Dirigit a:
Empresaris, fabricants, enginyers, arquitectes, tecnics competents, tecnics en prevencio de riscos laborals, comercials i/o venedors de maquines, delegats de prevencio i en general tots
aquells treballadors o empresaris que se sentin identificats amb
la problematica de la seguretat de les maquines i components de
seguretat.

III Jornada en Competitivitat i
Seguretat en Màquines
Estratègia d’actuació per la millora de la Seguretat de les
Màquines i la Competitivitat de les Empreses

Amb el suport de:

Informació

Girona, 17 de maig de 2017

http://bit.ly/activitats_csst

Inscripcions
http://bit.ly/jornada3csst

Més Informació
catedra.csst@udg.edu

La Càtedra de Seguretat i
Salut en aquest any 2017 no
compta amb el finançament
de la Diputació de Girona ni
de l’Ajuntament de Girona

Escola Politècnica Superior
Campus de Montilivi

III Jornada en Competitivitat i Seguretat en Màquines

Presentació

en prevenció, coordinador de la Comissió per la seguretat de les màquines
CSST-UdG).

La Comissió per la seguretat de les màquines CSST-UdG es constitueix per promoure la prevencio d’accidents i la sensibilitzacio de
tots els agents en la cadena de subministrament i us de les maquines. Inicia la seva tasca amb la proposta d’un protocol d’actuació i
un tríptic genèric de la cadena de la seguretat i salut en la utilitzacio de maquines. S’espera que la difusio i el compromıs en l'aplicacio
del protocol en les empreses usuaries de maquines milloraran en
seguretat i la competitivitat de la seva organitzacio i del sector.

9:50 Competitivitat i seguretat en maquines, problematiques en les PIMES.

PER AIXÒ:

Sr. Màrius Martí. Enginyer Tecnic en PRL i auditor de SGP. Rble PRL PIMEC
neixement. Srs. Ferran Serra Canada i Marc Salcedo Ferrer. Tecnic Departament d’Empresa i Coneixement

La Comissio demanara el suport a les organitzacions patronals i sindicals , organitzacions col·legiades amb la col·laboracio dels tecnics
competents en seguretat en maquines, per difondre i promocionar
l'aplicacio del protocol d’actuació a les empreses usuaries de ma-

10:30 Pausa Cafe

quines.

11:00 Eines per la integracio de la seguretat des del disseny a la posta en

Torrent. Coordinador Tècnic de GIROPREVEN, S.L.

Es desenvoluparan comunicacions des de la visio de les PIMES, Seguretat Industrial, empresa usuaria, servei de prevencio, fabricant
de maquines, comercial de maquines, mutua d’accidents de treball i
Col·legis professionals.

11:40

Demanarem el suport als:

Programa:
09:00 Lliurament de documentacio
09:10 Benvinguda i presentacio participants. Sra. Núria Mancebo. Directora Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball UdG

09:20 Presentacio de la jornada i objectius a assolir. Sr. Lluís Serra (Tècnic

10:10 Seguretat en Maquines en l'ambit del Departament d’Empresa i Co-

marxa de la maquina. Sr. Ferran Tordera. Rble. Seguretat Font Vella

11:20 Procediment de compra i recepció de màquines. Sr. Josep Pla
La importància en el disseny de la Seguretat i Salut Laboral.

Exemples implantats. Srs. Gerard Busquets i Oriol Cano. Representació de Comexi - COASHIQ - Tècnics de Seguretat i Salut.



Fabricants, importadors, comercials i empreses usuaries en general i/
o sectors com la fusta, metall, alimentacio, suro, forestals, jardineria,
transports, tallers reparacio vehicles, hostaleria i restauracio, fabricants de portes, i etc. per la difusio del protocol i del trıptic.



Administracions competents i agents socials que participin i donin suport al projecte.

12:00 Comercialitzacio de les maquines. Sr. Alfonso Segura. Product Management & Team Leader de Würth España, S.A.

12:20 Ja coneixem la legislacio i ara que fem? Sr. Roberto Sans Haro. Tecnic de prevencio MUTUA UNIVERSAL.
12:40 La diferència entre marcatge CE i compliment de la normativa:
La indefensió de les PIMES Sr. Jordi Fabrellas Payret Membre del Grup
d'experts de SiSL de PIMEC i Degà del CETIG de Girona
13:00 Col·loqui i cloenda

