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Iº CURSO SOBRE 
SISTEMAS DE 
XESTIÓN DA 
SEGURIDADE E 
SAUDE 
LABORAL: O 
ESTANDAR 
OHSAS 
18001:2007  

 

CÓMO APUNTARSE? 

 

Para apuntarse ó Curso de Sistemas de 

Xestión da Seguridade e Saude Laboral 

baseado na Norma OHSAS 18001:2007 

é necesario remitir un email indicando o 

nome, actividade, email e teléfono de 

contacto.ó correo 

proyectos.galipad@gmail.com ,  

 

O Curso é totalmente gratuito e a 

obtención do diploma acreditativo do 

mesmo  requerirá a asistencia ás  

sesións que integran o curso.  

 

Máis información en  

http://fegapeprevencion.wordpress.com 

 

 
 

DATAS: Mércores días 5, 12,  19 
e 26 do mes de Setembro de 
2012 

HORARIO : 16:00-20:30 

LUGAR : Salón de Actos da 
ASOCIACIÓN de EMPRESARIOS 
DE A GRELA (CORUÑA). Rúa 
Copérnico 3-1º 

CONTACTO 

TLFNO: 981-250937 

proyectos.galipad.@gmail.com 

CALENDARIO DO CURSO



 

 

• 

O Proxec to  OHSAS-FEGAPE é  unha acc ión  

format i va  f inanc iadas  po la Consel ler ía de  

Trabal l o e Benestar  da  XUNTA DE 

GALICIA que ten por  obxec t i vo mel lorar  a  

prevenc ión de r iscos  laboráis  nas  

empresas  galegas .  

 

OHSAS é un  med io  para  potenc iar  a  

prevenc ión de r iscos  l aborais ,  mel l orando 

de xe i to cont inuo as  condic ións  laborais  e  

a saúde dos  t rabal l adores ,  e con e lo,  a  

ef ic ienc ia produt iva.  

A formac ión en modelos  de s is temas de  

xes t i ón de segur idade e saúde no t rabal lo  

OHSAS 18001 é un aspec to fundamental  

para garant i r  a mater ia l izac ión de  d i t os  

obxec t i vos .  

Con es ta acc ión format i va,  FEGAPE e a  

Asoc iac ión de Empresar ios  de A Grela,  

apor tan unha formac ión  integral  que 

permi t i r á aos  par t ic ipantes  acadar  

coñecementos   sobre o  es tandar  OHSAS 

18001,  as í  como a s is temát icas  

fundamenta j  para a súa apl icac ión .  

chave de seguridade      
e eficiencia na empresa 

 

1. Introdución xeral: 

 

O sistema de  xestión de seguridade e saúde no 

traballo OHSAS 18001 e o marco normativo. 

Correlación entre o sistema de  xestión de 

seguridade e saúde no traballo OHSAS 18001 e os 

sistemas de xestión da calidade ISO 9001, e 

sistemas de xestión do medio ambiente ISO 14001. 

 

2. Requisitos xerais, e política de seguridade e 

saúde no traballo: 

 

Obxecto e campo de aplicación. 

Alcance do sistema. 

Condicións e características da política de 

seguridade e saúde no traballo. 

 

3. Aspectos ligados á planificación: 

 

Identificación de perigos, avaliación de riscos, e 

determinación de contróis. 

Identificación de requisitos legais e outros requisitos. 

Determinación de obxectivos e programas. 

 

 

 

4. Sistemáticas de implantación e operación: 

 

Organigrama en materia de seguridade e saúde no 

traballo. 

5. Operacións de verificación e revisión pola 

dirección: 

 

Control do sistema. 

Avaliación do cumprimento legal. 

Investigación de incidentes, non conformidades, 

accións correctivas e accións preventivas. 

Control dos rexistros. 

 

Competencia, formación e toma de 

conciencia. 

Involucración. 

Documentación e control dos 

documentos. 

Control operacional. 

Preparación e resposta ante 

emerxencias. 

Mellora da productividade debido a 

unha potencial diminución do 

número de accidentes de cada un 

dos traballadores das empresas. 

 

 

        – Evitando sancións  causadas 

polo incumprimento da lexislación 

en materia de prevención de riscos 

laborais. 

 

       – Obtendo reduccións nas 

primas dalgúns seguros 

relacionados como, por exemplo, os 

seguros contra incendios. 

 

Aporta unha mellora continua na 

xestión, integrando a prevención 

en todos os níveis xerárquicos e 

organizativos, a través  de 

metodoloxías, ferramentas e 

actividades de mellora, 

proporcionando unha potenciación 

da imaxe da empresa de cara aos 

clientes, á sociedade e á 

administración, amosando o 

compromiso da organización coa 

seguridade e a saúde dos 

 


