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PREVINT neix, com a societat de prevenció, el maig del 2006 en compliment
del RD 688/2005, per donar continuïtat a les activitats preventives iniciades pel
Servei de Prevenció de Mútua Intercomarcal.

En compliment de la Llei 35/2014 del 26 de desembre, l’empresa Fundació per
la Indústria adquireix PREVINT al 100% del seu capital.

D’aquesta manera, es van transferir els molts anys d’experiència i coneixement
en el món de la prevenció de riscos laborals, així com els valors i les
característiques distintives de la Mútua.

La voluntat de PREVINT és oferir assessorament i sensibilització en matèria
preventiva, oferint serveis de màxima qualitat amb tracte personalitzat i
basats en la qualitat humana i els valors ètics i professionals.

QUI SOM?



Contribuir al benestar i al desenvolupament dels treballadors en els seus llocs
de treball i ajudar a les seves empreses en el compliment de les normatives
laborals per tal d’assegurar la seva viabilitat a llarg termini.

Disposem d’un equip de professionals altament especialitzats, que estan
capacitats per donar resposta a qualsevol necessitat preventiva de l’empresa o
autònom.

• Compromís amb el client
• Comportament ètic
• Transparència en l’oferta de 

serveis
• Esperit emprenedor

• Professionalitat
• Rigor tècnic
• Innovació
• Diligència
• Flexibilitat

VALORS CARACTERÍSTIQUES DISTINTIVES

MISSIÓ
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La gamma de productes i serveis que oferim s’adapta a cada necessitat, amb
preus ajustats i servei garantit, oferint la cobertura de totes les especialitats
preventives legalment previstes i per a qualsevol sector:

1. ACTIVITAT TÈCNICA:
• Seguretat en el Treball
• Higiene Industrial
• Ergonomia Aplicada
• Psicosociologia Aplicada

2. VIGILÀNCIA DE LA SALUT

3. FORMACIÓ

SERVEIS
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S’ESTRUCTURA EN UNA SESSIÓ TEÒRICA:

• Introducció a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL)
31/95:

• - Obligacions de l’empresari
• - Drets i Obligacions dels treballadors

• Riscos específics del lloc de treball i manera de prevenir-los.

• Riscos psicosocials.

• Mesures d’emergència.

FORMACIÓ

CURS DE PREVENCIÓ 
EN RISCOS LABORALS

Formar e informar sobre
els riscos i mesures
preventives en funció del
sector.

QUÈ LI OFERIM?
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• Caigudes a diferent nivell.
Escales fixes i escales manuals

• Caigudes al mateix nivell.
Ordre i neteja

• Caiguda d’objectes en manipulació.
Estanteries i apilaments

• Cops o talls per la utilització d’objectes o eines
(cúters, tisores,...)

• Contactes elèctrics

• Manipulació manual de càrregues

• Postures forçades. Sobreesforços. Fatiga Visual.
Fatiga Postural (treballs en postures de peu)

• Incendis

• Treball nocturn i treball a torns

• Risc d’atracament i/o violència en el treball

• Risc psicosocial

• ESTUDI ERGONÒMIC POSTURAL

• PROTOCÒL DE RISC D’ATRACAMENT 
I VIOLÈNCIA EN EL TREBALL

• INSPECCIONS DE SEGURETAT

• ESTUDI DE TEMPERATURA I 
HUMITAT

• ESTUDI DE NIVELLS 
D’IL·LUMINACIÓ

• ESTUDI NIVELLS CO2

• AVALUACIÓ DE RISCOS 
PSICOSOCIALS

• ESTUDI CAS LIPOATROFIA

• CAE (Coordinació Activitats
Empresarials)

• PLANIFICACIÓ D’EMERGÈNCIES

QUÈ LI OFERIM?
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- Coaching aplicat a l’empresa.

- Apostem per les persones Cursos d'habilitats. interpersonals

- Hàbits saludables

- Risc d’atracament i violència en el treball.

- Treballs en torns. Treballs nocturns.

- Patologies de la veu

- Coordinació activitats empresarials

- Primers auxilis

- Extinció d’incendis

- Pla d’emergència

DIVERSIAT DE CURSOS
FORMACIÓ
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Per ser clients de PREVINT obtindreu:

- Un tracte PERSONALITZAT i de PROXIMITAT.

- Personal altament QUALIFICAT i amb EXPERIÈNCIA.

- Oferta adaptada a les SEVES NECESSITATS i al SEU SECTOR.

- Beneficis econòmic pel fet de ser socis de l’ACEB.

SABEU QUE?

Que gestionar la PREVENCIÓ  de la seva 
empresa no li ROBI TEMPS! 
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OFERTA ECONÒMICA

D’1 a 5 treballadors: 185€ Activitat tècnica + 10€ Vigilància de la Salut

De 6 a 10 treballadors: 240€ Activitat tècnica + 8€/treballador / 
Vigilància de la Salut

D’11 a 15 treballadors: 275€ Activitat tècnica + 8€/treballador / 
Vigilància de la Salut

*Els preus no inclouen IVA
*Les revisions mediques es facturaran a banda a raó de 45€/revisió mèdica (exempta d’IVA)
*Aquest preus estan assignats uns CNAE’S d’activitats de baix risc. Les activitats que no siguin 
comerços, bar/restaurant, oficines... Es realitzarà pressupost a mida.


