
SEMINARI TÈCNIC 
IMPLANTACIÓ DE “REQUISITS BONUS” A L’EMPRESA 
  
 

 Lloc: Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona 
Estanislau Figueres, 17 
43002 Tarragona 
Data: dijous, 28 d’abril de 2011  
Horari: de 16:30 a 18:30 h 
 
Pot fer la seva inscripció: Enviant un correu electrònic a: 
mnavarro@mc-mutual.com
Indicant: nom, cognoms, empresa, càrrec, adreça, telèfon i a/e 
Per a més informació: Mercè Navarro - tel. 977 240 608 
Capacitat limitada per ordre d’inscripció 

 
 
PRESENTACIÓ 
El Reial decret 404/2010, de 31 de març, estableix un sistema 
d'incentius per a les empreses que contribueixin especialment i 
de manera contrastable a la disminució i prevenció de la sinistra-
litat laboral, convertint-se el sistema Bonus en una eina per a la 
reducció dels accidents a l'empresa.  
 
MC MUTUAL, amb la finalitat de prestar el millor servei i atenció 
als seus mutualistes, i en compliment de l'Ordre TAS/3623/2006, 
promou la divulgació i la promoció de la Prevenció de Riscos 
Laborals. Amb aquest propòsit realitzem seminaris per informar, 
assessorar i contribuir a la integració de la prevenció en tots els 
nivells de l'empresa. 

 
PROGRAMA 
1. El Bonus. Requisits i procediment de sol·licitud. 
2. Criteris a considerar: 

a) Inversions (Supòsits i justificació). 
b) Sancions (Consideració dins l'exercici). 
c) Correcte emplenament de l'autodeclaració i documen-

tació a presentar. 
d) El paper dels Delegats de Prevenció. 
e) Accions preventives complementàries (Descripció, 

supòsits i justificació). 
f) Documentació Bonus. Proposta de gestió. 

 

 OBJECTIU 

Aquest seminari té per objectiu donar a conèixer els criteris a seguir 
per complir amb els requisits del Bonus. En el seminari s'abordaran 
aquells aspectes que poden ser d'interès per aclarir dubtes i facilitar 
informació sobre el sistema d'incentius. 
 
En finalitzar el seminari els assistents: 
 

• Coneixeran el Reial decret 404/2010 en més profunditat. 
• Coneixeran els principals criteris per a la concessió de l'incen-

tiu. 
• Sabran aplicar les pautes apropiades per poder fer la 

sol·licitud de forma adequada i documentada. 

 
DIRIGIT A 
Tècnics de prevenció de riscos laborals, responsables de prevenció 
d'empreses, així com altres professionals relacionats amb el tema a 
tractar, d’empreses mutualistes. 
 
FORMADOR 
Alejandro Romero Mirón 
Director dels Serveis de Prevenció de MC MUTUAL. 
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