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ACCEDEIX A L’APLICACIÓ GRATUÏTA DE GESTIÓ D’AL·LÈRGENS QUE T’OFEREIX EL GREMI ENTRANT A WWW.CARTAON.ES
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Gefa Prevenció assessora i dóna facilitats 
en la prevenció de riscos laborals

La llei diu que el deure 
de protecció dels tre-
balladors davant els 
riscos laborals és de 
l’empresari, que ha 
garantir la seguretat i la 
salut dels treballadors 
al seu servei en tots els 
aspectes relacionats 
amb la feina. La norma-
tiva afecta totes les 
empreses que tenen, 
com a mínim, un tre-
ballador per compte 
aliè o assalariat.

Aquestes obligacions 
suposen que cal co-
nèixer els riscos de la 
seva empresa, saber 
com aquests poden 
afectar o ja estan afec-
tant el treballador i, 
en conseqüència,  pla-
nificar i establir les 
mesures per evitar 
o minimitzar-ne els 
riscos, facilitant al tre-
ballador informació, 
formació i mitjans 
adequats, i propiciant-
hi la seva participació. 
L’incompliment de les obligacions de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals pot donar 
lloc a responsabilitats administratives, 
civils, penals i de seguretat social, amb les 
corresponents sancions econòmiques.

Des de Gefa Prevenció, servei de pre-
venció aliè acreditat per la Generalitat de 
Catalunya, ens ofereixen un sistema de 
gestió de la prevenció de riscos laborals, 
econòmic i eficient, en totes les seves 
especialitats. També als agremiats us 
proposen l’assessorament i el suport 

Una de les màximes de Gefa Prevenció és que un bon entorn de treball protegeix la 
salut dels treballadors. Els seus tècnics identifiquen els riscos dels locals de res-
tauració, especialment a les cuines i en la manipulació de màquines i estris.

Disseny de menús especials 
amb motiu de l’any més 
gastronòmic a Catalunya
Aquest 2016 és ple d’activitats de promoció de la 
la nostra cuina, aprofitant que Catalunya ha estat 
nomenada Regió Europea de Gastronomia i que 
l’Agència Catalana de Turisme ha declarat l’Any de 
la Gastronomia i l’Enoturisme. En aquest context 
els organitzadors proposen als restauradors que 
dissenyeu el menú SomGastronomia, que pugueu 
tenir disponible al vostre restaurant durant 12 
mesos i que ajudi a reforçar  la vinculació entre 
cuina, producte i territori. L’objectiu d’aquesta 
acció és aconseguir que el màxim de restaurants 
del país proposin a les seves cartes un menú 
específic que contribueixi a difondre i promoure 
la cuina catalana, els productes de proximitat i 
de temporada. Els plats que s’incloguin al menú 
SomGastronomia poden ser tradicionals o 
moderns, han de tenir un equilibri dietètic, incloure 
productes catalans amb distintiu d’origen i qualitat 
agroalimentària, i acompanyar-los de vins que 
pertanyin a alguna de les DO de Catalunya, entre 
altres requisits. 
Per participar en aquesta acció cal adherir-se 
prèviament a Catalunya, Regió Europea de la 
Gastronomia omplint el formulari que trobareu 
aquí. Els menús els haureu d’enviar al Gremi 
(virtu.moron@gremirestauracio.com). 
Les dades del restaurant i el menú especial es 
publicaran a www.somgastronomia.cat i es 
comunicaran a través dels canals de difusió de 
Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia.

necessari en aquest àmbit per part 
de tots els professionals de Gefa, per 
poder implantar la prevenció dins dels 
vostres negocis i complir amb les vostres 
obligacions en aquest sentit. Gràcies al 
conveni de col·laboració entre el Gremi 
de Restauració i Gefa Prevenció els 
agremiats us beneficiareu d’un 10% de 
descompte en el servei de prevenció. 
Trobareu més informació a la pàgina web 
www.gefapreven.com o als següents 
telèfons: 662 360 796 / 937 061 080.
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