Jornades Activa Mútua - DELEGACIÓ DE LLEIDA

TEMA: Taller pràctic sobre el Bonus.
programa

Benvolgut/da mutualista,
Amb data 1 d’abril de 2010, el Butlletí Oficial de l’Estat
va publicar el Reial decret 404/2010, de 31 de març, el
qual estableix un sistema d’incentius a les empreses que
contribueixin especialment i de manera contrastable a la
disminució i a la prevenció de la sinistralitat laboral.
Es tracta d’un sistema d’incentius a favor d’empreses que
la seva contribució hagi estat eficaç, amb inversions quantificables per prevenir riscos laborals, a reduir la sinistralitat
laboral, i que en definitiva hagin dut a terme actuacions
efectives en la prevenció dels accidents de treball i de les
malalties professionals.
L’incentiu a què fa referència el Reial decret és un Bonus
sobre les quotes satisfetes per contingències professionals
en el període d’aplicació. Les empreses han de presentar
la seva sol.licitut, des de l’1 d’abril fins al 15 de maig de
cada any.
El Reial decret fixa els requisits que les empreses han de
complir per poder optar a la concessió per part de la Seguretat Social d’aquest incentiu, així com la quantia de l’import i el procés de sol·licitud.
Activa Mútua vol sensibilitzar, en aquesta jornada, als gerents i al personal responsable de les empreses en matèria
de prevenció de riscos laborals dels incentius existents
que vénen recollits en el RD 404/2010.

Formulari d’inscripció (*)

Esmorzar i benvinguda a l’acte.
Presentació de la Jornada.
Ponència | Introducció, documentació i requisits
tècnics, cas pràctic i ressolució de dubtes.
Precs i preguntes.
Presenta la jornada | Sra. Selena Tabarés Pascual
			
Directora Territorial Activa Mútua
			Lleida
Imparteix la jornada | Sra. Reyes Fernández
			
Coordinadora Territorial Afiliació /
			Cotització.
			Sra. Montse Pàmies
			
Cap Departament Prevenció de
			
Riscos Laborals d’Activa Mútua
Dirigit a: empreses i col.laboradors.
Data: 19 d’abril 2016.
Horari: a partir de les 10.00 h.
Ubicació: Sala de formació Activa Mútua Lleida
Pg. Onze de Setembre, 34 - 25199 - Lleida - T. 973 270 599
Entrada lliure fins a completar aforament.
Confirmin assistència a:
Núria Baró - nbaro@activamutua.es - T. 973 270 599

Nom:

Limitat el nombre de places
disponibles, les quals es reservaran per ordre de recepció
de les sol·licituds d’inscripció.

Cognoms:
Empresa:
Ocupació:

DNI:
Domicili:

Codi Postal:

Població:
Tel/Fax:

E-mail

(*) Si desitja participar a la jornada ompli el següent formulari.

Pot assistir i participar en el més
rellevant d’aquesta jornada amb
el #activamutua a:
https://www.facebook.com/activa.mutua
https://twitter.com/ACTIVAMUTUA2008

