
Teletreball:
implicacions legals
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Actualitzar els coneixements jurídics i
normativa aplicable al teletreball. 
___________________________

Aconseguir una visió i aplicació
pràctica de la legislació vinculada al
compliment normatiu del teletreball. 
___________________________

Dotar als departaments de recursos
humans i/o empreses especialitzades
en el sector amb les pautes per
implementar el teletreball després de
la pandèmia de la Covid-19.

El teletreball s’ha convertit en un element molt
present en el dia a dia de totes les
organitzacions, ja sigui degut a l’actual situació
relativa a la COVID-19 o per canvis organitzatius
interns. 

Més enllà de la no presencialitat a les oficines,
aquest canvi de paradigma implica la
modificació de certs procediments i bones
pràctiques que han d’anar en acord a l’actual
legislació en matèria laboral, de protecció de
dades i de prevenció de delictes, ja que els límits
físics de les empreses ara es veuen difuminats i
estesos a tots els llocs on s’està realitzant
l’activitat professional de manera remota. 

L’objectiu principal del Compliance Laboral
radica en assentar un conjunt de bones
pràctiques i procediments per prevenir,
gestionar, dissenyar i analitzar tots aquells riscs
derivats d’un possible incompliment de la
normativa laboral, vetllar per la seva aplicació i
pels interessos de totes aquelles persones que es
relacionen amb l’empresa. 
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Esdevé, per tant, de gran importància, assolir un
coneixement actualitzat en matèria jurídica i
normativa aplicable al teletreball, per prevenir i
anticipar-se als possibles riscs que es poden
desencadenar en el cas de no existir un pla de
compliance laboral per fer front a les
característiques del treball en remot. 

El present seminari teòric-pràctic es dirigeix a
totes aquelles organitzacions que estiguin
aplicant actualment un model de teletreball i
que desitgin conèixer les implicacions legals en
matèria laboral a tenir en compte, així com la
normativa aplicable en matèria de protecció de
dades i de prevenció de delictes. 

OBJECTIUS

COL·LABORACIÓ TÈCNICA///

CRISTINA PRADOS
Consultora en Corporate Compliance, especialista en Criminal
Compliance, AML Compliance i IT Compliance. Amb una llarga
trajectòria a importants despatxos d’advocats a la ciutat de
Barcelona i al Principat d’Andorra. 
Actualment dirigeix la seva pròpia consultoria CP Compliance i
Privacitat Legal (CP Legal Consulting), boutique  especialitzada en el
compliment normatiu andorrà i espanyol.



El teletreball postcovid-19
A. Situació actual de necessitat
B. Teletreball: anàlisi DAFO
C. Corporate Compliance: laboral, protecció
de dades i penal
D. Protocol·lització: sistemes de gestió i
control

-------------------------------------------------------------
Teletreball: normativa aplicable

A. Regulació actual de les mesures contra
la COVID 19
B. Normativa laboral
C. Normativa protecció de dades
D. Normativa criminal Compliance

-------------------------------------------------------------
Implicacions en matèria laboral 

A. El teletreball
B. Regulació del teletreball
C. Contracte de treball
D. Qüestions rellevants en matèria laboral

I. Acceptació per part del treballador
II. Lloc de treball 
III. Accident al lloc de treball
IV. Protecció de les dades dels
treballadors
V. Altres qüestions

Implicacions en matèria de protecció de
dades

A. La protecció de dades
B. Nova regulació
C. Noves obligacions en matèria de
protecció de dades
D. Qüestions rellevants en matèria de
protecció de dades

I. Mesures de seguretat
II. Recomanacions APDA
III. Ciber delinqüència

-------------------------------------------------------------
Implicacions en matèria de prevenció de
delictes

A. Criminal Compliance al principat
B. Dret comparat
C. Model de prevenció de delictes (MPD)
D. Delictes informàtics
E. Casos pràctics

-------------------------------------------------------------
Reptes i objectius empresarials

A. Lideratge, sensibilització i compromís
B. Transparència i formació

-------------------------------------------------------------
Conclusions
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HORARI: 27 i 28 de Gener de 9.30 a 13.30 

DURADA: 8 hores

Des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris  places presencials i places en
format onLive Learning. 
Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es
connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense
perdre els beneficis de la presencialitat. 

Quines són aquestes millores tecnològiques?
// Càmera panoràmica, perquè no perdis cap detall.
// Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que
els assistents presencials.
// Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els
companys sense cap dificultat.

ONLIVE LEARNING
CONNECTA'T A LA PRESENCIALITAT

CALENDARI///

IMPORT: 360 €

/// INSCRIPCIONS

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: En cas d'anul·lació de la inscripció
per un imprevist, cal notificar la baixa 5 dies abans de l'inici del
programa per tenir dret al reemborsament de l’import total. Si es
notifica fora d’aquest termini el reemborsament serà del 60% de
l’import. Les cancel·lacions  un cop iniciat el programa no tenen
dret a devolució.

LIDERA. SALA AMAT
C. Bonaventura Armengol, núm. 10. 
Bloc 2, 5a planta. 
AD500 Andorra la Vella
Telèfon: 803 680

www.lidera.ad
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