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Redacció
Prosegtar és una botiga espe-
cialitzada amb roba laboral, 
ubicada al carrer Pere Martell 
de Tarragona, i que compta 
amb una àmplia experiència 
de més de 20 anys treballant 
en aquest sector. 

En aquest establiment es 
pot trobar una gran varietat de 
productes per al treballador, 
des d’EPIS a vestuari labo-
ral. Treballen amb les millors 
marques del mercat, sempre 
buscant la màxima qualitat i 
satisfacció del client i cobrint 
les seves necessitats en l’àmbit 
de la feina. 

Els seus professionals as-
sessoren als clients sobre qui-
na és la millor opció de com-
pra segons el que requereixi el 
lloc de feina o el sector laboral 
en el qual es treballi. Cal tenir 
present que en el vestuari la-
boral no només es prioritza 
la comoditat del treballador 

que la porta, sinó que en molts 
casos, és un element més de la 
seguretat laboral. Així doncs, 
Prosegtar ofereix un ampli 
ventall de productes que in-
clouen uniformes i sabates 
diversos.

Compromís  amb el client
Tots els productes segueixen 
les normatives exigides pel 
C.E.E. Per aquesta raó, la qua-
litat, la professionalitat i el 
compromís amb el client són 
trets distintius de Prosegtar. A 
més a més, Prosegtar disposa 
d’una botiga online per oferir 
més ofertes i avantatges, tant 
als seus clients com els prove-
ïdors.

EQUIPAMENT

Roba laboral de primera 
qualitat a la botiga 
Prosegtar de Tarragona

L’empresa disposa 
de la seva botiga 
on-line per oferir 
més ofertes i 
avantatges

Totes les peces que ofereix aquesta botiga compleixen les 
normatives exigides pel C.E.E

Des de febrer del 2007 que AEQT i AEST 
disposen d’un Sistema de qualificació d’em-
preses en seguretat, mitjançant el qual totes 
les empreses contractistes d’empreses qu-
ímiques associades a l’Associació Empre-
sareial Química de Tarragona (AEQT), que 
pretenguin realitzar serveis de manteniment 
habitual, han de superar una auditoria basa-
da en l’esmentat Sistema de qualificació. A 
més aquesta qualificació s’haurà de revalidar 
periòdicament segons la qualificació obtin-
guda.

En l’auditoria es poden obtenir des d’una 
fins a cinc estrelles. Les empreses que han 
superat l’auditoria amb quatre o cinc estre-
lles les hauran de revalidar als tres anys. Les 
empreses que han obtingut dues o tres es-
trelles les hauran de revalidar als dos anys. 
Finalment les empreses amb una estrella han 
de revalidar al cap d’un any.

Durant aquests més de 10 anys que ve fun-
cionant, el sistema ha estat revisat i actua-
litzat cada dos anys. Per a això una comissió 
formada per sis experts, tres d’ells designats 
per AEQT i tres més designats per AEST, rea-
litzen el seguiment de cadascuna de les audi-
tories que han dut a terme auditors acreditats 
i experts. Les reunions mensuals d’aquesta 
comissió aproven els resultats de les audito-
ries  i amb la seva informació s’aconsegueix:

—Millores del Sistema generant nova do-
cumentació i/o adaptant la documentació 
existent, basant-se en millores del procés.

—La resolució d’incidències relacionades 
amb el Sistema.

—Anàlisi estadística dels resultats de les 
auditories.

—Realització de propostes de millora, en 

base a l’anàlisi dels resultats de les auditori-
es, les incidències detectades, les inquietuds 
de les empreses de serveis i de les empreses 
propietàries.

—Actualització mensual del llistat d’em-
preses qualificades.

—Elaboració de la Memòria Anual de fun-
cionament del Sistema.

—Organització de jornades tècniques 
d’aspectes de seguretat que preocupen al 
sector.

El Sistema ha demostrat ser d’una indub-
table eficàcia, ja que en els seus inicis els 
índexs de sinistralitat de les empreses con-
tractistes superaven en més del doble dels ín-
dexs de les empreses clients. Actualment, els 
índexs de les empreses de serveis habituals 
són similars als de les empreses clients, fins 

i tot en el recentment passat exercici de l’any 
2017, aquestes empreses han aconseguit me-
nors índexs que els dels seus clients. Cal afe-
gir que els índexs de sinistralitat que oferim 
tota la indústria química, tant per a empreses 
contractistes com per a empreses clients, han 
retrocedit significativament, fins i tot per 
sota de sectors productius de serveis, que pel 
seu escàs risc, sempre tenen índexs molt bai-
xos de sinistralitat. Per dir-ho d’una manera 
fàcilment comprensible, estadísticament, un 
treballador en la indústria química de Tarra-
gona té un risc d’accident similar o més baix 
que un treballador d’una oficina bancària.

Això vol dir que les empreses qualificades 
pel Sistema de Seguretat AEQT / AEST poden 
presumir de disposar en la seva organització, 
d’un sistema de gestió en prevenció de riscos 
laborals molt eficaç, que les evidencia com 
empreses responsables per la seguretat dels 
seus treballadors. I és per això, que des de la 
Junta Directiva d’AEST, es va considerar molt 
oportú la creació d’un logotip mitjançant el 
qual aquestes empreses puguin exhibir la 
seva brillant condició.

Ara es presenta aquest nou logotip, el qual 
es facilitarà el seu ús a totes les empreses 
qualificades i a les que es vagin qualificant 
progressivament. Disposarà un protocol d’ús, 
els usuaris hauran de signar el seu compro-
mís a respectar-lo estrictament.

El nou logotip que podran exhibir les empreses 
qualificades AEQT/ AEST
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Els índex de sinistralitat de la 
indústria química estan per 
sota del sector serveis. Avui, 
un treballador de la indústria 
química a Tarragona té un 
risc d’accident similar que un 
treballador d’un banc

Agències
Els accidents laborals amb bai-
xa van créixer un 5,7% des de 
gener fins a l’agost de 2017 (úl-
tim període del qual hi ha dades 
disponibles), segons l’estadís-
tica que elabora el Ministeri de 
Treball i Seguretat Social. En to-
tal, fins a l’agost s’han registrat 
385.417 accidents laborals amb 
baixa. D’ells, 333.993 van ocór-
rer durant la jornada laboral, un 
5,6% més, mentre que 51.424 
van ser in itinere, xifra que re-
presenta un 5,9% més.

Es van sumar 405 víctimes 
mortals, tres menys que en el 
mateix període de 2016. En 
desglossar aquesta dada, 323 

dels accidents mortals es van 
produir durant la jornada de 
treball, fet que suposa 17 morts 
més que el mateix període de 
l’any 2016, quan van morir 306 
persones. 

En els accidents in itinere, 
aquells que es produeixen en 
el trajecte cap a o des del lloc de 
treball, van perdre la vida un to-
tal de 82 treballadors, 20 menys 
que el 2016. Pel que fa als acci-
dents mortals en el transcurs 
de la jornada laboral, la majo-
ria es van donar en el sector 
serveis amb 162 morts, seguit 
de la indústria, amb 59 morts; 
construcció, amb 55 morts, i el 
sector agrari, amb 47 morts.

Els accidents laborals 
amb baixa creixen un 
5,7% a l’Estat

ACTUALITAT

Van incrementar un 6% els accidents ‘in itinere’


