10a Edició Premis Asepeyo Antoni Serra Santamans a les millors pràctiques preventives

Premi a la millor contribució preventiva de la representació
institucional de treballadors i empresaris

Formulari per presentar la documentació
Títol de la contribució o pràctica preventiva

Empresa
Nom / raó social
NIF

Adreça seu social

Nre. treballadors*

Nre. centres de treball

Sector d’activitat

Persona de contacte de la representació institucional de l’empresa

Nom
Primer cognom

Segon cognom

Càrrec
Codi postal

Direcció
Localitat

Telèfon

Província
Fax

Correu electrònic

Persona/es de contacte de la representació institucional dels treballadors/ores
(Indiqueu com a mínim una persona; cas que considereu incloure més d’una persona podeu utilitzar la relació que figura a la pàgina 10 i 11 d’aquest formulari)

Nom
Primer cognom

Segon cognom

Organització / Secció sindical
Representació:
Delegat/ada de personal

Membre del comitè d’empresa

Membre del comitè intercentres

Delegat/ada de prevenció

Direcció
Codi postal

Localitat

Telèfon

Província
Fax

Correu electrònic

Descripció de l’activitat de l’empresa

Accidentalitat de l’empresa
Any

2018

2019

Nombre de treballadors/ores

2020
Índex d’incidència =

Índex d’incidència
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Nre. accidents amb baixa
x 100.000
Mitjana de treballadors

Annexos
Títol documentació aportada

Format
- Electrònic (especifiqueu el format,
PDF, JPG, etc.)
- Suport paper

Format

Apartat memòria

Tipus

Apartat memòria
1. Descripció de l’activitat de l’empresa
2. Accidentalitat de l’empresa
3. Elements clau del sistema de prevenció de l’empresa
4. Problema o oportunitat / Anàlisi del risc
5. Pràctica preventiva
6. Avaluació de l’eficàcia
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Observacions

Tipus
1. Còpia o resum del Pla de prevenció de riscos laborals
2. Còpia o resum dels procediments
3. Estudis de l’accidentalitat
4. Fotografies i/o imatges de les pràctiques, accions o
mesures preventives
5. Estudis cost/benefici
6. Valoració dels representants dels treballadors
7. Altres

1

Elements clau del sistema de prevenció de l’empresa
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1

Problema o oportunitat / Anàlisi del risc
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2

Problema o oportunitat / Anàlisi del risc

5 de 12

1

Contribució o prà ctica preventiva
Elements i activitats clau de la col·laboració institucional
Descripció de la contribució/pràctica
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2

Contribució o pràctica preventiva
Elements i activitats clau de la col·laboració institucional
Descripció de la contribució/pràctica
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1

Avaluació de l’eficàcia
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2

Avaluació de l’eficàcia
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Empleneu-lo només en cas de considerar necessari incloure més d’una persona de contacte de la representació
institucional dels treballadors
Nom
Primer cognom

Segon cognom

Organització / Secció sindical
Representació:

Delegat/ada de personal

Membre del comitè d’empresa

Membre del comitè intercentres

Delegat/ada de prevenció

Direcció
Codi postal
Telèfon

Localitat

Província

Fax

Correu electrònic

Nom
Primer cognom

Segon cognom

Organització / Secció sindical
Representació:

Delegat/ada de personal

Membre del comitè d’empresa

Membre del comitè intercentres

Delegat/ada de prevenció

Direcció
Codi postal
Telèfon

Localitat

Província

Fax

Correu electrònic

Nom
Primer cognom

Segon cognom

Organització / Secció sindical
Representació:

Delegat/ada de personal

Membre del comitè d’empresa

Membre del comitè intercentres

Delegat/ada de prevenció

Direcció
Codi postal
Telèfon

Localitat

Província

Fax

Correu electrònic

Nom
Primer cognom

Segon cognom

Organització / Secció sindical
Representació:

Delegat/ada de personal

Membre del comitè d’empresa

Membre del comitè intercentres

Delegat/ada de prevenció

Direcció
Codi postal
Telèfon

Localitat

Província

Fax

Correu electrònic

Nom
Primer cognom

Segon cognom

Organització / Secció sindical
Representació:

