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 JORNADA ACTUACIÓ DAVANT 
D'UNA CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL: 
GESTIÓ PRÀCTICA I INVESTIGACIÓ 

Seminari pràctic de la gestió de les contingències 
professionals destinat a facilitar l'actuació a dur a 
terme davant d'un accident de treball o malaltia 
professional, així com la seva investigació. Adreçat a 
les empreses associades a FREMAP i despatxos 
professionals. 

L'objectiu de la jornada és analitzar el concepte 
d'accident de treball i malaltia professional tant en 
el règim general com d'autònoms; aprofundir en les 
pautes a seguir davant una lesió al treball: 
realització o millora del protocol d'actuació de 
l'empresa, investigació, així com la qualificació de la 
contingència i la seva posterior tramitació 
telemàtica; i conèixer les particularitats en el cas 
de recaigudes, pluriactivitat, pluriocupació i 
impugnacions d'alta. 

 

 JORNADA ACTUACIÓN ANTE UNA 
CONTINGENCIA PROFESIONAL: 
GESTIÓN PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN  

Seminario práctico de gestión de las contingencias 
profesionales destinado a facilitar la actuación a 
llevar a cabo ante un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, así como su investigación. 
Dirigido a las empresas asociadas a FREMAP y 
despachos profesionales. 

El objetivo de la jornada es analizar el concepto de 
AT y EP tanto en el régimen general como de 
autónomos; profundizar en las pautas a seguir ante 
una lesión en el trabajo: realización o mejora del 
protocolo de actuación de la empresa, 
investigación, así como la calificación de la 
contingencia y su posterior tramitación telemática; 
y conocer las particularidades en el caso de 
recaídas, pluriactividad, pluriempleo e 
impugnaciones de alta. 

 

 Programa 25 octubre 2017. 16:30 a 
19:30. 
Inscriviu-vos  

• Concepte d'accident de treball i malaltia 
professional en el règim general i autònom: 
Protocol d'actuació davant d'una lesió. 

• Tramitació telemàtica de la comunicació de 
l'accident (Delt @ / Conta) i malaltia 
professional (CEPROSS) 

• Recaigudes, pluriactivitat, pluriocupació i 
impugnacions d'alta 

• Investigacions: Recopilació de dades, anàlisi i 
documentació 

• Casos pràctics 

 

 

 Programa 25 octubre 2017.16:30 a 
19:30.  
Inscríbase  

• Concepto de AT y EP en el régimen general y 
autónomo: Protocolo de actuación ante una 
lesión. 

• Tramitación telemática de la comunicación 
del accidente ( Delt@/Conta) y enfermedad 
profesional (CEPROSS) 

• Recaídas, pluriactividad, pluriempleo e 
impugnaciones de alta 

• Investigación: recopilación de datos, análisis 
y documentación 

• Casos prácticos  

 

 

 Ponents / Ponentes 



Noemí López / Gestora FREMAP 

Mª Jesús Fernandez/ Técnic de Prevenció FREMAP 
 

LOCALITZACIÓ / LOCALIZACIÓN: 
    IL.LUSTRE COL.LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE TARRAGONA 
   C/ Estanislau Figueres, 17 43002 TARRAGONA  

    Punxi aquí per veure la localització exacta/Pinche aquí para ver la localización exacta 
 

 

 

 


