
 
 

ANAV duplica les hores dedicades a la formació 
del personal de les plantes Ascó i Vandellòs II 

 
 

 
 
Ascó, 7 de setembre de 2010.-  L’Associació Nuclear Ascó Vandellòs II ha duplicat aquest 2010 
les hores dedicades a la formació del personal de les plantes Ascó i Vandellòs II. Així, cada 
professional que treballa a ANAV dedicarà durant el 2010 un total de 135 de les hores treballades 
a activitats formatives, el que suposa un rati del 8,20% de les hores laborals, i duplica les 65 
hores dedicades a formació per treballador al llarg de 2009. Aquest augment de les hores 
formatives confirma la importància que ANAV atorga a la formació i la capacitació del personal de 
la plantilla.  
 
El programa de formació d’ANAV inclou una formació bàsica per a tots els treballadors, una 
formació inicial específica per a les noves incorporacions i un programa de formació continua. A 
més, per tal d’incidir en la millora de la capacitació professional i el desenvolupament de les 
persones que treballen a ANAV, l’organització té com a referents els documents de formació dels 
organismes internacionals de referència al sector nuclear INPO (International Nuclear Power 
Operators) i WANO (World Associaton Nuclear Operators) i pertany al grup de Formació de 
l’Asociación Española de la Industria Eléctrica, UNESA, format per membres de totes les centrals 
nuclears espanyoles. 
 
ANAV considera la formació com un dels pilars estratègics per portar a terme la missió d’operar 
les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II de forma segura, fiable i respectuosa amb el Medi 
Ambient. És per això que ANAV atorga una gran importància a la millora de la capacitació 
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professional i considera fonamental la inversió i dotació de recursos per garantir la qualitat de la 
formació tant del personal propi com el de les empreses col·laboradores estables. 
 
D’altra banda, a més dels programes de formació propis, l’empresa estableix col·laboracions amb 
institucions com és el cas del conveni que es va signar recentment amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat per posar en marxa un cicle formatiu de grau superior que 
començarà a impartir-se a partir del proper 13 de setembre quan es farà la presentació oficial del 
curs. Es tracta d’una formació específica en Sistemes de Regulació i Control Automàtics orientat 
a les necessitats de les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II que s’impartirà a l’Institut Comte de 
Rius de Tarragona.  
 
 


