
PREVENCIÓN

DE RISCOS LABORAIS

EN AUTOESCOLAS

Promoción da autoxestión da 
prevención de riscos laborais  

no sector de autoescolas

O proxecto complétase con:

Visita o microsite do proxecto:

Terás acceso a todo o material  
do proxecto

www.autoescuelasprl.com

Unha guía que te axudará  
no proceso de avaliación  

de riscos laborais

Un microsite con recursos  
e material multimedia

Xornadas  
presenciais

Co financiamento de:

AS-0047/2014

Traballamos xuntos por  
un medio laboral seguro

 

A Lei de Prevención de Riscos Laborais (LPRL) 
establece que o Empresario deberá garantir a 
seguridade e a saúde dos traballadores.

Poderá facelo:

Nomeando 
un ou varios 
traballadores 

para levala  
a cabo

Constituíndo  
un servizo  

de prevención 
propio

Recorrendo 
a un servizo 

de prevención 
alleo

Asumindo 
persoalmente  
a actividade

Este proxecto está 
deseñado para axudar  

aos empresarios do sector 
das autoescolas a   

ASUMIR A XESTIÓN DA 
PREVENCIÓN DA SÚA 

EMPRESA

Depósito Legal: M-36841-2015



En que consistirá a xestión da prevención de riscos 
laborais na túa empresa?

 No deseño das directrices que se deberán seguir 
en materia de prevención de riscos laborais.

 Na planificación das accións a realizar.

 Na implantación efectiva do sistema preventivo.

Tes menos de 10 traballadores 
(ou até 25 traballadores nun 

único centro de traballo).

Se es empresario  
de autoescolas e...

Levas a cabo a túa  
actividade profesional no  

centro de traballo.

Estás en condicións 
de asumir a xestión da 
prevención de riscos 

laborais na túa empresa

Realizaches o curso básico  
de 30 horas en prevención  

de riscos laborais.

Cales serán as túas obrigas de acordo coa Lei de 
Prevención de Riscos Laborais?

Deberás elaborar a seguinte documentación:

 Plan de prevención. Trátase do conxunto 
ordenado de actividades que serán precisas para 
a implantación da PRL na túa empresa.

 Avaliación de riscos. É o proceso dirixido 
a estimar e valorar a magnitude dos riscos 
existentes na actividade laboral.

 Planificación da acción preventiva. Indica que 
se vai facer, como se vai facer, quen o vai facer e 
cando se vai facer.

Tamén será preciso:

 Realizar recoñecementos médicos dos 
traballadores. 

 Levar unha relación de accidentes de traballo 
e enfermidades profesionais con incapacidade 
superior a un día.

OIRA Project
Unha ferramenta en liña, sinxela e gratuíta, 
desenvolvida pola Axencia Europea para a 
Seguridade e Saúde no Traballo (OSHA) coa 
participación dos axentes sociais do sector 
(Patronal e Sindicatos).

Podes acceder a OIRA a través do enderezo 
web:

Dunha forma sinxela e intuitiva, permitirache:

Identificar e avaliar os riscos mediante 
preguntas de resposta si/non:

 A resposta afirmativa indicaría unha acción 
preventiva axeitada.

 Mentres que a resposta negativa indicaría 
unha deficiencia preventiva.

En función do risco detectado, a ferramenta 
proponche un plan de acción determinando: 

 Que se vai facer e como (a ferramenta 
proporache as medidas estándar máis 
comúns).

 Quen é o responsable de levar a cabo  
esa medida.

 Cando se realizará.

NÓS AXUDÁMOSTE!

Con este proxecto 
proporcionarémosche os 

recursos necesarios, que che 
facilitarán o desenvolvemento 

do plan de prevención, a 
avaliación de riscos e a 
planificación da acción 

preventiva

Guía

Microsite

OIRA

https://client.oiraproject.eu


