
 

Convocat per: 

 

 
Amb el finançament de: 

 
AT-0139/2014 

 
 
 
    1ª Edició 

GUARDONS A LES MILLORS PRÀCTIQUES DEL 

SECTOR DE LA PRL 



 
 
 
    1ª Edició 

 

El Forum de PRL 



 

1. El Forum de PRL 
 

L'any 2011 un grup de directors i directores de prevenció de riscos laborals van decidir 
crear el Forum professional de PRL de Foment del Treball, amb la finalitat de contribuir 
al desenvolupament de la seguretat i salut laboral com a element clau i diferenciador, 
que aporti valor afegit a l'estratègia empresarial per assolir els objectius fixats per 
l'organització. 
 
Amb aquesta finalitat, el Forum de PRL, en la seva tasca d'establir línies de foment i 
promoció de la seguretat i salut laboral, ha decidit convocar la 1a Edició dels Guardons 
a les millors pràctiques del sector de la PRL. 
 

 
http://forumprl.foment.com/
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2. L’objectiu 

 
Els Guardons es convoquen amb l'objectiu de reconèixer públicament la innovació i les 

millors pràctiques realitzades per empreses del sector de la prevenció de riscos laborals, 

que hagin desenvolupat accions orientades als seus clients i/o associats contribuint a la 

millora de la seguretat i salut laboral. 

 

Es consideren exemples d'entitats que desenvolupen la seva activitat professional en 

l'àmbit de la PRL, les consultores, les mútues, les entitats acreditades davant l'autoritat 

laboral com a serveis de prevenció aliens o com a empreses auditores del sistema de 

prevenció de riscos laborals. 
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3. Les Categories 
 

Poden optar als Guardons a les millors pràctiques del sector de la PRL les empreses del 
sector de la PRL que hagin desenvolupat accions que s'englobin en les categories que es 
ressenyen a continuació: 
 

 Gestió. Actuacions i procediments destinats a conformar, millorar o adaptar el 
Sistema de Prevenció de Riscos Laborals de les empreses per facilitar la integració de 
l'activitat preventiva. 

 Formació. Eines i productes d'informació i formació que proporcionin coneixements 
preventius que millorin les competències i la qualificació dels treballadors i/o dels 
empresaris en l'àmbit de la seguretat i salut laboral. 

 Promoció. Actuacions relacionades amb la divulgació, comunicació i màrqueting en 
prevenció de riscos laborals. 

 Assessorament. Serveis i programes d'assessorament tècnic en seguretat i salut 
laboral. 

 

Les empreses poden presentar un màxim de dues candidatures per a una mateixa edició dels 
Guardons a les millors pràctiques del sector de la PRL 
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4. El Jurat 
 

L'estudi i la valoració de les candidatures presentades es realitzarà pels membres de 
l'Òrgan Directiu del Fòrum de PRL, que seran assistits durant les deliberacions pels 
membres de l'Òrgan executiu. 
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5. La Valoració 
 

Durant l'acte de deliberació, els membres del Jurat dels Guardons a les millors 
pràctiques del sector de la PRL tindran en compte en la seva valoració: 
 

 Els següents criteris generals: l'adequació a la categoria i a l’objectiu dels guardons; 
la capacitat de transferir-lo a altres empreses; el nivell real d'implantació i la 
potencial aplicació; la consecució dels objectius plantejats, els resultats obtinguts i 
els recursos invertits (eficàcia i eficiència); la facilitat d'aplicació; els beneficis i el 
valor afegit que aporta a les empreses; la innovació o caràcter innovador. 

 

 També es tindran en compte uns criteris complementaris que permeten obtenir una 
major puntuació a les candidatures presentades:  

o La millora respecte a l'estricte compliment de la normativa. 
o La incorporació de les noves tecnologies a l'àmbit de la PRL. 
o La protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos. 
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6. La Documentació 
 

Les empreses hauran de presentar una memòria explicativa que inclogui: 

 El nom o raó social, la persona de contacte, el telèfon i l'adreça de correu electrònic 
de l'empresa del sector de la PRL que opta al guardó. 

 La categoria a la qual es presenta i el títol de la candidatura. 
 Una breu descripció de l'activitat de l'entitat i de la tasca desenvolupada per la 

persona, equip o grup de treball (1000 caràcters aproximadament). 
 Un breu resum/sinopsi de la candidatura (2000 caràcters aproximadament). 
 Una descripció completa de la candidatura, que haurà de contemplar entre altres 

aspectes: les necessitats que han motivat la realització del projecte, la metodologia 
utilitzada per al seu desenvolupament i implantació, l'impacte aconseguit i els 
beneficis aportats a les empreses, així com els recursos necessaris per a la seva 
consecució. 

 Si n'hi ha, avals, referències o recomanacions d'empreses, institucions i 
organitzacions. 

 

El Fòrum de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball Nacional podrà sol·licitar als 
candidats, en el cas de ser imprescindible per a la seva deliberació, la informació i la 

documentació complementària que es consideri oportuna. 
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7. Els Terminis 
 

El termini per a la presentació de candidatures als Guardons a les millors pràctiques del 
sector de la PRL finalitza el 20 juliol 2015. 

S'han de lliurar 2 còpies de la documentació en suport paper i una còpia en suport 
electrònic. La documentació lliurada en les candidatures serà tractada com a 
confidencial a tots els efectes i quedarà en poder de Foment del Treball Nacional, llevat 
d'aquella de la qual els autors facin reserva expressa en sentit contrari. 

La presentació de candidatures s'ha de fer en un sobre tancat directament a la seu de 
Foment del Treball Nacional o mitjançant correu certificat dirigit a la següent adreça: 

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL 
Forum de PRL 

1ª Edició Guardons a les millors pràctiques del sector de la PRL 
Vía Laietana, 32-34, planta 1, 08003 - Barcelona 

 

La presentació de candidatures implica l'acceptació total de les bases i de la decisió del jurat del 
Forum de PRL de Foment del Treball Nacional.  
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8. L'acte de lliurament 
 

Els Guardons a les millors pràctiques del sector de la Prevenció de Riscos Laborals es 
lliuraran en un acte públic, que tindrà lloc el proper 24 de novembre de 2015, a la sala 
d'Actes de Foment del Treball Nacional. 

Els guardonats de la primera edició rebran un diploma distintiu i un guardó realitzat 
exclusivament per a aquest acte. 

La concessió dels premis autoritza a Foment del Treball Nacional a la publicació i 
difusió, total o parcial, dels aspectes que van justificar la concessió del premi 
salvaguardant els drets de propietat intel·lectual o industrial d'aquells. Les empreses 
guardonades, podran fer publicitat de la seva condició de premiat sempre que 
especifiquin la categoria i l'any en què van ser premiades i salvaguardin els logotips de 
la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals com a entitat que finança els 
guardons i del Fòrum de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball Nacional 
com a entitat organitzadora dels mateixos. 
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