CURS
Aspectes pràctics en Matèria d’Incapacitat
Temporal, Incapacitat Permanent i la seva
Tramitació Judicial
14 de novembre 2017
OBJECTE
► El present Curs tracta d’examinar i aprofundir en els aspectes més crítics i pràctics que es
donen contínuament en els Jutjats del Social en matèria d’altes i baixes mèdiques,
determinació de contingència en processos d’Incapacitat Temporal (i la seva incidència
després de la reforma per la Llei 35/2014), així com en matèria d’Incapacitat Permanent,
tenint en compte els criteris jurisprudencials, que sens dubte seran pautes necessàries
per a un correcte assessorament del professional en el seu exercici diari i davant els
Tribunals.
Podeu consultar els temes a tractar en aquest Curs, en el programa adjunt.

PONENT
Il.lm. Sr. FRANCISCO JAVIER DELGADO SAINZ
Magistrat del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona

Informació General
Lloc:

Col.legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona (Saló d’Actes)
C/ Estanislau Figueres, 17 – 43002 Tarragona

Durada:

3 hores

Horari:

16:30 – 19:30 h.

Data:

Dimarts 14 de novembre

Preu inscripció:

Col.legiats – 24 euros
No Col.legiats – 48 euros

Places limitades.
La reserva de plaça i inscripció, es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció, en la Secretaria del
Col.legi.
Es lliurarà diploma d’assistència.
Inscripcions:
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a través del telèfon 977 22 45 13
o enviant un e-mail a: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
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PROGRAMA
► 1.

Incapacitat Temporal
● Entitats que intervenen en la gestió. Mútues d’Accidents de Treball
● Altes i baixes mèdiques: Determinació de contigència. Procediments d’impugnació
Control de la I.T.: Comunicats mèdics. Obligacions de treballadors i empresaris.
Règim sancionador

► 2.

Impugnació judicial en els processos d’altes mèdiques, Incapacitat
Temporal i d’Incapacitat Permanent
● Principals característiques dels procediments: Demanda. Contestació. Excepcions. Prova.
Sentència. Recursos. Execució.
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