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Els organismes de control, empreses acreditades per l'Entitat Nacional
d'Acreditació i Control per a la inspecció d'Instal·lacions Industrials, vetllem pel
compliment de les condicions reglamentàries, especialment la seguretat. Les
nostres actes tenen especial validesa davant l'Administració.
Treballem en activitats difícils d'advertir en una societat que no agrada de
veure canonades, conductes ni "trastos" que no sap com funcionen. Ens passa
com als enginyers i als instal·ladors i mantenidors, els altres agents del sistema
de la Seguretat Industrial, actors d'una complicada activitat amb tecnologia i
formació industrial altament beneficiosa per a la societat, però escassa
visibilitat.
Operem a Espanya des de fa dècades i hem crescut després de la seva entrada a
la Unió Europea, responent a un model de supervisió propi de països
industrialment més desenvolupats. A Aragó, 24 organismes donem feina a més
de 125 professionals qualificats, llicenciats i enginyers de totes les especialitats.
Junts, els Agents treballem, des de la promulgació de la Llei d'Indústria d'Aragó,
sobre la base que l'Administració no necessita créixer innecessàriament, ja que
el coneixement i els recursos professionals estan ja a la societat. S'han de
coordinar intel·ligentment les tasques i aprofitar sinergies ja existents, basades
en la confiança, la responsabilitat i el bon coneixement que, mitjançant les
noves tecnologies, l'Administració té avui de les nostres "entranyes".
Amb aquest esforç podem, a més, afrontar un altre repte, els nous mercats són
més accessibles aprofitant les noves tecnologies de la informació i els més
evolucionats mètodes d'organització i de treball col·laboratiu. El futur és urgent
i la Directiva de Serveis de la Unió Europea, així com la nova Llei de Garantia de
la Unitat de Mercat, són una gran oportunitat de projecció empresarial.
"El destí mostra les seves cartes i nosaltres les juguem"(1), per això quatre
organismes de control ens hem atrevit a participar en l'Associació d'empreses
de serveis de seguretat industrial d'Aragó, AESSIA, per al foment i control de la
garantia de la prestació de serveis de seguretat industrial, una aventura

privada, encoratjada i coordinada pel Departament d'Indústria del Govern
d'Aragó, per crear una estructura competitiva
(1)

Arthur Schopenhauer (1788-1860). Filòsof alemany.

Sobre TÜV Rheinland
TÜV Rheinland és un líder mundial en serveis d’inspecció independents, fundat fa més de 140
anys. El grup té presència a 66 països amb 18.000 empleats; el volum de negocis anual és de
més de 1,6 mil milions d’euros. Els experts independents es destaquen per la qualitat,
l’eficiència i la seguretat de les persones, la tecnologia i el medi ambient en gairebé tots els
aspectes de la vida.
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TÜV Rheinland inspecciona l’equip tècnic, els productes i els serveis, supervisa projectes i ajuda
a donar forma als processos de les empreses. Els seus experts capaciten persones en una
àmplia gamma de carreres i indústries. Amb aquesta finalitat, TÜV Rheinland empra una xarxa
global de laboratoris aprovats, proves i centres d’educació.
Des de 2006, TÜV Rheinland és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides per
promoure la sostenibilitat i la lluita contra la corrupció.
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