CRAVES NO CUMPLIMENTO DA
LEI NA TÚA EXPLOTACIÓN

Afecta a todas as
empresas agrarias,
dunha ou outra
forma

Como empresario tes
o deber, legal e
ineludible de
garantir a seguridade
e saúde de todos e
cada un dos
traballadores ao teu
servizo

Debes elixir unha
modalidade
preventiva

Debes integrar o Plan
de Prevención na túa
empresa, de acordo
cos Principios da
acción preventiva
(Art. 15 da Lei
31/1995)

PREVENCIÓN DE RISCOS
LABORAIS
Coa transposición ao dereito español da Lei de
Prevención de Riscos Laborais (Lei 31/1995) e o
desenvolvemento de dita normativa a través de
numerosos Reais Decretos e Instrucións Técnicas,
a lexislación española configúrase como unha das
máis avanzadas de Europa respecto á protección
e garantía da saúde dos traballadores.

2014
Asesoramento
para
Agricultores e
Gandeiros en
materia de
Prevención de
Riscos
Laborais

PRINCIPIOS DA ACCIÓN
PREVENTIVA

Evitar os riscos

Avaliar os riscos
que non se poden
evitar

Combatir os riscos
na súa orixe

Adaptar o traballo
á persoa

Planificar a
prevención

Controlar a
efectividade das
medidas
adoptadas

Informar e formar
aos traballadores

Máis información en Unións Agrarias-UPA,
Doutor Maceira, 13 Baixo, 15706 Santiago de
Compostela (A Coruña)
 981.530.500 // Fax. 981.531.724 //
E-mail: uuaa.prl@gmail.com //
www.unionsagrarias.org/riscos/

Dep. Legal 1186-2014

Orde de 21 de marzo de 2014
pola que se establecen as
bases reguladoras das
axudas destinadas a accións
de fomento da prevención de
riscos laborais na
comunidade autónoma de
Galicia no exercicio de 2014

GABINETE TÉCNICO

QUE INCLÚE?

MÁIS INFORMACIÓN

O Gabinete de Prevención de Riscos Laborais
de Unións Agrarias-UPA ten como obxectivo
informar e asesorar ás empresas e autónomos
agrarios nesta materia, para que poidan
cumprir coas obrigas que a Lei de Prevención
establece.

 Asistencia técnica personalizada.
 Asesoramento gratuíto.
 Información sobre axudas e subvencións
en materia de Prevención de Riscos
Laborais.
 Visita de asesoramento á explotación
dun técnico en Prevención de Riscos
Laborais.
 Entrega de documentación informativa
actualizada.
 Acceso a información de actualidade e
novidades lexislativas.

 Acudindo persoalmente a calquera oficina
de Unións Agrarias-UPA de Galicia.
 Chamando ao teléfono: 981.530.500
(Departamento de Prevención de Riscos
Laborais).
 Realizando
calquera
consulta
a:
uuaa.prl@gmail.com
 Na web: www.unionsagrarias.org/riscos

Un servizo de asesoramento en prevención de
riscos laborais, que constitúe unha boa
ferramenta para mantelas informadas e
potenciar o cumprimento da normativa en
prevención de riscos laborais, entre as
mesmas, así como, resolver as consultas
prantexadas polas mesmas diagnosticar a
situación actual das empresas e autónomos
agrarios nesta materia
O servizo de asesoramento e información está
orientado á colaboración co autónomo agrario
para a mellora das condicións de seguridade e
saúde laboral, ofertando…
 Interlocución imparcial.
 Sen interese económico nin comercial.
 Asesoramento
atendendo
ás
características da empresa.
 Detección de boas prácticas en
materia de prevención de riscos
laborais.

