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OFICINA DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS:
ACTE DE PRESENTACIÓ
Tarragona, 9 de febrer de 2012
Sala d’Actes de la CEPTA
Avd. Roma, 7

IT-0044/2011

S

PROGRAMA DE LA JORNADA
INFORMATIVA
S Fundació per a la prevenció de riscos laborals.
S Oficina de prevenció de riscos laborals:
S Què és l’OPRL de la CEPTA.
S Objectius generals i específics.
S Característiques de les actuacions de l’OPRL de la CEPTA.
S Fases de desenvolupament.
S Formes de participació.
S Oficina virtual de PRL.
S Actuacions programades.
S Formes de contactar.
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FUNDACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS

S

La FPRL es constitueix en compliment de la disposició addicional
cinquena de la Llei de prevenció de riscos laborals.
S Aquesta disposició addicional ve a ordenar la creació d'una

Fundació, sota el protectorat del Ministeri de Treball i Afers Socials
-avui, Ministeri de Treball i Immigració.

S La finalitat primordial de la FPRL és la promoció, especialment en

les petites i mitjanes empreses, d'activitats destinades a la millora
de les condicions de seguretat i salut en el treball.

FUNDACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS

ACCIONS

FINALITAT

INFORMACIÓ

DIFONDRE entre treballadors/es i empresaris/àries els principis d'acció
preventiva dels riscos laborals o de les normes concretes d'aplicació
d'aquests principis.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA

ESTUDIAR I RESOLDRE problemes derivats de l'aplicació pràctica i
material de les actuacions preventives.

FORMACIÓ

DISSENYAR mètodes i continguts de programes que poguessin ser
impartits en sectors i subsectors de l'activitat productiva.

PROMOCIÓ

FOMENTAR el coneixement i l'aplicació per empresaris/àries i treballadors/
es de les disposicions legals, reglamentàries i convencionals en matèria de
Prevenció de Riscos Laborals.
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OFICINA DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS
Oficina d’assessorament i suport tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals a PIMES.
S

Per què? MOTIVACIONS QUE DONEN SENTIT A L’OPRL:
S

Major nº d’accidents a les PIMES. Estudi INSHT (2009): Empreses entre 1 i 25 treballadors -----48% accidentes.

S

Representen un 97,9% del teixit empresarial català.

S

RD 604/2006: en compliment del deure de protecció, l’empresari haurà de realitzar la prevenció de
riscos laborals mitjançant “la integració de l’activitat preventiva”.

S

La reforma del marc normatiu RD 337/2010. “facilitar el compliment de la normativa de prevenció a
les empreses en particular a les PIMES.

S

Donar suport material en relació amb la gestió de la prevenció i els mecanismes d’integració.

S

Manca de medis tècnics i humans de les pimes i micropimes. Més “vulnerables” (Estratègia
comunitària de Salut i Seguretat en el Treball (2007-2012).

OPRL: OBJECTIUS GENERALS

S Promoure la cultura de la prevenció entre empresaris,

treballadors i societat, mitjançant els programes i accions
desenvolupats per l’OPRL de la CEPTA.

S Facilitar la incorporació de la seguretat integrada a les PIMES,

mitjançant la funció assessora i d’assistència.

S Elaborar eines preventives, que facilitin i simplifiquin l’aplicació de

les diferents disciplines preventives.

S Contribuir a la informació dels integrants de l’empresa, mitjançant

l’elaboració de medis informatius adequats al conjunt dels sectors
productius.

3	
  

08/02/12	
  

OPRL: OBJECTIUS ESPECÍFICS

S

Assessorar i donar atenció personalitzada a les empreses en matèria de PRL.

S

Reforçar l’assessorament tècnic a les empreses mitjançant consultes
telefòniques, per email, espai web, visites concertades.

S

Efectuar el tractament de les dades obtingudes de la informació de les consultes
rebudes i de les visites d’assessorament realitzades.

S

Programar Jornades de PRL.

S

Reeditar el manual “Guia de contractació i seguiment de l’SPA” i d’altre material
en altres suports.

