Catàleg de serveis de
prevenció de riscos
laborals
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Les mútues…
grans desconegudes
Reunir-se és un començament,
romandre junts és un progrés;
treballar units és l’èxit.

Les mútues…
grans desconegudes

Què fem per tu en
prevenció?

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (MCSS)
posem els nostres serveis a disposició de les empreses, els
treballadors i els autònoms, sense que els suposi cap cost.

Pels nostres mutualistes…

Gestió de les prestacions econòmiques:
Juntament amb les sanitàries, compreses en la protecció
d’accident laboral i malaltia professional, així com de les
activitats de prevenció d’accidents.
Per incapacitat temporal per contingències comunes.
Per risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.
Per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia
greu.
Pel cessament en l’activitat dels treballadors per compte propi.

Les altres activitats de la Seguretat Social
que ens siguin atribuïdes legalment

Ajudem en el control de les contingències professionals.
Assessorem en la investigació d’accidents.
Orientem en la coordinació d’activitats.
Sensibilitzem en cas de riscos laborals.
Investiguem, desenvolupem i innovem en la reducció de
contingències professionals.
Assessorem pimes en l’adaptació de llocs de treball.
Difonem Prevencion10.es

COBERTURA CP
Empreses: 123.765
Treballadors (autònoms incl.):
1.268.470

COBERTURA CC
Empreses: 89.597
Treballadors (autònoms incl.):
1.191.342

INSTAL·LACIONS
1 hospital
+100 punts d’atenció
+2.000 centres d’atenció
sanitària

PRESTACIONS ESPECIALS
+2,3 milions €

Coneix el valor de la
seguretat i la salut
Hi ha una relació clara i directa entre el
comportament social d’una empresa i la
seva reputació, les vendes, la marca i el
seu valor global.

Rendibilitza
la teva empresa
T’has preguntat mai com afecten els accidents laborals en la
teva empresa? Una bastida mal instal·lada, una màquina que
s’avaria contínuament o un treballador amb lesions d’esquena
afecten la producció.
Incrementa la teva competitivitat en comparació d’altres empreses
del sector millorant la gestió de la prevenció de riscos laborals.
Et donem 7 raons que et convenceran:

Augmenta els teus beneficis reduint els costos
de la sinistralitat laboral. (*)

Parlem
el teu mateix idioma
*Costos de sinistralitat laboral

1€
INVERTIT EN
PREVENCIÓ

Millora la relació i la implicació dels treballadors reduint la
sinistralitat i l’absentisme.
Evita sancions i multes de la Inspecció de Treball.
Conserva el talent dels treballadors amb més experiència i

valor per a la teva empresa.

Aconsegueix incentius econòmics per la bona gestió de
prevenció.

2,2 €

€

BENEFICI PER A
L’EMPRESA

Converteix-te en una empresa saludable.
Destaca per les teves bones pràctiques; tens l’oportunitat
amb premis, com l’Escolástico Zaldívar.

Agència Internacional de la Seguretat Social

Prevenir abans
que curar
Deu grams de prevenció
equivalen a un quilogram de
curació.

T’ajudem a reduir
la sinistralitat a l’empresa…
Mostrant-te els costos derivats dels accidents i les malalties

professionals perquè aprofitis els teus recursos d’una manera més
eficaç.

Controlant la sinistralitat, aprenent dels errors i trobant solucions

adaptades la teva empresa.

Activant els teus treballadors davant els riscos del seu lloc de treball

amb ajuda de la nostra àmplia oferta de cursos presencials i a
distància. Millorant la seva informació amb atractius vídeos, tríptics,
infografies, etc. que podràs trobar al nostre web de prevenció.
Investigant i innovant nous mètodes de reducció de la sinistralitat,

com la utilització de la realitat virtual als nostres tallers de
sensibilització o el projecte Visión Zero, de generació de cultura
preventiva.
FORMA PART DELS NOSTRES PROJECTES!

