
 

 

 

CURS 

Principals aspectes preventius a implantar en les empreses, segons normativa vigent 

actualment en matèria de Riscos Laborals 

 

Data i hora: Dimecres 30 de novembre i divendres 2 de desembre de 2022, de 9.00 a 14.00h. 

Total 10 hores de curs 

Lloc: Sala de formació del CETIM, Plana de l’Om, 6, 2n 3a de Manresa. 

Professor: Josep Ma Macià, Gerent i Secretari Tècnic del CETIM, Auditor en sistemes de 

Prevenció de Riscos Laborals per TUV Rheinland.  

Inscripció: Al web www.cetim.cat o bé a l’a/e formacio@cetim.cat.  

Preu: 160,00 € per a les persones col·legiades amb RC del Col·legi, 180,00 € per a les 

persones col·legiades i 250,00 € per a les persones no col·legiades.  

Dirigit a: Responsables d’empreses, tècnics de prevenció, cap d’equips o departaments, 

assessors o consultors. 

Objectius: L'objectiu del curs és resumir de forma entenedora i pràctica, quins són els 

aspectes preventius que haurem de tenir implantats i funcionant a totes les empreses segons 

la normativa de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

Programa: 

 

1. Pla de Prevenció. Estructura i responsabilitats. 

2. Modalitat d’organització preventiva. 

3. Coordinació amb el SPA. 

4. Avaluacions de riscos. 

5. Planificació preventiva.  

6. Formació i informació als treballadors. Autoritzacions. 

7. Comunicació, participació i consulta dels treballadors.  

8. Recursos preventius.  

9. Coordinació d´activitats empresarials. ETT´s.  

10.Mesures pel control dels riscos. (Manteniments preventius. Seguretat Industrial. 

Compres. Enginyeria. Control dels canvis. Altres específics.) 

11.Emergències. Primers Auxilis. 

12.EPI´s. 
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13.Senyalització.  

14.Control de les condicions de treball.  

15. Higiene Industrial. 

16. Ergonomia específica. 

17. Estudis Psicosocials. 

18. Vigilància de la salut. 

19. Accidents i incidents. 

20. Memòries preventives i altra documentació oficial a disposar.  

21. Exemples i exercicis pràctics. 

 

Novetat: Descompte de tres hores per dia de curs a l’Aparcament Quatre Cantons de Manresa, 

Muralla de Sant Francesc, 15. Abans de l’inici del curs demana’ns el descompte a les nostres 

oficines.  

 
Aquest curs, pot ser bonificat per la FUNDAE. El Col·legi està acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació dels cursos de 
formació que organitza. Si ets una empresa i vols que et gestionem gratuïtament aquesta bonificació només has de posar-te en contacte amb el 
Departament de Formació del CETIM i t’informarem de tots els passos que cal seguir i sobre el funcionament de les bonificacions. La inscripció 
del curs s’ha de fer almenys una setmana abans de l’inici. 
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