Delegat/ada de personal

Membre del comitè d’empresa

Membre del comitè intercentres

Delegat/ada de prevenció

Direcció
Codi postal
Telèfon

Localitat

Província

Fax

Correu electrònic
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Nom
Primer cognom

Segon cognom

Organització / Secció sindical
Representació:

Delegat/ada de personal

Membre del comitè d’empresa

Membre del comitè intercentres

Delegat/ada de prevenció

Direcció
Codi postal
Telèfon

Localitat

Província

Fax

Correu electrònic

Nom
Primer cognom

Segon cognom

Organització / Secció sindical
Representació:

Delegat/ada de personal

Membre del comitè d’empresa

Membre del comitè intercentres

Delegat/ada de prevenció

Direcció
Codi postal
Telèfon

Localitat

Província

Fax

Correu electrònic

Nom
Primer cognom

Segon cognom

Organització / Secció sindical
Representació:

Delegat/ada de personal

Membre del comitè d’empresa

Membre del comitè intercentres

Delegat/ada de prevenció

Direcció
Codi postal
Telèfon

Localitat

Província

Fax

Correu electrònic

Nom
Primer cognom

Segon cognom

Organització / Secció sindical
Representació:

Delegat/ada de personal

Membre del comitè d’empresa

Membre del comitè intercentres

Delegat/ada de prevenció

Direcció
Codi postal
Telèfon

Localitat

Província

Fax

Correu electrònic

Nom
Primer cognom

Segon cognom

Organització / Secció sindical
Representació:

Delegat/ada de personal

Membre del comitè d’empresa

Membre del comitè intercentres

Delegat/ada de prevenció

Direcció
Codi postal
Telèfon

Localitat

Província

Fax

Correu electrònic
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Instruccions per emplenar el formulari

