
Dret de la Seguretat
Social: aspectes jurídics i
procediments d’actuació
davant d’accidents de
treball i malalties
professionals
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Donar a conèixer la legislació vigent
en matèria d’accidents de treball i
malaltia professional
____________________________________

Traslladar el coneixement jurídic
adquirit a la pràctica empresarial, 
 sabent diferenciar quan i com 
 omplir una declaració d’accident de
treball/malaltia professional, i com
repercuteix econòmicament a
l’empresa
____________________________________

Saber omplir correctament els
formularis que s’han de declarar a la
Caixa Andorrana de la Seguretat
Social, en temps, forma i contingut
____________________________________

Dominar els procediments a seguir
per a la correcta declaració i
tramitació d’aquests
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OBJECTIUS

COL·LABORACIÓ TÈCNICA///

SRA. OLGA CODINA ROQUET 

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster en Dret
Comunitari a l’Institut d’Estudis Europeus havent realitzat
l’especialització en Dret Fiscal. Té el títol d’Agent i Gestor
Immobiliari al Principat d’Andorra i és Mandatària Acreditada
davant l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra. Professora
col·laboradora de LIDERA, S.L.

DRA. MARIA ANGELES TAGARRO

Metge Inspectora de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social,
pèrit-mèdic judicial, Màster en Medicina del Treball, Màster en
Valoració de Dany Corporal i Màster en Medicina Legal i Forense.
Professora col.laboradora de LIDERA, S.L.

Davant l'elevada taxa d'absentisme laboral i la repercussió econòmica de la mateixa en
totes les esferes, sumat a l'elevat índex d'accidentalitat laboral a Andorra i les infra
declaracions de malalties professionals, resulta fonamental preparar a les organitzacions
perquè adquireixin coneixements teòrics i pràctics que els permetin conèixer els
mecanismes adequats per tal de tramitar els accidents de treball i/ o malalties
professionals a Andorra. 

Amb aquest programa pretenem que els seus participants coneguin la legislació en
matèria d’accidents de treball i malalties professionals, diferenciant amb facilitat els dos
supòsits i aprenent a emplenar amb rigor el model de declaració d'accidents de treball i
malalties professionals. Tanmateix, el programa pretén donar la visió de la repercussió
econòmica que ambdós casos li són d’implicació a l’empresa. 



Laboral per compte aliè
Laboral per compte propi
Accident In itinere
Accident in missions

Marc legal del accident laboral 
    A. Definició 
    B. Tipus d’accidents de treball 

    C. Responsabilitats, drets i deures de les
         empreses 
    D. Comunicació de l’acció i terminis de
          presentació
-------------------------------------------------------------
Marc legal de la malaltia professional
    A. Definició
    B. Llistat de malalties professionals
--------------------------------------------------------------
Diferències entre els accidents de treball i les
malalties professionals
---------------------------------------------------------------

Declaració d’accident laboral – Omplir el
formulari
Comunicat d’accident de circulació o
lesions corporals
Declaració de malaltia professional –
Omplir el formulari

Com omplir les declaracions a la Caixa
Andorrana de la Seguretat Social
    A. Presencial, certificat digital, i altres
    B. Comunicació, procediment i execució:

---------------------------------------------------------------
Impacte en els drets dels assalariats en ambdós
casos
---------------------------------------------------------------
Casos pràctics
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CALENDARI///

HORARI: 19 i 20 d'octubre de 15:30 a 19:00 hores 

DURADA: 7 hores

IMPORT: 360 €

/// INSCRIPCIONS

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.

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

www.lidera.ad

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.

ONLIVE LEARNING
CONNECTA'T A LA PRESENCIALITAT
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