Un nou impuls per a la
competitivitat de la teva empresa
Unes quantes dades…

3.600

4.500

EMPRESES ASSESSORADES

VISITES TÈCNIQUES

(anuals)

(anuals)

9.500
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DIAGNÒSTICS I PROPOSTES
DE MILLORA

CURSOS PRESENCIALS

(anuals)

(anuals)

4.400

3.200

CURSOS EN LÍNIA

(totals)

(totals)

ALUMNES

Portal de prevenció
fraternidad.com/previene

Activando
Visión Zero
Per comprendre la seguretat
no li hem de fer front, sinó
incorporar-la a nosaltres mateixos.

Visión Zero, evolució natural en una
empresa sostenible
Activa la teva empresa, evoluciona cap a la no-sinistralitat. Uneix-te
a un moviment de prestigi internacional, Visión Zero, promogut per
l’Associació Internacional de la Seguretat Social.
Adapta’t als nous corrents de gestió empresarial i construeix una
cultura preventiva sòlida. Aprèn dels errors i genera confiança entre
els empleats.
Un tècnic et guiarà per tot el procés, amb un mètode de treball
adaptat al teu ritme i a la singularitat de la teva empresa.
Amb les accions següents:
Busca aliats.
Implica els teus treballadors.
Avalua la teva situació amb les 7 regles d’or.
Marca i planifica els teus objectius.
Revisa els teus avenços.
Comunica els teus èxits.
Identifica’t com a empresa Visión Zero.

Amb Activando Visión Zero
t’oferim un assessorament altament
personalitzat, adaptat a les teves
necessitats
T’ajudarem a:

01

ESTUDIAR
SINISTRALITAT

02

REVISAR
GESTIÓ PRL*

03

SENSIBILITZAR

04

INVESTIGAR
ACCIDENTS

05

INTEGRAR
PRL

06

VERIFICAR ÈXITS

*Prevenció de riscos laborals

En la nostra actuació
ens avalen:

+1.000
EMPRESES A L’ANY

+6.000
ESTUDIS DE
SINISTRALITAT ANUALS

+1.300
ACCIDENTS
EVITATS CADA
ANY

Coordina’t
en prevenció
Treballar en equip divideix la feina i
multiplica els resultats.

Coordina’t
en prevenció

Amb la nostra ajuda,
és possible

Els teus treballadors treballen a les instal·lacions d’altres empreses?
Treballadors d’altres empreses treballen al teu centre de treball? Ets autònom
i treballes per a altres empreses?

Formació gratuïta que oferim:

Si la resposta és sí, et podem ajudar perquè compleixis les teves
obligacions en coordinació d’activitats preventives i et posis d’acord
amb les empreses amb què comparteixes el lloc de treball. Junts
coneixereu millor els riscos derivats de les vostres activitats i evitareu
accidents.
Et podem ajudar amb les accions següents:
Revisant la teva situació quan comparteixes centre de treball.

Curs “Compartir centre coordinant riscos”.
Curs “Responsabilitats i sancions en coordinació”.
Taller d’aspectes pràctics en coordinació.
Curs amb novetats en matèria de coordinació per a
treballadors desplaçats.

Informant-te sobre les teves obligacions legals i com

complir-les.

Repassant els accidents ocorreguts per l’ús compartit del centre

de treball.

Proposant-te solucions per evitar els danys.

Aquestes accions no substitueixen l’obligació de l’empresari,
de coordinació d’activitats empresarials, derivada de la Llei de
prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995).
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Per veure més cursos
fraternidad.com/previene

• Fraternidad
Muprespa

902 63 860 · 914 183 240
fraternidad.com/contactar
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Afegeix valor
als teus informes
El que sabem és una gota
d’aigua, el que ignorem és
l’oceà.

Els nostres informes t’ajuden.
Especialment per a tu
Tenim un assessorament complet per ajudar-te a reduir la
sinistralitat de la teva empresa, amb els informes següents:

Informació
EN LÍNIA a l’instant

0

Estimació de costos de sinistralitat:

0

Anàlisi de sinistralitat:

0

Resum de processos, hores de treball perdudes, estimació
dels seus costos.
Compara la teva sinistralitat amb la del teu sector (amb
baixa/sense baixa, recaigudes, in itinere, grau de lesió,
índexs de sinistralitat, etc.).
Estimació d’evolució de sinistralitat:

Estimació de costos juntament amb l’evolució de la
sinistralitat els últims 3 anys.