S

Gestionar la plataforma informàtica de l’OPRL de la CEPTA.

AVANTATGES PER A LES EMPRESES

S

Micropimes i pimes catalanes: demarcació de Tarragona.

S

Àmbit d’actuació: intersectorial. (operadors recreatives, metell, construcció,
assegurances, comerciants, botiguers, perruqueries, armadors, fusters, arts
gràfiques, etc.).

S

Facilitació d’assessorament: (Avaluació de riscos. Planificació de l’Activitat
Preventiva. Accidents de Treball i Malalties Professionals. EPI’s, protecció
col·lectiva. Formació. Vigilància de la Salut. ...).

S

Actuem com a interlocutors imparcials.

S

Cost de l’actuació: gratuït.
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FASES PEL DESENVOLUPAMENT DE LES
ACCIONS

FASES

ACCIONS

INVESTIGACIÓ

Anàlisi de les novetats legislatives, guies tècniques, directrius de les AAPP en
PRL.

CONCEPCIÓ

Selecció dels temes a tractar al llarg de les diferents Jornades de PRL.
Disseny i elaboració de la documentació per la justificació tècnica de
l’assessorament tècnic a les empreses.

PRODUCCIÓ

Realització de les jornades de PRL.
Assessorament i atenció a les PIMES.
Reedició del manual “Guia de contractació i seguiment del SPA”.
Gestió de la plataforma informàtica de l’OPRL.

AVALUACIÓ

Avaluació sistemàtica dels projectes i proveïdors.
Elaboració dels informes d’avaluació del desenvolupament de l’acció.

FORMES DE PARTICIPACIÓ

S Col·laboració directa amb l’Oficina de PRL:
S Proposta d’accions: sessions informatives, jornades

tècniques, material divulgatiu. Etc.

S Difusió d’accions: col·laborar amb l’OPRL a l’hora d’informar

de la realització de les accions que es duran a terme entre els
seus clients/associats/mutualistes...

S Execució d’accions: Materialització i implementació d’accions

d’assessorament i suport.
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OFICINA VIRTUAL DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS
S

Espai web adreçat a la facilitació de l’assoliment dels objectius de l’OPRL.
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Agenda: Informació d’actes programats per l’OPRL o entitats
col·laboradores.
Actualitat en matèria de PRL.
Legislació i normativa.
Documentació elaborada per l’OPRL.
Fòrum de reflexió i participació.
Espai de preguntes freqüents (FAQ’s).
Consultes online.
Enquestes en matèria de PRL.
Espai pels col·laboradors.

ACTUACIONS PROGRAMADES:
PREVISIÓ DE JORNADES
Mes
Febrer

JORNADA
Jornada: Presentació de l’Oficina de prevenció de riscos laborals de la CEPTA.

Març

“La prevenció de riscos laborals en una conjuntura de crisi”.

Abril

Taula rodona “Situació actual i perspectives de futur de la prevenció a Catalunya”.

Maig

Jornada tècnica: “Responsabilitats empresarials: administratives, civils i penals”.

Juny

Jornada tècnica: “PRL: integració de col·lectius desfavorits ”.

Juliol

Jornada tècnica: “Ergonomia aplicada”.

Setembre
Octubre

Jornada tècnica: “Gestió de l’estrès i el burnout en les pimes”.
Jornada tècnica sobre “Seguretat vial”.

Novembre

Pendent de confirmació.

Desembre

Pendent de confirmació.
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FORMES DE CONTACTAR

Web
Adreça electrònica

http//: oficinaprl.cepta.es
oficina.prl@cepta.es

Telèfon

977 24 23 13

Adreça física

Rambla Nova

Responsable OPRL

Sr. Rafael Segovia

Persona de contacte

Sra. Claustre Durán

Amb el finançament de:

Gràcies per la
vostra presència i
participació.
http//:www.funprl.es

IT-0044/2011

www. oficinaprl.cepta.es
email: oficina.prl@cepta.es
Tel. 977 24 23 13
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