
PONENTS

590,00 € + IVA
Parcialment bonificable FUNDAE

Tramitació gratuïta.

Tècnic en gestió de seguretat i salut en el treball

OBJECTIU
Facilitar als participants una visió àmplia del sistemes

de gestió de seguretat i salut en el treball (ISO 45001, i

OHSAS 18001). S’aborden les principals eines i

tècniques de millora per implantar-los.

DIRIGIT A

Responsables de gestionar un sistema de gestió de la

seguretat i salut en el treball en la seva empresa, o que

vulguin iniciar-se en aquest àmbit. Tècnics de

seguretat laboral i / o prevenció de riscos laborals.

CONEIXEMENTS A ADQUIRIR 

1. Definicions i evolució històrica de la Gestió de la Seguretat i Salut en el

treball.

• Conceptes, context internacional i evolució històrica de la gestió de la

SST•

• Organitzacions i organismes implicats en la gestió de la seguretat i

salut en el treball

2. Legislació de prevenció de riscos aplicable a la activitat empresarial.

• Principis del Dret Internacional i la jerarquia de les Lleis.

• Legislació i normativa segons riscos laborals.

• Legislació en Seguretat Industrial.

3. Requisits d’un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball :

• Requisis de la norma ISO 14001:2015: evolució i estructura, gestió del

context, gestió de processos, lideratge, identificació de riscos i

oportunitats, planificació de canvis, avaluació de riscos i oportunitats

de la SST, formació i sensibilització, control de la informació

documentada, proveïdors i subcontractistes, gestió del canvi, actuació

en casos d’emergència, auditories de sistemes de la SST, millora

continua, investigació d’incidents, processos de implantació i

certificació ISO.

• Requisits OHSAS 18001. Evolució i estructura, similituds i diferències

amb la Norma ISO 45001 i processos de Implantació.

4. Altres eines per a la gestió de la SST a les organitzacions.

• Eines i tècniques de millora continua i treball en equip: DAFO, AMFE, 5

WHY, 8D, 5S, Pareto Ishikawa, ...

• Empresa saludable: SIGOS

• ISO 39001 – Seguretat Vial

• SR10 – Responsabilitat social corporativa

• GRI – Global reporting Iniciative.,

6 sessions presencials (21h) i formació online (29h).

• Les sessions presencials combinen l'explicació

teòrica amb la 'aplicació pràctica dels

coneixements adquirits amb exercicis, dinàmiques

de grup i jocs.

• La formació online inclou continguts teòrics i casos

pràctics a realitzar amb el suport de personal tutor.

METODOLOGIA: CURS MIXTE

Durada 50h

9, 16, 23 i 30 
novembre i 14, 21 de 

desembre 2020
Horari: de 15 a 18.30 h

INSCRIPCIONS 
www.ingecal.cat/inscripcio

formacio@ingecal.cat

93 237 83 90

INCLOU
Documentació i Certificat d’assistència.

Coffee break 

Antoni Bell, 2, 2n D2

08174 - Sant Cugat del Vallès

FFCC: S2 i S6 Volpelleres.

BUS URBÀ: L2, L7, L9.

Col·laborem amb la 

Magic Line
donant 2€ de cada matricula.

Marta Monreal

Directora de projectes de qualitat, medi 

ambient i seguretat i salut en el treball.

Enginyera Tècnica Química

Tècnica Superior de PRL en Seguretat

Evaristo Gutiérrez

Director d’INGECAL, S.L.,

Enginyer Tècnic Industrial.

Màster Direcció d’Operacions ESADE

Auditor EOQ Sistemes de Qualitat