ESTUDIS DE SINISTRALITAT ANUALS

r

Muprespa

Ens adaptem al ritme i la singularitat de
LA TEVA EMPRESA
Per ajudar-te amb:

Informe de revisió de la gestió de prevenció de riscos
laborals.
Informe d’estudi de sinistralitat dels últims 3 anys.
Informe de gestió d’accidents laborals i malalties professionals.
Informe sobre la integració de prevenció de riscos laborals.
Informe sobre detecció de punts febles en prevenció en
l’entorn de treball.
Informe de gestió de la sinistralitat en coordinació d’activitats

empresarials.

+6.000

• Fraternidad

El valor dels nostres informes,
perquè la informació és poder

902 63 860 · 914 183 240
fraternidad.com/contactar

Informe d’assessorament en gestió de l’accidentalitat per a
empreses de treball temporal.

Baixa els nostres informes
directament des de l’Oficina Digital
fraternidad.com/extranet
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•

Fraternidad
Muprespa

Poderosa
formació
L’educació és l’arma més poderosa
per canviar el món, per què no la
teva empresa?

Poderosa formació
Per créixer cal formar-se; per superar reptes, de vegades, cal
reinventar-se. Reinventa’t amb ajuda de la nostra oferta educativa
presencial, que et permetrà:
Identificar noves idees per millorar la gestió preventiva.
Promoure la integració de la prevenció de riscos laborals.
Inculcar comportaments segurs per part dels treballadors
en les tasques que han de dur a terme.
Desenvolupar la cultura de la salut i seguretat de la teva
empresa.
Fomentar l’interès i la cooperació en l’acció preventiva,

Gaudeix d’una formació més pràctica
i des d’altres punts de vista. És la
revolució en la formació presencial!

+220

CURSOS A L’ANY

+1.000

ALUMNES A L’ANY

■■ Taller de fitnes emocional.
■■ Activando Visión Zero.
■■ Generant seguretat viària: Accident de trànsit en l’àmbit laboral.

entre comandaments i treballadors.

■■ Taller sobre investigació d’accidents.

Complementar la formació obligatòria de l’article 19 de la

Llei de prevenció de riscos laborals.

■■ Criteris tècnics en prevenció de riscos laborals en cas de visita de la
Inspecció de Treball.

Compartir les bones pràctiques.

■■ El paper de directius i comandaments intermedis integrant la
prevenció de riscos laborals.

Aquestes accions no substitueixen l’obligació de l’empresari, de
formació als treballadors, derivada de la Llei de prevenció de
riscos laborals (Llei 31/1995)

■■ Compartir centre coordinant riscos.
■■ Mobbing o assetjament psicològic a la feina.
■■ Stop al sobreesforç al lloc de treball.
■■ Inspeccions de seguretat: eina de detecció i control.
■■ Criteris per a la selecció pràctica d’equips de protecció individual
(EPI).

r

■■ Prevencion10.es

• Fraternidad
Muprespa

902 63 860 · 914 183 240
fraternidad.com/contactar

Nous canals
de coneixement:
Aula de prevenció en línia
Invertir en coneixements produeix
sempre els millors beneficis.

Nous canals de coneixement Aula
de prevenció en línia
Posem al teu abast nous canals de sensibilització en
prevenció, amb la nostra plataforma en línia en la qual
disposem de mòduls de formació d’aprenentatge digital i
tallers audiovisuals adreçats a tota mena d’empreses.
T’ajudem proporcionant-te:

En qualsevol moment i a
qualsevol lloc…

23

CURSOS
GENERALS
Vegeu-ne més

Mòduls dinàmics amb preguntes i animacions.
Flexibilitat en temps i lloc per al treballador.
Gran nombre de cursos al teu abast.
Tutor virtual que t’anirà guiant.
No calen coneixements informàtics.

