del màster a 

l’estudiant guanyadors, a més 
d epromoure altres accions del 
programa Work Experience. 
A tot això, cal sumar-hi que el 
premiat realitzarà un projecte 
d’enginyeria a Covestro durant 
un semestre.

L’empresa defensa ferma-
ment el valor de l’aprenentat-
ge i la construcció de noves 
opcions de desenvolupament. 
La cooperació amb la Univer-
sitat Rovira i Virgili s’emmarca 
dins del seu compromís amb 
l’entorn en el qual opera i en la 
crecaió d’una cadena de valor 
orientada a promoure el talent 
dels professionals del futur.

Covestro patrocinarà 
un dels premis Work 
Experience de l’ETSEQ
L’empresa ha signat un acord amb la URV

La radiografia del sector a 
Europa, disponible en un web

DIVULGACIÓ

El Consell Europeu de la Indús-
tria Química (Cefic) ha creat un 
nou lloc web, anomenat Lands-
cape of the European Chemical 
Industry 2017, que recull una 
completa radiografia del sec-
tor químic en els diferents pa-
ïsos de la Unió Europea. Amb 
aquesta iniciativa, Cefic pretén 
ampliar el coneixement general 
sobre aquesta indústria, donant 
valor a la contribució que duu a 
terme el sector químic en l’àm-
bit europeu, essencial per al de-

senvolupament econòmic i la 
creació de riquesa mitjançant la 
generació i el subministrament 
de productes innovadors, nous 
materials i solucions altament 
tecnològiques.

Gairebé dos terços dels pro-
ductes químics que es generen 
a Europa es consumeixen tam-
bé en països europeus. El caut-
xú, els plàstics, la construcció, 
el paper i la indústria del motor 
se situen com els principals de-
mandants.

El guanyador realitzarà 
un projecte d’enginyeria 
a Covestro durant un 
semestre


