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PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENTS DE TREBALL 

PROFESSORAT I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

 
Segons la llei de Prevenció de Riscos Laborals, és obligatori:  

- disposar d’una relació d’accidents laborals que hagin provocat al treballador una incapacitat 

superior a un dia de feina  

- notificar per escrit a l’autoritat laboral els danys a la salut dels treballadors produïts amb 

motiu del desenvolupament del seu treball. 

- Investigar les causes de l’accident que ha produït el dany. 

 

Accidents: lesió corporal que el treballador pateixi dins de la jornada laboral, sigui al lloc habitual de 

treball, o en  acte de servei ( In itinere, In missione, o en exercici d’un càrrec electiu o sindical) 

 

En cas d’accident laboral AMB o SENSE baixa, del personal que depèn del Dpt. d’Educació, s’ha de 

comunicar als SSTT. La responsabilitat és del director del centre, i l’encarregat de la gestió és del 

coordinador de riscos. 

 

ACTUACIONS EN CAS D’ACCIDENT DE TREBALL: 

 

PERSONAL FUNCIONARI DE MUFACE: 

- Ha d’acudir als centres hospitalaris i metges que constin en el quadre mèdic que tinguin 

l’entitat asseguradora concertada amb MUFACE, o la Seguretat Social per MUFACE. 

- Per què es reconegui com a accident laboral (per possibles efectes econòmics), s’ha de 

demanar a MUFACE a posteriori.  

- L’accidentat ho comunica al centre, el coordinador de riscos emplena el full de notificació 

d’accidents, i el tramet als Serveis Territorials en un termini de 24 hores, si és un accident 

mortal - molt greu –greu - més de 4 persones,  i abans de 48 hores, si és lleu amb o sense 

baixa. 

 

PERSONAL INTERÍ I LABORAL (No depenent de MUFACE) 

 - personal docent amb nomenament d’interinitat o amb contracte laboral 

 - professorat de religió 

 - personal d’administració i serveis, funcionari, interí o laboral 
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- la direcció del centre complimenta un volant d’assistència mèdica de ASEPEYO (el model amb 

instruccions hi és a secretaria -i també a les instruccions d’inici de curs -)  i el lliura a 

l’accidentat. Es pot enviar més tard, si cal. 

- l’accidentat ha d’acudir al centre assistencial d’ASEPEYO  

- en cas d’emergència vital pot anar a qualsevol hospital , però ho ha de comunicar a 

d’ASEPEYO el més aviat possible, i serà d’ASEPEYO l’entitat que continuï  el tractament. En el 

supòsit que l’accidentat hagi estat assistit de forma prèvia per altres serveis mèdics, haurà de 

notificar-ho en el moment de la visita al centre de d’ASEPEYO 

- Si la persona accidentada es veu impossibilitada de visitar-se pel seu propi peu al centre 

assistencial de la mútua d’ASEPEYO, caldrà posar-se immediatament en contacte telefònic 

per acordar la visita mèdica 

- La direcció del centre comunica les dades del fet als Serveis Territorials 

 

Centres assistencials (altres centres a la web d’Asepeyo  http://www.asepeyo.es/) 

 

Reus: Asepeyo centro assistencial Reus: Av. Marià Fortuny, 2-4  43204  Tfon: 977 302 987 

Fax: 977 775 704 

Tarragona: Av. de Catalunya, 43-45, 43002 Tfon: 977 221 212 Fax: 977 221 297 

 

És molt important respectar els tràmits administratius, els terminis i les actuacions previstes:  

- si l’accident és reconegut com laboral, té uns avantatges econòmiques que podríem perdre si 

no és laboral: jubilació, baixes llargues, rehabilitacions...  

- si no acudim a les entitats que ens pertoquem, ens poden exigir el pagament de les despeses 

mèdiques que hauria d’haver fet l’entitat concertada, i que aquesta es podria negar a pagar. 

 

http://www.asepeyo.es/