8
TALLERS

Avaluació final i diploma.

Aquestes accions no substitueixen l’obligació de l’empresari, de
formació als treballadors, derivada de la Llei de prevenció de riscos
laborals (Llei 31/1995).
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CURSOS
SECTORIALS

■■ Eines i màquines.
■■ Risc elèctric.
■■ Manipulació manual de càrregues.
■■ Senyalització.
■■ Equips de protecció individual.
■■ Higiene al treball.
■■ Ergonomia del treball.
■■ Riscos psicosocials i primers auxilis.
■■ Maneig de l’estrès.
■■ Seguretat vial.
■■ Mobilització de persones dependents.
■■ Taller d’esquena.
■■ Posada a punt per evitar lesions musculars.
■■ Taller de veu.
■■ Novetats: Fitnes emocional · Activant salut
■■ Pròximament: Taller d’atenció plena
■■ Hostaleria.
■■ Indústria.
■■ Oficina.
■■ Comerç.
■■ Construcció.
■■ Altres sectors (agrícola, sanitari, etc.).

Per veure més cursos
fraternidad.com/previene

Portal web: PREVIENE
fraternidad.com/previene
Promoure i divulgar cultura preventiva.

150

Previene:
Lloc de trobada
El nostre portal web dedicat a la prevenció de riscos laborals i
desenvolupament de la cultura de la salut on podràs trobar material
divulgatiu interessant que posem a la teva disposició amb contingut
actualitzat, amè i especialitzat. Un gran suport per ajudar-te en la
tasca d’informació i sensibilització dels teus treballadors.

Més de
documents
descarregables GRATUÏTS per
ajudar-te a fomentar la cultura
preventiva a la teva empresa
i a més…
Butlletí mensual InfoPrevención.FM
Exposició cartells segle XX
Cartells Dia Mundial de la Seguretat i la Salut al Treball
Eines de prevenció

TRÍPTICS

MANUALS DE BONES
PRÀCTIQUES

PÒSTERS

Accés a l’Aula de Prevenció en línia
Oferta educativa presencial

D Canal de Fraternidad-Muprespa líder a YouTube!
INFOGRAFIES

r

VÍDEOS

NOTÍCIES

Portal de prevenció
fraternidad.com/previene

• Fraternidad
Muprespa

902 63 860 · 914 183 240
fraternidad.com/contactar
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Portal web: EL RINCÓN DE LA SALUD
rincondelasalud.com
El lloc on la salut i el benestar
s’uneixen.

El Rincón de la Salud de
Fraternidad-Muprespa

EMPRESA SALUDABLE

Al nostre portal web “El Rincón de la Salud” trobaràs, de manera
totalment gratuïta, els recursos necessaris per fomentar entorns laborals
saludables a la teva empresa.

T’ajudem a certificar-te com a empresa saludable.
Uneix-te a un repte ple de beneficis per a la teva empresa i aconseguiràs…

Augmentar la competitivitat de la teva empresa.
Millorar la salut i el benestar dels empleats.
Reduir l’absentisme.
Atreure i retenir talent.
NOTÍCIES
D’ACTUALITAT

PUBLICACIONS

INFOGRAFIES

I a més, com a associat, pots accedir a
contingut exclusiu com:

Augmentar l’atractiu de l’empresa.
Millorar el clima laboral.
Diferenciar-te de la competència.

FITNES EMOCIONAL (només per a mutualistes)

ACTIVANT SALUT (només per a mutualistes)

Les persones de la teva empresa aconseguiran:

Aconseguiràs reduir el cost de l’absentisme a la teva empresa
augmentant la salut dels empleats, per a la qual cal conèixer:

Afrontar millor les adversitats per superar-les.

Els processos interns que influeixen en el nostre benestar.

Establir una comunicació saludable a la teva
empresa.

Els bioritmes del nostre cos que hem de respectar per no alterar

Conèixer-se millor per potenciar els seus punts forts i
millorar els febles.

Els exercicis i les recomanacions per mantenir-nos actius.

