
 
 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT A LES PRÀCTIQUES 

CLÍNIQUES 2020-21 

 
Les pràctiques clíniques queden cobertes per l'assegurança escolar i/o l’assegurança 

addicional obligatòria. 

 

a) Assegurança escolar 

Cobreix a tots els alumnes matriculats menors de 28 anys. La seva subscripció és 

obligatòria en aquests casos. Cobreix l'assistència sanitària per accident o malaltia de 

forma gairebé il·limitada, però les indemnitzacions per invalidesa o defunció són molt 

reduïdes. 

 

b) Assegurança d'accidents obligatòria addicional de Zurich 

Tots els estudiants de la URV han de subscriure en el moment de la matrícula aquesta 
pòlissa (normativa de matrícula 2020-21 l’article 26.2. Pòlissa d’accidents obligatòria 
addicional). 

En el cas que un estudiant menor de 28 anys demanés renunciar-hi, haurà de 
manifestar-ho expressament abans del 5 de novembre i li serà retornat l’import 
corresponent. 

 

Com actuar davant d'un accident durant les pràctiques 

 

Assegurança escolar 

Indicacions a seguir en cas d'accident durant les pràctiques amb cobertura de 

l'assegurança escolar: 

Si es produeix un accident amb danys per a l'estudiant mentre realitza les seves 
pràctiques o in itinere, i l'estudiant té subscrita l'assegurança escolar cal: 

• Anar al servei d'urgències de l'hospital públic o concertat més proper o a on us 
indiqui el vostre centre de pràctiques. 

Si es tracta de danys molt greus que requereixin una assistència immediata i no hi ha 
cap hospital públic o concertat a prop, també s'hi pot anar a un hospital privat. En aquest 
cas, si concorren les circumstàncies descrites, l'institut de la Seguretat Social també 
sufragarà posteriorment les despeses de l'atenció prestada a l'estudiant. 

En el moment de sol·licitar l'atenció sanitària cal informar de les circumstàncies de 
l'accident, indicant de que es tracta d'un "accident escolar" i, per tant, patit per un 
beneficiari de l'assegurança escolar.  
 

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/propia/activitat_universitaria/docencia_estudi/2020-21_nmatricula_grau_master.pdf
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/propia/activitat_universitaria/docencia_estudi/2020-21_nmatricula_grau_master.pdf
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/45073?changeLanguage=ca


 
 

•  Davant d'un accident és important acreditar-se com a beneficiari de 

l'assegurança escolar perquè hi ha una preferència en els tractaments 

quirúrgics, rehabilitacions o la realització de proves mèdiques, passant per 

davant de la resta de beneficiaris de la Seguretat Social. 

 
 
 Davant d'un accident és important acreditar-se com a beneficiari de l'assegurança 
escolar perquè hi ha una preferència en els tractaments quirúrgics, rehabilitacions o la 
realització de proves mèdiques, passant per davant de la resta de beneficiaris de la 
Seguretat Social.  
En el cas d'un hospital públic, només serà requerida la targeta sanitària, com a 
beneficiari universal de la Seguretat Social.  
 
Si es tracta d'un hospital concertat, aquest emetrà una factura que reclamarà a l'INSS i, 
per tant, caldrà gestionar la SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA ESCOLAR.  

 El procediment i la documentació que cal lliurar es troba descrit en aquest apartat de 
la web de la Seguretat Social.  
 
En resum, cal portar a la secretaria de centre la següent documentació:  
 

• Fotocòpia del DNI / NIE.  

• Fotocòpia del resguard de la matrícula, on queda acreditat el pagament de 
l'assegurança escolar.  

• Formulari de sol·licitud de prestació de l'assegurança escolar. Aquest formulari 
ha d'estar autoritzat i emplenat per la secretaria del centre on l'estudiant cursa 
els seus estudis.  

• La documentació caldrà portar-la a l'Hospital concertat, o bé a l'INSS en el cas 
en què l'estudiant hagi sufragat prèviament la factura exigida per l'hospital.  

 
 

• Més informació a l'apartat d'assegurances de la Intranet d'estudiants de la 

pàgina web de la URV. 

 

Pòlissa d’Assegurança de Zurich 

 

En cas de malaltia o accident, ho heu de comunicar a la companyia segons les 

instruccions que trobareu a l'apartat d'assegurances que trobareu al següent 

DOCUMENT, disponible també a la intranet d'estudiants de la pàgina web de la URV. 

 

Seguretat Social 

Els estudiants que estiguin donats d'alta a la Seguretat Social cotitzen per contingències 

professionals (accidents de treball i malalties professionals). Per tant, davant d'un 

accident mentre l'estudiant està realitza les pràctiques, l'empresa o entitat li ha de 

http://www.seg-social.es/descarga/ca/41087
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/41107
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/3.3.2.2_ESTUDIANTS.html
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/ESTUDIANTS/3.2_Certificat_zurich_CAT.pdf
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/ESTUDIANTS/3.2_Certificat_zurich_CAT.pdf
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/ESTUDIANTS/3.1_Triptic_zurich_CAT.pdf
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/ESTUDIANTS/3.3_Procediment_sinistre-zurich_CAT.pdf


 
 

tramitar el part d'assistència perquè l'estudiant pugui ser atès a la mútua d'accidents de 

l'empresa, igual que la resta de treballadors. 

 

Podeu trobar tota aquesta informació, de forma més extensa, al següent enllaç: 

 

 
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-

Gestio_assegurances/3.3.2-

Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/3.3.2.2_ESTUDIANTS.

html 

 

 
PROTOCOL DE LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA 
ESCOLAR 
 

• La infermera o infermer responsable de l’estudiant l’acompanya o l’adreça al Servei 
d’Urgències corresponent, perquè l’atengui el personal mèdic, que emet un informe 
que dona a l’estudiant.  

• L’estudiant portarà l’informe mèdic, amb una fotocòpia del DNI a la Secretaria de la 
Facultat d’Infermeria, on omplirà un imprès de sol·licitud de prestació de 
l’assegurança escolar.  

•  La Secretària acadèmica de la Facultat signarà el “Parte de l’Accident Escolar” i la 
Facultat enviarà l’original de la sol·licitud de prestació junt amb còpia de l’informe 
mèdic, de la matrícula universitària de l’estudiant i del seu DNI a l’INSS.  

 

http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/3.3.2.2_ESTUDIANTS.html
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/3.3.2.2_ESTUDIANTS.html
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/3.3.2.2_ESTUDIANTS.html
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/3.3.2.2_ESTUDIANTS.html

