A GIRONA EMPRÈN PARLEM DE...
la prevenció de riscos laborals, inversió o obligació?
La prevenció dels riscos laborals a l’empresa és una obligació que ha d’assumir l’empresari/ària. No
obstant, més enllà de l’obligatorietat, la integració de la prevenció de riscos laboral en l’estructura
empresarial es pot tractar també d’una inversió a llarg termini.
Tenir clars els aspectes normatius dels riscos laborals en la gestió d’una empresa pot evitar molts
problemes futurs. L’objectiu d’aquesta sessió és donar a conèixer la normativa bàsica i la seva
aplicació pràctica en la gestió de l’empresa.
Continguts:
• Què és la Prevenció de Riscos Laborals?
• Obligacions de l’empresari/a.
• Gestió de la prevenció.
• Avantatges d’una correcta implantació de la PRL.

Data:
Horari:

28 de setembre de 2016
de 16.00 a 17.30 h.

Lloc:

Girona Emprèn
(C. Tarragona, 40 17005 Girona)

Sessió a càrrec del Sr. Miquel Parra Gómez, tècnic en PRL de l’empresa Gabinetesme

Dirigit a persones emprenedores amb una idea de negoci o que tenen una empresa en funcionament
amb menys de tres anys d’antiguitat. Sessió gratuïta. Places limitades, cal inscripció prèvia.

Per assistir a la sessió caldrà formalitzar la inscripció i presentar el DNI o NIE vigent
(o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas de resident comunitari,
caldrà presentar el passaport o document d’identitat del país d’origen i la carta
verda. Les persones que accedeixin al servei per primera vegada enguany, que es
trobin en situació d’atur, hauran de presentar el DARDO.
Girona Emprèn no podrà admetre a cap persona que vulgui accedir al servei
sense la presentació de la documentació requerida.
En cas d’impuntualitat, el servei es reserva el dret d’accés a l’aula. Cal avisar amb
suficient antel·lació en cas de no poder assistir.

@empresa_gi

Més informació: Tel. 972 104 316 │C/e: gironaempren@ajgirona.cat Inscripcions a: www2.girona.cat/ca/gironaempren_formacions

