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Circular 15/30 – 29 de juliol de 2015 

 

Conveni de col·laboració amb ERGO – LABORIS, S.L. 

 

La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona ha signat un conveni de 

col·laboració amb l’empresa de Prevenció de Riscos Laborals, ERGO- LABORIS, S.L., 

la qual ofereix un descompte del 20% sobre la seva tarifa, en els següents 

serveis:   

 Contracte com a servei de prevenció: pla de prevenció, pla 

d’emergència, formació als treballadors en prevenció de riscos 

laborals, mesures de soroll, llum i temperatura (higiene industrial), 

estudis ergonòmics, estudis psicosocials, avaluacions de risc, 

investigacions d’accident, revisions mèdiques laborals, etc. Tot inclòs 

en el contracte de servei de prevenció.  

 Certificat de seguretat alimentària: formació en manipulador 

d’aliments, formació sobre els al·lèrgens, certificació en relació que 

l’empresa disposa d’una empresa de control de plagues, legionel·la i 

APPCC.  

 Altres serveis com: plans d’autoprotecció, protocols de prevenció de 

l’assetjament, cursos de legionel·la, etc.  

 

Complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals és obligatori i si la següent 

documentació no es té ben complimentada, una empresa pot ser sancionada per 

Inspecció de Treball amb un mínim de 3.000 euros: 

 Avaluació de riscos actualitzada 

 Pla de prevenció anyal 

 Planificació preventiva i calendari d’accions 

 Formació específica als treballadors 

 Pla d’emergència implantat amb formació al personal 

 Justificat de lliurament d’equips de protecció 

 Realització de mesures d’higiene industrial 
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 Certificats d’aptitud mèdica o justificants de renuncia 

 Investigació d’accidents ocorreguts i baixes per malaltia laboral 

 Protocol de coordinació amb tercers: autònoms i subcontractats 

 Protocols per treballar amb Empreses de Treball Temporal 

 Memòria anyal d’activitats 

 

Davant de la importància de la normativa i l’enduriment de les sancions, si esteu 

interessats podeu posar-vos en contacte amb ERGO- LABORIS, que sense cap 

compromís us faran arribar una proposta dels seus serveis adaptats a la vostra 

empresa o bé un informe de situació gratuït a través d’un professional de la seva 

confiança.  

 

Per a contactar amb ERGO- LABORIS podeu trucar al número de telèfon              

972 417 176 o bé enviar un correu electrònic a admin@ergolaboris.com.  

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

Marina Figueras Carreró 

Cap de Comunicació de la FHCG 
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