El present formulari serveix per presentar les candidatures al Premi a la millor contribució preventiva de la representació institucional de treballadors i
empresaris.
Títol de la contribució o pràctica preventiva
Nom per identificar la contribució o pràctica preventiva, a efectes formals i en tot el procés.
Descripció de l’activitat de l’empresa
Resumiu l’activitat general de l’empresa i processos principals, amb una referència específica dels processos afectats per les accions de millora
presentades.
Accidentalitat de l’empresa
En general, pot ser suficient l’evolució de l’índex d’incidència de l’empresa dels tres darrers anys. Si voleu aportar més detalls, incorporeu-los si us
plau en l’annex.
L’evolució de la sinistralitat deguda a la contribució presentada l’heu d’indicar en l’apartat “Avaluació de l’eficàcia” o en la documentació annexa.
Elements clau del sistema de prevenció de l’empresa
Destaqueu els elements clau del sistema preventiu de l’empresa, així com els més relacionats amb la contribució presentada. La descripció general del
sistema podeu fer-la a través d’annexos.
Problema o oportunitat / Anàlisi de risc
Descripció sobre el problema o l’oportunitat identificat, i a on és dirigida la contribució o pràctica implantada.
Explicació de com i quan sorgeix la pràctica o contribució, i la seva relació amb les pràctiques de gestió existents i/o amb els perills i riscos identificats.
Podeu incloure-hi observacions sobre l’aplicabilitat de les mesures en altres empreses o en altres activitats, si les coneixeu.
Contribució o pràctica preventiva
Elements i activitats clau de la col·laboració institucional
Indiqueu els elements i les activitats essencials de la col·laboració institucional entre treballadors i empresa.
Descriviu amb claredat i poseu èmfasi en la manera com són portades a terme tant les iniciatives com les activitats, a través de la representació
institucional i la col·laboració entre ambdues.
Descripció de la contribució/pràctica
Descriviu les contribucions, pràctiques, accions o mesures preventives el disseny i desenvolupament de les quals sigui el resultat d’una cooperació
eficaç duta a terme en el si de l’organització, a través de la representació institucional de treballadors i empresa.
Cal una descripció clara de les pràctiques, accions o mesures adoptades, siguin del tipus que siguin (tècniques, humanes, organitzatives, etc.). Han de
ser fàcilment comprensibles i oferir una visió perceptible de la solució aplicada.
Exemples:
Pràctiques, accions o mesures preventives que formin part del sistema de gestió de la prevenció, implantades a l’empresa, les quals afavoreixin la
integració de l’activitat preventiva i hagin estat promogudes i executades conjuntament per la representació institucional de l’empresa i dels treballadors.
Mesures o solucions preventives adoptades a l’empresa, promogudes i executades conjuntament per la representació institucional de l’empresa i
dels treballadors, que signifiquin una millora substancial per a l’eliminació, reducció i/o control d’un risc laboral.
Avaluació de l’eficàcia
S’ha d’avaluar amb claredat en què consisteix la millora substancial per a la integració de l’activitat preventiva i la participació dels treballadors.
Resum dels resultats mesurats i altres beneficis difícilment quantificables.
Per exemple, es pot quantificar la disminució d’accidents o malalties professionals, o dels costos de producció.
Es pot estimar la reducció de la gravetat del risc.
Es poden incloure els costos humans, socials i econòmics, i també els beneficis i els resultats positius.
En cas d’aportar estudis sobre cost/benefici, podeu consignar-los en els annexos resumint, per un costat, els costos que implica aplicar la nova solució,
i per l’altre, la reducció aconseguida de manera directa o indirecta a partir de la mesura de control.
La presentació de la candidatura a la present edició dels “Premis Asepeyo Antoni Serra Santamans a les millors pràctiques preventives” implica l’acceptació de les condicions i dels termes previstos en les bases de la
corresponent convocatòria. El contingut de les bases és accessible des de la pàgina web d’Asepeyo. Tota la informació lliurada a Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151 tindrà la consideració
de confidencial (a excepció de la que sigui de caràcter públic). Aquesta informació, amb independència del seu format i suport, no serà revelada a tercers i el seu ús es limitarà a l’àmbit de la convocatòria esmentada.
Tot això, sens perjudici del dret d’Asepeyo a difondre totalment o parcialment els treballs presentats, després de la concessió dels premis, en els termes previstos en les bases de la convocatòria.
En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Asepeyo Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151, amb CIF G-08215824, informa que les dades de caràcter personal reflectides
en el present formulari seran tractades sobre la base legal del consentiment lliurement atorgat, amb la finalitat de gestionar la participació en els Premis Asepeyo Antoni Serra Santamans a les millors pràctiques preventives.
El tractament d'aquestes dades es limitarà al contacte amb els participants, l'enviament de comunicats i/o de notificacions en l'àmbit dels premis i a la verificació de les competències/responsabilitats d'aquests en l'àmbit
dels premis.
Les dades de caràcter personal es conservaran durant 5 anys després de la finalització dels premis. Les dades de caràcter personal no seran comunicades a tercers. Tanmateix, hi podran tenir accés els tercers que
presten serveis a Asepeyo, com poden ser proveïdors de serveis informàtics. Les teves dades únicament seran tractades per aquests proveïdors per a la prestació del servei contractat.
Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i/o portabilitat per algun dels següents mitjans habilitats que tenen per objectiu acreditar i garantir la teva identitat:
a)
Mitjançant una sol·licitud telemàtica a través d’Asepeyo Oficina Virtual (amb previ registre).
b)
Presentant una sol·licitud firmada digitalment mitjançant un certificat electrònic, emès per una entitat acreditada, a través de correu electrònic al Servei d’Atenció a l’Usuari (asepeyo@asepeyo.es).
c)
Presencialment en qualssevol dels nostres centres assistencials.
També pots traslladar al DPD d’Asepeyo (dpd@asepeyo.es) qualsevol consulta, suggeriment i/o reclamació amb relació al tractament de les teves dades de caràcter personal. En qualsevol cas, tens dret a presentar una
reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEDP), autoritat competent en matèria de protecció de dades, per mitjà electrònic o per escrit a la seu de l’organisme.
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