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Inscripció
Per assistir a aquesta jornada, inscriu-te aquí i fes la tramesa per correu-e a: gfrancocedrun@asepeyo.es 

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151, CIF G-08215824, t'informa que les teves dades de caràcter personal seran tractades sobre la base 
legal del consentiment lliurement atorgat, amb la finalitat de gestionar la teva inscripció i assistència a l'acte del teu interès. La inscripció a l'acte pot implicar la tramesa de documentació relacionada i/o les sol·licituds per a participar en 
enquestes de satisfacció i valoració de l'esdeveniment. Així mateix, t'informem que durant la seva celebració es poden fer fotografies o vídeos que podran incorporar-se al banc d'imatges audiovisuals d'Asepeyo. Aquest material audiovisual 
es pot utilitzar en publicacions internes o externes, xarxes socials, notes de premsa, etc., als efectes divulgatius de la celebració de l'acte. 

Les teves dades personals es conservaran durant 1 any a partir de la finalització de l'acte esmentat. Durant aquest període de temps, Asepeyo podrà tractar aquestes dades amb les finalitats abans indicades i d'acord amb els requisits 
previstos en la legislació aplicable. 

Les teves dades no seran comunicades a tercers. Tanmateix, hi podran tenir accés  els tercers que prestin serveis a Asepeyo, com poden ser els proveïdors de serveis informàtics, les empreses de producció i edició de material audiovisual, 
impressió, traducció, doblatge, comunicació, divulgació o difusió a través de web, xarxes socials, premsa o altres mitjans. Les teves dades únicament seran tractades per aquests proveïdors per a la prestació del servei contractat.

Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i/o portabilitat, en el cas que resultin d'aplicació, així com fer qualsevol consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal 
adreçant-te al  Delegat de Protecció de Dades (DPD) d'Asepeyo, per algun dels mitjans següents, acompanyant còpia del teu dni o document identificatiu equivalent: 

(i) Mitjançant correu electrònic a enviar a ll correu-e asepeyo@asepeyo.cat.

(ii) Per correu postal dirigit a Asepeyo, Via Augusta, núm. 36, 08006 Barcelona, i/o presentant-te en qualsevol dels nostres centres assistencials.

Tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent en matèria de protecció de dades, mitjançant la seva seu electrònica o per escrit dirigit a la seu d'aquest organisme.

Alcohol i altres drogues 
en l'àmbit laboral

13 de novembre de 2019

Està demostrat que el consum d’alcohol i altres drogues en l’àmbit 
laboral implica un increment de les possibilitats de patir un accident, 
tant en el mateix lloc de feina com en els desplaçaments. En aquesta 
jornada abordarem la prevenció de les addicions des del punt de 
vista de l’empresa i el que aquesta pot fer per ajudar al treballador. 

9.30 Recepció d’assistents
9.45 Benvinguda i presentació de la jornada
 José Manuel Martínez. Director de l’Àrea Sud d’Asepeyo 

Catalunya
10.00 Què pot fer l’empresa?
 Lídia Segura. Sub-direcció General de 

Drogodependències de la Generalitat de Catalunya 
10.35 Pausa
10.50 Marc normatiu en matèria d’alcohol i altres drogues.  

Embriaguesa i toxicomania en la relació laboral: 
responsabilitats de l’empresa i de la persona treballadora

 Max Arias. Advocat i soci responsable de l’àrea laboral de 
Crowe Legal y Tributario

11.15 Vigilància de la salut del treballador i aptitud en el lloc de 
treball

 Joan Bagué. Advocat i Tècnic de Prevenció. Servei de 
Prevenció Riscos Laborals. Remelcat

11.30 Ajudes per a la implementació del programa de prevenció
 Com ens pot ajudar la tecnologia en la identificació i 

prevenció?
 Luis Botija. Product manager d’alcoholèmia i drogues de 

Dräger Safety Hispania.
 Com us podem ajudar des d’Asepeyo? Campanya 

Preventiva 2019-2020
 Gerard Franco. Consultor en Prevenció d’Asepeyo
12.00 Lliurament de certificats acreditatius d’haver contribuït a la 

prevenció i reducció de la sinistralitat laboral (Bonus 2017)
12.30 Clausura de l’acte
 Jesús Husillos Gutiérrez. Tinent d’alcalde. Àrea d’Equitat, 

Drets Socials i Recursos Humans.

 Modera la jornada. Josep Iglesias. Coordinador de 
Prevenció d’Asepeyo Catalunya.

Programa

Ubicació de la jornada

Centre Cultural Tecla Sala                  
Av. Josep Tarradellas i Joan, 44  
L’Hospitalet de Llobregat
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