Dades de la jornada
Dia: Divendres, 23 d’Octubre.
Horari: 9,30 a 11,30
Lloc:

Col.legi Oficial de Graduats Socials de
Tarragona
Avgda. d’Estanislau Figueres, nº 17
43002 Tarragona

Informació i Inscripcions

Autoevaluació de riscos laborals y
assessorament PRL, dirigit a
empreses de fins a 25 treballadors i
treballadors autònoms sense
treballadors al seu càrrec

Anabel Benito
email: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
Tfno: 977224513

Jornada Tècnica
Javier Franco
email: ffranco@mutuauniversal.net
Tfno: 977252025

23 d’Octubre de 2015

Tarragona

P R O G R A M A

Prevenció10.es és un servei públic impulsat i finançat per la SS i
desenvolupat per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
en col·laboració amb les CCAA i la Inspecció de Treball i Seguretat
Social. Neix davant la major dificultat que les micro y petites
empreses tenen per complir amb la normativa legal sobre prevenció
de riscos laborals.
L’assessor laboral s'ha demostrat com un actor fonamental en el
foment de la LPRL i en l'assessorament permanent cap a les seves
empreses en aquesta matèria.
L’objectiu d'aquesta jornada és mostrar una eina que pot ser de gran
utilitat per a molts petits empresaris i treballadors autònoms i en la qual
els Assessors Laborals segur exerciran una funció determinant en la
seva labor d'assessorament pels quals optin per l'ús d'aquest servei.
Entre les seves possibilitats, destaquen que l'empresari pugui
autoevaluar els riscos de la seva empresa i complir amb la normativa en
PRL i els treballadors autònoms puguin instruir-se i obtenir ajuda per a
la coordinació d'activitats empresarials.

Dirigida a Assessors Laborals

9:30-9:45h

Inauguració de la Jornada
Dª Ana María Asamá Esteve
Presidenta del Il.ltre Col.legi Oficial de Graduats Socials
de Tarragona

9:45-11:15h Prevenció10.es
D. Fco. Javier Franco Gay
Gestor de sinistralitat de Mutua Universal
•

Estat de l’Organizació i Acció Preventiva en la micro i
petita empresa després de 20 anys de l’aparició de la
LPRL.

•

Recordatori de les obligacions de l’empresari i de les
modalitats organitzatives:
Asunción per l’empresari.
Treballador designat.

•

Prevenció10.es
Empreses que poden acollir-se a aquesta
sistemàtica d’Autoevaluació de riscos.
Presentació de la plataforma informàtica
Prevenció 10
• Evaluat-t
• Instrueix-t
• Autopreven-t
• Stop Riscos Laborals
Explicació del funcionamient de la plataforma
informàtica Prevenció 10.

11:15–11:30h Col.loqui

