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Amb l'entrada d'Espanya en la Unió Europea, el 1986, la responsabilitat de la 
seguretat i de la salut dels treballadors recau totalment en els empresaris, fins 
i tot si els danys a la seva seguretat i salut es produeixen per una màquina 
instal·lació o producte. L'empresari té la responsabilitat d'identificar els perills 
que poguessin generar-se a les instal·lacions equips, productes, així com 
d'avaluar els riscos associats als dits perills i, si procedia, adoptar les mesures 
necessàries per eliminar o reduir a valors tolerables dels riscos. 
 

És molt difícil que un empresari, en especial de PIMES, tingués personal amb 
suficient preparació tècnica per conèixer la responsabilitat davant d’una fallada pel 
que fa a seguretat industrial, en la majoria de les vegades complexa. 

 

L’OBJECTIU DEL CURS és proporcionar la base perquè l'empresari, tècnics o 
responsables siguin capaços de valorar la importància de tenir en compte la 
seguretat industrial, podent prendre accions que evitin accident o catàstrofes que 
perjudicarien el bon funcionament de l'organització.  
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Curs. SEGURETAT INDUSTRIAL 

Una vegada finalitzat el curs l'empresa participant podrà concertar una 
visita amb el Sr. Santiago Fernàndez, a les seves instal·lacions, per 

consultar in situ i aclarir les actuacions que hauria de realitzar  
per complir amb la llei 31/1995. 

CONTINGUT  

Professor: Sr. Santiago Fernàndez. Assessor del departament de Prevenció 
de Riscos del Centre Metal·lúrgic. Enginyer tècnic industrial, tècnic superior i 
auditor en Prevenció de Riscos Laborals.                                                        
Durada: 16 hores.   
Dates: 6,8,13 i 15 de maig de 2014 
Horari: dimarts i dijous de 15:00h a 19:00h. 
Lloc: Audiolis, c/ Tres Creus, 65 de Sabadell.                              

INSCRIPCIÒ i CONDICIONS 

Curs totalment bonificable 
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