JORNADA
DIVULGATIVA
NOU BONUS
Requisits de l’incentiu i
actuacions per al seu
compliment

Data:

dijous, 15 de febrer de 2018

Horari:

12:00 a 14:00 h

Lloc:

SALÓ D’ACTES DEL
COL·LEGI DE GRADUATS SOCIALS
Gran Passeig de Ronda 164, principal 2ª.
25008 Lleida

Inscripcions: www.mc-mutual.com
Per a més informació:
Eva Boté, tel. 973 240 325 /lleida@graduados-sociales.com
Alicia Salillas, tel. 973 244 377 / asalillas@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.
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.
Els criteris d'aplicació en l'anomenada "Declaració Responsable", que fins a l'última campanya s’anomenava "Autodeclaració",
estableixen, entre altres coses, que:

 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.
El contingut tècnic de la jornada ha de possibilitar que els assistents disposin de tota la informació rellevant, que els faciliti realitzar
les gestions oportunes per tramitar la sol·licitud de l'incentiu amb les màximes garanties.

Programa
12:00 h

Lliurament de la documentació

12:10 h

Presentació
Montserrat Cerqueda Serrando. Vicepresidenta segona del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona. Delegada
Provincial de Lleida.
Jordi Rosell Pujol. Director d’MC MUTUAL a Lleida.

12:15 h

Ponents

13:50 h

Col·loqui

14:00 h

Cloenda

Alejandro Romero Mirón. Director dels Serveis de Prevenció d’MC MUTUAL.
Elisabet Coll Jordán. Cap del Departament de Gestió de Prestacions CATA, CUME i BONUS d’MC MUTUAL.

Jordi Rosell Pujol. Director d’MC MUTUAL a Lleida.