Canviar els hàbits tòxics per altres de saludables.

la nostra salut.

Caminant
cap al benestar
Tots els camins tenen destinació.
La nostra és el benestar.

Caminant cap al
benestar
L’itinerari saludable de Fraternidad-Muprespa se centra a fomentar
hàbits saludables entre els treballadors facilitant els recursos i eines
necessaris per aconseguir-ho d’una manera àgil, amena i senzilla.

Si la teva empresa…

…encara no ha començat el camí cap al benestar
→ et guiem en els teus primers passos.

…ja disposa d’un programa d’hàbits saludables…

El nostre propòsit:
Facilitar-te el camí cap al
benestar a la teva empresa
Tria:
■■ Les temàtiques que més t’interessin.
■■ La freqüència amb què rebre els continguts.
■■ Quan començar la subscripció.

Comencem?

→ t’ajudem a potenciar-lo.

Adaptant-nos a les singularitats de cada empresa, et
proposem un recorregut amb els objectius següents:
Alimentar-nos d’una manera sana i equilibrada.

Conèixer els nostres processos interns.

Coneixent-nos
millor

Posa’t les sabates!

Alimentar-se bé,
sentir-se millor

Gestionar les nostres emocions.
Manejar l’estrès adequadament.
Fomentar l’activitat física.
Aconseguir un descans ple.

Articulacions
sanes

Caminant
cap al
BENESTAR

El descans, el nostre
millor aliat

Cuidar els nostres músculs i articulacions.
Tenir cura de l’esquena.
Tenir unes articulacions sanes.

Tingues cura de
l’esquena

Venç l’estrès!

Fitnes emocional

No als accidents
de trànsit
Si busques resultats diferents,
no facis sempre el mateix.

Actitud segura al
volant…
Cada any moren més de 180 treballadors per accident de trànsit.
Més del 12% del total d’accidents laborals amb baixa corresponen
al trànsit.
Tens treballadors que utilitzen el vehicle per desplaçar-se?
Disposes d’un pla de mobilitat? Vols reduir els accidents de trànsit a la
teva empresa?

“La realitat virtual immersiva
permet més integració del
coneixement en les persones”
Quins avantatges t’ofereix la realitat
virtual com a eina de conscienciació?

Fraternidad-Muprespa posa a la teva disposició un ampli ventall
d’accions que et permetran millorar la seguretat viària a la teva
empresa:
Acords de col·laboració amb entitats de referència en
seguretat viària.

Viu experiències de
conducció davant

Elimina la frontera
alumne-ordinador.

Divulgació en modalitat presencial i “aprenentatge digital”.

diferents factors
Seràs el protagonista
de l’aprenentatge en
de risc de manera
segura sense sortir de diferents escenaris.
l’aula.

Sensibilització i conscienciació a través de vídeos, manuals,
tríptics, díptics, cartells i infografies que trobaràs al nostre
portal “Previene”.

f:::h
+1.500
+200 tilli

Setmana de la Seguretat Viària.

R+D: Taller de Seguretat Viària amb la utilització de la
realitat virtual.

r

• Fraternidad
Muprespa

902 63 860 · 914 183 240
fraternidad.com/contactar

TALLERS
COMPARTITS

Canvi en la percepció del
risc que perdura en el
temps.

ASSISTENTS

Participa en la nostra Setmana de la Seguretat Viària
a Fraternidad-Muprespa; els actes acaben el tercer
diumenge de novembre, dia mundial en record de les
víctimes d’accidents de trànsit…
Consulta les accions s’organitzen cada any.
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Ets autònom?
T’ajudem
La raó més gran de tenir seguretat
i salut al treball pot ser la més
petita.

Incorpora la prevenció a
la feina
Ets un treballador autònom preocupat per la seguretat i la salut? Compta

La prevenció d’accidents no s’ha de
considerar com una obligació, sinó
com una raó de sentit comú

amb nosaltres.

Tens treballadors al teu càrrec? Has de garantir la seguretat i la salut

dels teus empleats complint amb la Llei de prevenció de riscos
laborals, com qualsevol empresa.

