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4a edició
Premi Prevint
Innovació i inversió per a la millora
de la salut de l’empresa

Des de Prevint volem distingir públicament a aquelles empreses que fomenten dins de la seva
organització un entorn saludable, tant a nivell individual com col·lectiu. Empreses que promouen la
salut i el benestar dels seus treballadors i que integren dins de la seva filosofia polítiques saludables.
Valoració de les candidatures
El jurat valorarà les empreses que vetllin per la salut de les persones en el seu lloc de treball, “gent
sana en empreses sanes”.
Per optar a aquesta reconeixement, definim els criteris que han de complir les organitzacions:
•

Principis i mètodes procedents de la direcció de l’empresa que reconeguin que els
treballadors són un element necessari en l’organització i no només un cost.

•

Una cultura, amb els seus corresponents principis, que inclogui la participació dels
treballadors promovent la seva motivació i responsabilitat.

•

Uns criteris d’organització del treball que proporcionen als treballadors un equilibri entre
les demandes del treball, el control sobre el mateix, la seva formació i el reconeixement
social.

•

Una política de personal que incorpori activament temes de promoció de la salut.

•

Un servei integrat de seguretat i salut en el treball.

Des de Prevint valorarem la informació i les recomanacions perquè les empreses puguin accedir a
participar.
• La inversió en aquest programa és una inversió en rendiment, productivitat i bon ambient
de treball.
• Menys absentisme i major productivitat, és el retorn de la inversió en prevenció i promoció
de la salut.
• S’inclou una estratègia de vida saludable en l’àmbit de la RSC interna.

Amb tu, millorem la salut de l’empresa

Per tant premiarem a les organitzacions que:

• Es comprometen a posar en pràctica els principis que en els anteriors punts detallem i els
defensen i difonen.
• Estan disposades a compartir i promoure els seus coneixements i bones pràctiques en
l’àmbit de la promoció de la salut en el treball, és a dir “sumar els esforços dels empresaris,
els treballadors i la societat per millorar la salut i el benestar de les persones en el lloc de
treball”.

Es valorarà la integració de polítiques saludables establertes verticalment en l’organització:

• Promoció de la salut
• Creació d’entorns laborals saludables
• Treballadors més sans
• Empreses més productives i competitives

Alhora valorarem els elements diferenciadors com:

• Reducció dels accidents
• Gestió i reducció de l’absentisme
• Augment de l’eficiència i la competitivitat
• Descens del sedentarisme
• Millora de la motivació i el clima laboral (realització estudi psicosocial)

Amb tu, millorem la salut de l’empresa

Dades de l’empresa
Empresa

NIF

Adreça
Població

CP

Tel.

Fax

E-mail

Web

Sector

Data de constitució

Persona de contacte
Activitat

Fabricació

Capital social

Càrrec
Comercialització
% Nacional

Serveis

% Estranger

L’empresa haurà d’aportar els mèrits a la memòria de sol·licitud
S’ha d’incloure de manera resumida:
•
•
•
•
•

Accions i mesures per a la reducció dels accidents
Gestió i reducció de l’absentisme
Millora i promoció de la salut laboral
Millora de la motivació i el clima laboral (realització estudi psicosocial)
Repercussió de tot això en la productivitat i competitivitat

Per poder justificar les accions i millores, necessitarem:
Informes epidemiològics
Quin % dels treballadors de l’empresa fan el reconeixement mèdic anualment?
Import de la inversió en medicina del treball
Inversió en promoció de la salut/hàbits saludables
Informació

Formació

Es fan jornades promogudes per l’empresa d’hàbits saludables?
Teniu un programa específic per promocionar la salut a l’empresa?
Teniu un pla per gestionar l estrés al lloc de treball
Vetlleu pels riscos psicosocials a l’empresa?

Amb tu, millorem la salut de l’empresa
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Presentació de les candidatures
Les candidatures s’hauran de presentar a través del correu electrònic comunicacion@prevint.com
comunicacion@prevint.com fins al dia 2 d'agost de 2019 amb totes les dades complimentades per
facilitar l’avaluació del jurat qualificador.
Condicions
•

El lliurament del material a la Cecot o a Prevint significa l’acceptació de les bases per part de
l’empresa. El seu incompliment suposarà la no acceptació de la candidatura.

•

La documentació presentada pels participants quedarà dipositada confidencialment al
departament de Comunicació de la Cecot (comunicacio@cecot.org | www.nitdelempresari.com |
Telèfon: 93 736 11 15).

Amb tu, millorem la salut de l’empresa

