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COMARQUES
Autocars Nika es converteix en la millor
empresa de tot Catalunya en seguretat viària
Va aconseguir
la certificació
ISO 39001
i és l’única
companyia
de transport
discrecional de
viatgers del
país que l’ha
rebut
L’empresa tarragonina Autorcars
Nika s’ha convertit en la primera i única empresa de transport
discrecional de passatgers de tot
Catalunya en rebre la certificació ISO 39001, un fet que la converteix en un dels principals referents per a la seguretat viària
de tot el país. Aquesta norma
internacional és una eina que
pretén reduir dràsticament les
lesions i, fins i tot, les morts produïdes per accidents de trànsit i
minvar considerablement, per
tant, els sinistres a la carretera.

“Aquesta certificació representa per a nosaltres una garantia
envers el client a l’hora d’oferir
uns estàndards molt elevats
d’eficiència i desenvolupament
en matèria de seguretat viària”,
diu Elisa Miquel, responsable de l’àrea d’administració
d’Autocars Nika.
La norma 39001, que du el nom
de Sistemes de gestió de la segu-

retat viària (SV), està certificada
per l’empresa oficial Applus i especifica els requisits d’una bona
seguretat viària tot incloent-hi el
desenvolupament de les mesures
necessàries per aconseguir-ho,
així com l’aplicació d’una política preventiva. “Internament
millora la gestió del risc i de les
despeses associades als accidents
i augmenta la productivitat a

l’hora que ens obliga, encara
més, a la millora continua”, explica Elisa Miquel. La ISO 39001
s’emmarca dins del pla mundial
de la reducció d’accidents a la
carretera. D’aquesta manera,
l’Organització de Nacions Unides (ONU) va declarar la present
dècada com la d’Acció per a la
Seguretat Viària per tal d’acabar
amb l’elevat nombre de ferits i

morts per accidents de trànsit.
Aquesta certificació suposa un
nou aval a la feina d’Autocars
Nika, que l’any 2011 va ser premiada com a millor empresa de
transport discrecional de tota
Espanya, un guardó que aleshores encara no havia obtingut
cap empresa catalana del sector.
“Haver rebut l’ISO 39001 consolida la nostra cartera de clients
però també ens obre nous mercats perquè, d’aquesta manera,
ara podem garantir la feina que
fem en relació a la seguretat
dels nostres vehicles i dels passatgers”, afirma.
Miquel comparteix amb els seus
altres dos germans, Glòria i Josep Maria (Logística i Taller), la
direcció d’una empresa que es
va fundar l’any 1972 en la que
suposa la tercera generació de
la família en aquest negoci del
transport de passatgers. “Som
una empresa familiar i ara gestionem la companyia des d’un
punt de vist femení”, diu Elisa
Miquel tot somrient. Actualment, Nika disposa de 50 autocars que condueixen 75 xofers
que, al cap de l’any, fan més de
26.000 serveis per transportar
un total d’1,3 milions de passatgers que sumen 3 milions de
quilòmetres recorreguts.