No tens treballadors al teu càrrec? Tampoc no estaràs exempt de les

obligacions preventives següents:

■■ Informar l’empresari dels riscos de la teva activitat.
■■ Complir la coordinació d’activitats empresarials.
■■ Utilitzar equips de protecció individual i de treball adequats.

A més, si et dediques a la construcció:
■■ Compleix les indicacions del coordinador.
■■ Sol·licita el Pla de seguretat i salut al contractista.
■■ No podràs subcontractar els treballs.

Comparteixes centre de treball?

Aprofita’t de la nostra oferta educativa! Disposem d’accions
que inclouen casos pràctics sobre coordinació d’activitats
empresarials. A més, t’oferim assessorament tècnic per resoldre
els teus dubtes.
Vols ajuda en prevenció de riscos laborals?

Oferim jornades sobre com integrar la prevenció amb
Prevencion10.es, una plataforma en línia en la qual trobaràs
autopreven-t específic per a autònoms.
Et desplaces contínuament?

Apunta’t a nostre Taller de Seguretat Viària amb realitat virtual
immersiva i descobreix una forma diferent de percebre el risc.

T’animem que et cuidis i integris la prevenció al teu treball. Més
informació a sumutua.com/emprendedores/prevencion
Ets TRADE o autònom dependent?

Si ets un TRADE perquè treballes principalment per a una sola empresa,
també has de complir la coordinació d’activitats.
L’empresa et podria sol·licitar qualsevol tipus de documentació relativa a
la prevenció de riscos laborals.
prevencion10.es

Generant cultura
de prevenció
Entre les dificultats s’amaga
l’oportunitat.

Generant cultura de
prevenció
Consisteix a generar valors, idees i coneixements de prevenció.
Ho fem buscant alternatives diferents i amenes que estimulin els
participants. Amb aquesta finalitat, organitzem:

1 ) Setmana de la Prevenció:
Coincidint amb el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut al Treball
(28 d’abril), duem a terme diferents activitats per crear cultura
preventiva i apropar la prevenció a les empreses.
■■ “Posa’t les sabates”.
■■ Jornada de portes obertes “Coneix-nos millor”.
■■ Entrevistes i vídeos d’opinió.
■■ Portar la prevenció a l’escola.
■■ Jornades tècniques.

2 ) Setmana de la Seguretat Viària:
Consciencia sobre els hàbits segurs al volant i fes que els teus

treballadors experimentin els riscos de la conducció gràcies a la
realitat virtual.

3 ) Premi Escolástico Zaldívar:
Amb més de 400 memòries de bones pràctiques que avalen la
seva trajectòria ja consolidada, aquest premi és el reconeixement
al gran esforç i compromís de molts dels nostres associats amb la
seguretat i la salut laboral.

Activa la teva empresa!
Promociona la salut i la seguretat
laboral entre els teus treballadors
4 ) Exposició de cartells de prevenció:
Vols organitzar una exposició de “Cartells espanyols de prevenció del
segle XX”? Avisa’ns, et farem arribar la nostra col·lecció itinerant

perquè l’exhibeixis en els teus esdeveniments de promoció de la salut i
prevenció de riscos.

5 ) Parlant de prevenció:
Si vols organitzar fòrums, jornades, debats, etc. sobre temes de
seguretat laboral i promoció de la salut, consulta el nostre catàleg
de ponències, amb 50 temes d’actualitat i d’especial interès en
riscos emergents.
■■ Quarta revolució industrial

i envelliment.
■■ L’univers dels
nanomaterials.
■■ Comunicació eficaç
en prevenció de riscos
laborals.
■■ Accessibilitat en l’entorn
laboral.
■■ Intel·ligència emocional.

■■ Lideratge en prevenció.
■■ Exposició a sílice i

amiant.
■■ El tractor agrícola: evitar
bolcades.
■■ Busseig professional.
■■ Conèixer la malaltia
professional per poder
evitar-la.

Consulta les accions
s’organitzen cada any a…

fraternidad.com/previene
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