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09:15 - 09:30 Presentació de la jornada.
Sr. Eulàlia Tort 
Presidenta de la Comissió Laboral, de Prevenció de Riscos i Formació 
de l’APCE

09:30 - 10:00 Prevenció i Vigilància de la Salut referent al Covid en les obres.
Dra. Lourdes Ruiz 
Direcció Sanitaria Catalunya i Aragó d’ASPY

Sra. Marta Ciscar
Prevenció Tècnica Catalunya i Aragó d’ASPY

10:00 - 10:30 Cobertures asseguradores per afrontar els riscs d’activitat.

Sr. Ferran Sotillos                              
Suscriptor Senior Plus d’RC d’AXA

10:30 - 11:00 La formació de prevenció per al sector promotor-constructor.
Sr. Jose Luis Marmol                      
Responsable de Seguretat i Salut de la FLC

11:00 - 11:30 Aspectes de rellevància en l’actual marc jurídic-laboral.
Sra. Lídia Arcos 
Advocada a PWC Landwell

Programa

D’ençà la declaració de l’Estat d’Alarma a conseqüència del Covid-19 són nom-
broses les disposicions que s’han publicat en l’àmbit laboral i de prevenció de 
riscos. La sessió farà un repàs dels principals aspectes de la normativa en les 
diferents casuístiques empresarials.

També s’analitzarà la normativa d’aplicació en seguretat i salut en el sector pro-
motor constructor, repassant les obligacions i responsabilitats dels agents inter-
vinents. Alhora es tractarà de la gestió de riscos i les seves cobertures assegu-
radores.
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