SEGURETAT INDUSTRIAL
Nota de premsa

Jornada sobre la Reforma de la Directiva d’Accidents Greus: requisits i
implicacions

Més seguretat industrial, menys càrregues
administratives
 José Luis Cabestany, president de la Comissió de Medi Ambient de Foment, ha
subratllat que “des de Foment ens oferim per a treballar conjuntament amb les
Administracions en la preparació i viabilitat de les normatives, perquè ningú millor
que les pròpies empreses coneix les nostres capacitats, les nostres dificultats, les
nostres potencialitats i la nostra voluntat de continuar sent rigorosament competitius
 El president de la Comissió d’Indústria de Foment, José Antonio Martínez Álamo, ha
assegurat que “sense eludir la gran responsabilitat i compromís que té l'empresa en
l'àmbit de la seguretat industrial, cal analitzar si hi ha vies de simplificació i
cooperació administrativa per evitar duplicitat de càrregues administratives”

Barcelona, 10 de juny de 2013
Treballar conjuntament per incrementar la seguretat industrial i afavorir la descàrrega
administrativa és un dels eixos des dels quals s’aborda l’anàlisi de la nova Directiva
2012/18/UE del Parlament Europeu i el Consell, de 4 de juliol, relativa al control de riscos
inherent als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses. Segons paraules
de José Antonio Martínez Álamo, president de la Comissió d’Indústria de Foment, “sense
eludir la gran responsabilitat i compromís que té l'empresa en l'àmbit de la seguretat industrial,
cal analitzar si hi ha vies de simplificació i cooperació administrativa per evitar duplicitat de
càrregues administratives, unificant en la mesura del possible les gestions i obligacions
derivades del control i seguiment d'aquestes activitats per part d'Administració”.
Martínez Álamo ha fet aquestes reflexions en el marc de la jornada que ha celebrat
Foment del Treball –juntament amb Fedequim i Aeqt, i amb el patrocini de Tema Seguridad
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y Medio Ambiente- dedicada a l’anàlisi de la reforma de la Directiva d’Accidents Greus. La
jornada ha tingut lloc a la seu de Foment del Treball i ha comptat amb la participació de
responsables i experts de les administracions competents i de l’empresa privada .
La nova Directiva 2012/18/UE té com a objectiu adaptar-se al Reglament CLP (CE
1272/2008) de classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, fet que pot
comportar una ampliació de l'univers d'empreses afectades i noves obligacions en matèria de
prevenció i control de riscos. L'afectació per aquesta legislació (SEVESO) té implicacions no
només en l'àmbit de la seguretat industrial, sinó també en d’altres àmbits com ara el derivat de
les obligacions de Protecció Civil (Decret d'Autoprotecció i Gravamen de Protecció Civil), el
d'Intervenció Administrativa Ambiental o el de Responsabilitat Ambiental.
Així, en el marc de la jornada s’ha abordat aquesta problemàtica des d'un enfocament
múltiple amb responsables de les respectives autoritats competents en cada matèria i amb
experts d'empreses de diferents dimensions. El programa ha comptat amb les intervencions
del director general de Protecció Civil de la Generalitat, Jordi Aurich; i del secretari d’Empresa
i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Pere Torres.
Les diferències rellevants entre la nova legislació i l’anterior les ha abordat Sonia
Román, de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l’Interior. A
més, el punt de vista de l’Administració l’han completat la subdirectora general de Programes
de Protecció Civil del Govern, Núria Gasulla; la cap de Seguretat del Sector Químic de la
Generalitat de Catalunya, Sophie Tost; i el cap de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada
(OGAU) a Barcelona, Xavier Nicolau.
El punt de vista del món empresarial l’han aportat el responsable de Prevenció del
Complex Industrial d’Ercros, Fernando Burgueño; Luis Vico, del departament de Seguretat
Industrial de BASF Tarragona; i el Safety, Health and Environmental manager d’Uquifa, Manel
Conte.
El president de la Comissió de Medi Ambient de Foment, José Luis Cabestany, que ha
clos la jornada, ha assegurat que “des de Foment ens oferim per a treballar conjuntament
amb les Administracions en la preparació i viabilitat de les normatives, més enllà dels breus
terminis d’informació pública, perquè ningú millor que les pròpies empreses coneix les nostres
capacitats, les nostres dificultats, les nostres potencialitats i la nostra voluntat de continuar
sent rigorosament competitius”.
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