
Oferta de treball: Metge Forense adscrit a l’Àrea de Medicina Legal i Forense del Principat 

d’Andorra. 

Tipus de contracte: eventual fins a la convocatòria de l’edicte. 

Salari: 32.588,92 € dividit en tretze pagues, més guàrdies a raó de 122,04 € per dia laboral i 

203,41 € els dissabtes, els diumenges i els dies festius.   

Missió del lloc de treball: practicar les actuacions medicoforenses adients i elaborar l’informe 

i/o dictamen medicolegal previ ofici, citació judicial i/o requeriment policíac, d’acord amb les 

instruccions del lloc superior. 

La pràctica de tècniques i procediments medicoforenses adients d’acord amb la normativa en 

vigor. 

L’assessorament a l’autoritat judicial, al Ministeri Fiscal i al Departament de Policia en tots els 

àmbits de la medicina legal i forense (defuncions, informes pericials de valoracions de danys 

personals, psiquiàtrics, capacitats físiques i mentals, etc. ). 

Realitzar dictàmens mèdic laborals del personal adscrit als cossos d’agents de circulació 

comunals (Llei 8/2005 del 21 de febrer BOPA 23/03/05). Article 39: “El dictamen mèdic que 

valori la minva de capacitat ha de ser confirmat pel Servei de Medicina Forense adscrit al 

Departament de Medicina Legal”. 

Realitzar informes pericials d’acord a l’article 54: Aïllament en cel·la (Llei 41/2014, de l’11 de 

desembre, qualificada de modificació de la Llei 4/2007, del 22 de març qualificada penitenciària). 

Requisits: 

- Titulació mínima d’ensenyament superior estatal com a mínim al nivell 4 del Marc Andorrà de 

Titulacions d’Ensenyament Superior (MATES) en Medicina i cirurgia. 

- Estar en possessió de permís de conduir B1. 

- Disposar del diploma de català de nivell B2 o superior.  

Els coneixements que es tindran en compte són: 

− Domini del castellà nivell B2 i coneixements del francès nivell B1 

− Coneixement a nivell d’usuari dels programes informàtics: Word, Excel, Lotus Notes, 

PowerPoint, i Internet. 

Ubicació del lloc de treball: Àrea de Medicina Legal i Forense, Ed. Administratiu de l’Obac, C. Les 

Boïgues s/n, d’Escaldes-Endordany. 

Contacte: Les persones interessades poden posar-se en contacte mitjançant el correu electrònic 

medicina_forense@govern.ad o bé per via telefònica al +376 866909.  


