SEMINARI TÈCNIC
Criteris tècnics davant una visita de la Inspecció de Treball en matèria de
prevenció de riscos laborals
Lloc: MC MUTUTAL
Provença, 321, 6a planta
08037 Barcelona
Data: dijous, 5 de març de 2015
Horari: de 9.30 a 13.30 h
Pot fer la seva inscripció:
- Enviant un correu electrònic a: seminariosprl@mc-mutual.com
- Indicant: nom, cognoms, empresa, càrrec, NIF de l'empresa,
adreça, telèfon i correu electrònic
- Per a més informació: Isabel Hernández. Tel. 934 957 059 / 646 131 250
Places limitades per ordre d'inscripció

Presentació

Programa

Un dels grans errors en la gestió de la prevenció de
riscos laborals és el denominat compliment formal de
la prevenció.

1. Evolució històrica de la normativa en PRL.

La Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del
marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, va
assenyalar com un dels seus objectius bàsics
“fomentar una autèntica cultura de la prevenció dels
riscos en el treball, que asseguri el compliment
efectiu i real de les obligacions preventives i
proscrigui el compliment merament formal o
documental d'aquestes obligacions”.

3. Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat
Social i la PRL.

Desprès del temps transcorregut des de la publicació
de la llei, seguim buscant documents voluminosos per
justificar i, de vegades, amagar el no-compliment de
les obligacions empresarials.

Objectiu
A MC MUTUAL promovem la divulgació i la promoció
de la prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de
prestar el millor servei i atenció als nostres
mutualistes
i
en
compliment
de
l'Ordre
TAS/3623/2006. Celebrem seminaris per informar,
assessorar i contribuir a la integració de la prevenció
en tots els nivells de les organitzacions.
Aquest seminari té com a objectiu donar a conèixer
com actua la Inspecció de Treball i Seguretat Social,
quina ha de ser la nostra col·laboració amb la tasca
inspectora i quina documentació ha de tenir l'empresa
a disposició de l'esmentada inspecció.

2. La PRL i la seva gestió. Documentació.

4. Serveis d'MC MUTUAL per a la gestió de la PRL.
5. Configuració del Sistema d'Inspecció de Treball i
Seguretat Social (ITSS)
a. Criteris de la ITSS.
b. Plans d'actuació específics en la comunitat
autònoma.
6. Documentació que ha de posar l'empresa a
disposició de la ITSS.
7. Utilització de la Llei d'infraccions i sancions en
l'ordre social com a indicador del compliment
empresarial en matèria de PRL.

Dirigit a
Responsables i tècnics de prevenció de riscos
laborals, així com tots els professionals d'empreses
mutualistes que puguin intervenir en una visita de la
Inspecció de Treball.

Formadors
Jesús A. Guasch Vela. Tècnic superior de Prevenció
de Riscos Laborals d'MC MUTUAL.
Jaume Abat Dinarès. Inspector de Treball i
Seguretat Social.

