JORNADA TÈCNICA
Autogestió de la PRL per a microempreses i autònoms. Prevención10
Lloc: MC MUTUAL
Provença, 321, 6a planta
08037 Barcelona
Data: dimarts, 23 d’abril de 2014
Horari: 9:30h a 12:30h
Pot fer la seva inscripció:
- Enviant un correu electrònic a: seminariosprl@mc-mutual.com
- Indicant-hi: nom, cognoms, empresa, NIF de l'empresa, càrrec,
adreça, telèfon i adreça electrònica
- Per a més informació: Isabel Hernández. T - 934 957 059 / 646 131 250
- Places limitades per ordre d'inscripció

Presentació
Les petites empreses i els treballadors autònoms
constitueixen la principal font d'ocupació al nostre país.
Dos col·lectius que, en conjunt, presenten uns nivells de
sinistralitat més elevats que la gran empresa.
Tanmateix, aquests professionals sovint perceben la
prevenció de riscos laborals (PRL) com una càrrega en
el seu dia a dia, de manera que s'acaba considerant
aquest deure com una cosa aliena, quan és el mateix
empresari qui millor coneix la seva activitat, els riscos
que aquesta comporta i quina és la millor manera de
prevenir-los.
Amb l'objectiu de facilitar assessorament i suport en
l'autogestió de la PRL als treballadors per compte propi i
a les empreses de fins a deu treballadors, que no
exerceixin activitats que pertanyin a l'annex I de la Llei
31/1995, l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el
Treball posa a la seva disposició l'eina “Prevención10”.
Cal tenir en compte que, des del 27 de setembre de
2013, amb la recent publicació de la Llei 14/2013, de
suport als emprenedors i la seva internacionalització, la
possibilitat que sigui l'empresari qui assumeixi la
prevenció, amb els seus propis mitjans, s'ha vist
ampliada a empresaris amb un únic centre de treball i
fins a 25 treballadors.

Objectiu
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 i
en compliment de l'Ordre TAS/3623/2006. Realitzem
jornades per informar, assessorar i contribuir a la
integració de la prevenció en tots els nivells de les
organitzacions.

Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social

Per això, l’objectiu d’aquesta jornada és proporcionar
informació sobre l'autogestió de la PRL en les
microempreses i els treballadors autònoms, per afavorir
la seguretat i salut en aquests col·lectius.
En finalitzar la jornada, els assistents:
Coneixeran els aspectes legals i conceptes en
matèria de PRL que els afecten.
Aprendran els passos que cal seguir per
autogestionar la PRL, fent ús de les eines existents,
com per exemple Prevención10.
Seran conscients de les seves obligacions en PRL,
incloent-hi les activitats que s’hauran de contractar a
un servei de prevenció aliè per tal de complir la llei.

Programa
1. A què estic obligat en matèria de PRL?
2. Pros i contres de l'autogestió.
3. Quins passos he de seguir per a l'autogestió?
4. De quines eines disposo?

Adreçat a
Responsables d'empreses de fins a 25 treballadors i
treballadors autònoms mutualistes, i també graduats
socials, gremis sectorials i associacions professionals.

Formador
Fina Paredes Navas
Tècnica Superior de Prevenció de Riscos Laborals
de MC MUTUAL.

