
2 a J O R N A D A D E S E G U R E T A T 
D’INSTAL·LACIONS A CATALUNYA 2018

Presentació ASOCAT	



ASOCAT és una associació d’empreses,    
d’Organismes de Control de Catalunya. !

Va néixer el juny de 2012 amb l'objectiu de 
representar i de defensar els interessos 
dels associats en els àmbits comercial, 
professional, tècnic i econòmic.!

Treballem per la seguretat 
de les persones.!

Qui som	



La nostre missió	
Vetllar per la qualitat dels serveis de seguretat 
industrial.

Representar els associats  i ser l’interlocutor de 
referència davant les administracions públiques i 
d’altres organismes o entitats.!

Fomentar i potenciar actuacions i polítiques 
encaminades a la  millora de la qualitat i dels 
serveis oferts entre els nostres membres.!

Sensibilitzar i Conscienciar a la societat de la 
importància i la transcendència del control de 
la Seguretat Industrial pel seu benestar.!

Col.laborar 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.!



“Per a qualsevol organisme el fet 
d’associar-se amb ASOCAT li permetrà ser 
r e p r e s e n t a n t p e r u n a a s s o c i a c i ó 

d’empreses que engloba més del 90% 
de les inspeccions reglamentàries que es 
fan a Catalunya, i amb l’objectiu d’una 
representació efectiva, per tal de tenir força 
a l’hora de defensar uns interessos comuns 
davant d’ENAC i la Generalitat,entre d’altres 
entitats públiques”!

“La seguretat és un dret social i tots 
ens en tenim que responsabilitzar”

Avantatge de ser 
empresa associada	



Junta executiva i Empreses 
membres	

Presidència:                   TÜV Rheinland Ibérica

                                                 Sr. Gabriel Cantero!

                   


Vicepresidència:           SGS Inspecciones Reglamentarias

                                                    Sr. Jesús Marín 
                                  





Secretari i Tresorer:      TÜV SÜD ATISAE
                                                    Sr. Samuel Redondo 
                                



Junta executiva i Empreses 
membres	

Vocal:                                APPLUS NORCONTROL!

                                           Sr. José Luis Fernández!

                                           Sra. Clara Genti!
                           

Vocal:                                ECA- BUREAU VERITAS !

                                           Sr. Ciro - Lirso Gascón!



Vocal:                               EUROCONTROL 

                                           Sr. Alejandro Caro !

           !


Vocal:                               QUALICONSULT

                                           Sr.Josep Ramón Orriols !

                                           Sr. Josep Rojas  !



Serveis tècnics	


                           

  Secretaria tècnica, difusió i comunicació  !

  Mònica Enrich       !

 secretari@asocat.net    !

 Tel: +34 629 346 343           !


                            !



 Som membres de	
FEDAOC	

La federació espanyola d’associacions 
de organismes de control.!

Illes Canàries! Principat d'Astúries!C. Madrid!

Castella i Lleó!

Aragó!

Castella - La Manxa!Andalusia!

Galícia!

País Valencià!

Extremadura!

País Basc!

Illes Balears!

Regió de Múrcia!



El nostre pla de treball per 2018-2019	

Grup de treball AE	
(ascensors i elevadors)	

Objectiu: Treballar per unificar el protocol d’actuació. 
L’objectiu és definir uns criteris comuns per aplicar-los. 
Acotar, homogeneïtzar i evitar una lliure interpretació de la 
normativa.!

Data d’inici:  Juliol 2018!

Data prevista: finalització i presentació de conclusions: 
Abril 2019!



El nostre pla de treball per 2018-2019	

Grup de treball BT	
(baixa tensió)	

Objectiu: Unificar els protocols d’actuació d’obligat compliment a 
Catalunya.Treballem per consensuar quins són els mínims 
exigibles per fer una inspecció que demanarem a nivell 
documental,a nivell de formació, … per donar un servei d’alta 
qualitat.!

Data d’inici:  Juliol 2018!

Data prevista: finalització i presentació de conclusions: Abril 
2019!



El nostre pla de treball per 2018-2019	

Grup de treball RIPCI 	
Objectiu:  Unificar i buscar consens en els mínims per fer una 
inspecció d’alta qualitat, protocols a seguir, procediment 
etc…!

Data d’inici:  Juliol 2018!

Data prevista: finalització i presentació de conclusions: Maig 
2019!



Moltes gràcies	
per la vostra atenció

ASSOCIACIÓ D'ORGANISMES DE 
CONTROL DE CATALUNYA  !

Av. Diagonal, 449 (4t) - 08036 Barcelona!

Tel: 933 634 669!

asocat@asocat.net      www.asocat.net!


