SEMINARI TÈCNIC
El nou BONUS
Requisits de l'incentiu i actuacions per al seu compliment
Lloc: MC MUTUAL
C/ Provença, 321, 8a planta
08037 Barcelona
Data: dijous, 1 de març de 2018
Horari: de 9:30 a 14:30 h
Pot fer la inscripció:
- Accedint aquí
Per a més informació:
Isabel Moreno. Tel. 934 051 244. Ext.100529
seminariosprl@mc-mutual.com
Places limitades per ordre d’inscripció.

Presentació
El Reial decret 231/2017, que entrarà en vigor en la campanya
2018, ha modificat de manera significativa els criteris que
donen accés a les empreses a l'incentiu BONUS, establert al
Reial decret 404/2010.

En finalitzar el seminari, els assistents:


Comprendran els aspectes legals i administratius del nou
incentiu BONUS.



Aquests canvis normatius naixen amb un doble objectiu: agilitar
i simplificar el procés de sol·licitud, el reconeixement i
l’abonament de l'incentiu; i, al mateix temps, implantar un
sistema objectiu, centrat en el comportament de la sinistralitat.

Coneixeran el detall de qualsevol
preventives complementàries.



Discriminaran i justificaran correctament les inversions que
poden estar incloses en la sol·licitud.

Els criteris d'aplicació en l'anomenada "Declaració
Responsable", que fins a l'última campanya s’anomenava
"Autodeclaració", estableixen, entre altres coses, que:

Programa







L'empresari ha de certificar el compliment d'una sèrie de
requisits sobre activitats preventives i sobre l'existència de
representació dels treballadors en matèria de prevenció de
riscos laborals.
La quantia de l'incentiu a què podrà accedir l'empresa serà
del 5%, fins a arribar a un màxim del 10% de les quotes per
contingència professional, en el període d'observació
objecte de sol·licitud.
El nou context en què s'emmarquen les inversions en
matèria de prevenció de riscos laborals està relacionat
exclusivament
amb
les
accions
preventives
complementàries.

Objectiu

de

les

accions

1. Introducció
2. Antecedents
3. Requisits de participació
4. Requisits per a les accions preventives complementàries:


Incorporació o ampliació de recursos preventius propis.



Realització d'auditories externes voluntàries del sistema
preventiu.



Existència d'un pla de mobilitat viària.



Elecció d'equips de treball i d'equips de protecció
individual.

5. Procés de sol·licitud

A MC MUTUAL impulsem la divulgació i la promoció de la
prevenció de riscos laborals amb la finalitat de prestar el
millor servei i atenció als nostres mutualistes, en compliment
de l'Ordre TAS/3623/2006. Fem seminaris per informar,
assessorar i contribuir a la integració de la prevenció a tots
els nivells de les organitzacions.

Dirigit a

Aquest seminari pretén posar a l'abast de l'empresa els
coneixements imprescindibles per accedir a l’incentiu Bonus
en l'exercici 2018. Així mateix, també facilita el coneixement
de les actuacions que han de realitzar per accedir al límit
màxim i la seva justificació.

Fina Paredes Navas. Tècnica superior en Prevenció de
Riscos Laborals d’MC MUTUAL.

Responsables de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), de
Recursos Humans, i tècnics de PRL, d'empreses mutualistes.

Formador

