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De conformitat amb el que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151, amb CIF G-08215824, li informa que 
les seves dades de caràcter personal seran incorporades a fitxer temporal amb la finalitat de gestionar i controlar l'accés a aquest acte. Les dades facilitades, només  podran ser comunicades a tercers. També us informem que disposeu del dret 
de consulta, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades, adreçant-vos per escrit a a Asepeyo, Via Augusta núm. 36, 08006 Barcelona; contactant amb el nostre servei d'atenció a l'usuari (902 151 002); a través de correu electrònic a 
asepeyo@asepeyo.cat, o des de qualsevol dels centres assistencials de la mútua.

Per a les sol·licituds d’inscripció cal 
emplenar aquest butlletí i enviar-lo a 
mnogalestello@asepeyo.es o per 
telèfon al  977 221 212.

Ubicació de la jornada
Sala de l’Il·lustre Col·legi de 
Graduats Socials de Tarragona
Estanislau Figueres, 17
43002 Tarragona

La jornada es gratuïta i el nombre de 
places disponibles, limitat.

Nom

 Cognoms

Ocupació

Empresa

 Adreça

Població CP

 Tel/Fax

DNI

Dades personals

E-mail

Telèfon mòbil

Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151

La finalitat de la jornada és aclarir el concepte de malaltia professional 
diferenciant-la del d’accident de treball i de malaltia comuna, alhora que oferir 
l’oportunitat de reunir en un mateix acte als diferents agents implicats en la 
seva detecció, prevenció, tractament i valoració d’aquestes malalties. Abordar 
la gestió dels casos de malaltia professional des de diferents perspectives: 
des la Mútua, els criteris d’actuació de la Inspecció de Treball (ITC),  així com, 
les obligacions de l’empresa davant la declaració d’una malaltia professional i 
les bones pràctiques desenvolupades en la prevenció d’aquestes, ens 
ajudaran a entendre la seva gestió interdisciplinària.

En l’àmbit de les responsabilitats de les empreses en relació a les MMPP 
s’exposaran les actuacions que ajudin a prevenir-les i els sistemes d’anàlisis 
de les possibles causes per tal d’evitar la seva repetició i reconduir la possible 
sinistralitat. Es tractaran els aspectes legals i normatius, relacionats 
directament amb la gestió de la malaltia professional. S’exposaran 
experiències, dades estadístiques, pautes d’actuació, sempre des d’un 
plantejament pràctic i resolutiu.

La jornada va dirigida a empresaris, directius, assessors i demés persones 
amb responsabilitats dins de l’àmbit de la prevenció de riscos laborals de les 
empreses associades. 
 
Programa

09.00  Recepció d’assistents i lliurament de documentació
09.10  Salutació i benvinguda
 Sra. Ana Maria Asama
 Presidenta de l’ll·lustre Col.legi Oficial de Graduats Socials de 

Tarragona
09.15  Presentació de la jornada
 Sr. Carles Miró
 Director d’àrea Sud d’Asepeyo Catalunya
09.20  Malalties professionals: prevenció i investigació
 Sr. Jaume de Montserrat
 Subdirector general de Seguretat i Salut Laboral. Institut de Seguretat 

i Salut Laboral. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
Generalitat de Catalunya

09.45  La tramitació de les malalties professionals
 Sr. Enrique Martínez
 Responsable de MMPP de la Direcció de Prestacions d’Asepeyo
10.10  Gestió sanitària de la malaltia professional
 Dr. Ricard González
 Director territorial sanitari d’Asepeyo Catalunya
10.35  Pausa 
11.05  La Inspecció de Treball i Seguretat Social davant la declaració 

d’una malaltia professional
 Sr.  Pedro Checa
 Subdirector general d’Assistència i coordinació Institucional de la 

Inspecció de Treball de Catalunya. Generalitat de Catalunya
11.30  La prevenció de les malalties professionals
 Sr. Santos Huertas
 Director d’Higiene Industrial de la Direcció de Prevenció d’Asepeyo
11.55  Marc jurídic de la gestió de la malaltia professional
 Sr. Jordi Múria
 Director Departament Jurídic de Múria Assessors
12.20 Taula rodona: Bones pràctiques empresarials de millora de la 

prevenció de MMPP
 Moderador: Josep Iglesias. Director territorial de Prevenció d’Asepeyo 

Catalunya
- Sr. Sergio Toribio. Coordinador de EHS de KELLOGG 

MANUFACTURING ESPAÑA, SL, de Valls , empresa dedicada a la 
fabricació de cereals per esmorzar

- Sr.  Manuel Jiménez. Director de Prevenció d’EUROPASTRY, SA. de 
Vallmoll i Sarral, empresa dedicada a la indústria alimentària

13.15  Clausura
 Sra. Monica Herranz
 Directora provincial de l’INSS de Tarragona
 Sr. José Ignacio Miranda 
 Director territorial d’Asepeyo Catalunya
  

https://www.google.es/maps/place/Av.+d'Estanislau+Figueres,+17,+43002+Tarragona/@41.1179916,1.2486366,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a3fcd5fec82a37:0x11db210eddb68383!8m2!3d41.1179876!4d1.2508253
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