Prevenció de riscos laborals
(PRL) en activitats agrícoles,
ramaderes i forestals:
requisits normatius bàsics
Jornada tècnica
OLIUS, dilluns 27 de novembre de 2017

Presentació

Programa

La normativa de Prevenció de Riscos
Laborals afecta treballadors, empresaris
i titulars d’explotacions agro-ramaderes
i forestals.

10.20 h Inscripcions i presentació de la jornada
Sra. Isabel Rovira. Directora de l’Escola Agrària del Solsonès del
DARP.

Aquesta normativa ha esdevingut cada
cop més complexa i és necessari
assegurar-nos que en la nostra activitat
donem compliment als requisits exigits.

10.30 h Normativa bàsica per a treballadors i empresaris dels sectors
agrari, ramader i forestal
Sr. Màxim Bosch. Institut Català de Seguretat i Salut Laboral,
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En aquesta jornada es farà una revisió
dels requisits bàsics de normativa que
hem d’acomplir en relació a la PRL:
obligacions segons tipus d’obra o
treball,
formació
mínima
dels
treballadors, documentació, etc.
La
jornada
s’adreça
a
titulars
d’explotacions agrícoles i ramaderes,
empreses de treballs agro-forestals,
treballadors del sector, tècnics que
redacten projectes o fan direcció d’obra
i qualsevol persona interessada en
aquesta temàtica.

Organització
Escola Agrària del Solsonès

Col·laboració

12.00 h Descans
12.15 h Col·loqui i preguntes dels participants
Sr. Màxim Bosch. Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
13.30 h Fi de la jornada

Lloc de realització
Escola de Agrària del Solsonès
Finca Sant Just
Ctra. Manresa – Solsona, km 77
25286 - OLIUS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:

Institut Català de Seguretat i
Salut Laboral

@ruralcat



Servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt



Enviant un correu electrònic a l’escola: aecasol.daam@gencat.cat,
indicant el vostre nom i cognoms i, a l’assumpte, “Jornada PATT
PRL”



Trucant a l’escola: tel. 973 48 07 13



Presencialment a l’Escola Agrària del Solsonès, emplenant la butlleta
d’inscripció
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