
 

FORMACIÓ PER A DIRECTIUS D’EMPRESES (SECTOR DEL METALL) 

 
Objectius 

● Conèixer els principals elements d'un sistema integrat de gestió de la prevenció            
de riscos laborals així com les principals funcions, obligacions i responsabilitats           
existents en matèria de prevenció riscos laborals. 

● Conèixer els principals aspectes d'organització i planificació preventiva en les          
empreses del sector del Metall. 

● Conèixer els costos de l'accidentalitat i la rendibilitat per a l'empresa de la             
prevenció de riscos laborals. 

● Conèixer la normativa bàsica i legislació en matèria de prevenció de riscos            
laborals aplicable al sector. 

● Obtenir la formació exigible i obligatòria segons el Conveni Estatal de la            
Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall i afins (CEM) i l'acord               
estatal del metall de 19 de Juny de 2017 per al personal directius-gerents             
d'empresa. 

 

Programa 

A. Integració de la prevenció en la gestió de l'empresa: 

● La seguretat del producte. 
● El manual (política, procediments, plans, etc.). 
● Integració amb els diferents sistemes (qualitat i medi ambient). Gestió total. 
● Les auditories internes. 

B. Obligacions i responsabilitats: 

● Funciones, obligacions y responsabilitats. 

C. Organització i planificació: 

● Pla de prevenció de riscos laborals. 
● Avaluació de riscos. 
● Planificació de la prevenció. 
● Sistemes de control sobre els riscos existents. 
● Modalitats preventives. 
● Tipus de riscos. Factors psicosocials. 
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D. Costos de l'accidentalitat i rendibilitat de la prevenció: 

● Els costos dels accidents de treball. 
● Mètodes de càlcul dels costos dels accidents. 

E. Legislació i normativa bàsica en prevenció: 

● Introducció a l'àmbit jurídic. 
● Legislació bàsica i de desenvolupament. 

  
F. Seguretat vial. 
 
 
Durada del curs: 6 hores 
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