
PROTOCOL I COMUNICACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS, TEMPORADA 2018 

  Doc 201 

 

ASSISTÈNCIA MÈDICA 

• ESPORTISTA MAJOR DE 16 ANYS (JÚNIORS I DE MÉS EDAT) AMB LLICÈNCIA ANUAL, 

 

COMPANYIA AYAX (Lloyd’s)     Pòlissa 16FD0007-2                    CORREDORIA UNIFEDESPORT  

A1.- En cas d’urgència vital (està en risc la vida del afectat) 
El federat  podrà rebre assistència mèdica d’urgència en el centre sanitari més proper.  L’entitat 
asseguradora es farà  càrrec  de les factures derivades de l’assistència urgent durant les 24 hores 
primeres d’hospitalització des de la data del accident. Una vegada superada la primera assistència 
mèdica d’urgència, el federat serà traslladat , si el seu estat físic ho permet, per l’asseguradora de 
la FCC al Centre Concertat més proper, per continuar el tractament.  En cas de permanència en 
Centre mèdic No Concertat, l’asseguradora no assumirà el pagament de les factures. 
PRIMER PAS: Obligatori i imprescindible trucar al telèfon   93 396 73 24  (24 hores) i facilitar la 
informació següent 
- dades personals – núm.  pòlissa – núm. llicència federativa – lloc de l’accident – data/hora de 

l’accident – descripció de l’ accident i el dany físic – telèfon mòbil de contacte 

Immediatament se li facilitarà un Núm. d’expedient i se li indicarà la forma de procedir  
 
A2.- En cas d’assistència necessària amb urgència relativa   (hospitalització) 
L’assistència s’haurà de fer en un Centre Concertat indicat per l’asseguradora de la FCC.   
PRIMER PAS: Per accedir a l’assistència mèdica és obligatori e imprescindible trucar al telèfon   93 
396 73 24  (24 hores) i facilitar la informació següent 
- dades personals – núm.  pòlissa – núm. llicència federativa – lloc de l’accident – data/hora de 

l’accident – descripció de l’ accident i el dany físic – telèfon mòbil de contacte  
Immediatament l’informaran del Centre Mèdic Concertat més proper  on haurà d’anar, i se li 
facilitarà un Núm. d’expedient. 

La comunicació d’accident s’haurà de fer  sempre dins de les 24 hores des de la data de l’accident. 
El Centre Mèdic donarà les primeres assistències i si es requereix ingrés o intervenció quirúrgica 
urgent i immediata, el centre mèdic haurà de sol·licitar autorització per correu electrònic a 
asistencia.federacions@ayaxsuscripcion.com , acompanyant –Informe mèdic indicant diagnòstic – 
prescripció de l’assistència necessària.  L’entitat asseguradora contestarà directament al centre 
mèdic. 
 SEGON PAS:  
Descarregar de la pàgina web federativa www.ciclisme.cat, / Documentació /En cas d’accident  el 
document de “Declaració d’accident”. 
Complimentar correctament, incloent el núm. de expedient, signar la Declaració d’accident i 
enviar-la a  assegurances@ciclisme.cat en el  termini màxim de 24 hores des de el moment del 
accident. 
 
B.- En cas d’assistència no urgent 
L’assistència s’haurà de fer en un Centre Concertat.   
PRIMER PAS: Per accedir a l’assistència mèdica és obligatori i imprescindible trucar al telèfon   93 
396 73 24  (24 hores) i facilitar la informació següent 
- dades personals – núm.  pòlissa – núm. llicència federativa – lloc de l’accident – data/hora de 

l’accident – descripció de l’ accident i el dany físic – telèfon mòbil de contacte 

Una vegada recollides totes les dades, se li facilitarà un núm. de expedient que s’haurà d’anotar al 
document de Declaració d’accident, i l’informaran del Centre Mèdic Concertat més proper  on 
haurà d’anar identificant-se amb el Document d’identitat i la llicència federativa. 
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La comunicació d’accident s’haurà de fer  sempre en un període màxim de 7 dies des de la data de 
l’accident. 
 SEGON PAS:  
Descarregar de la pàgina web federativa www.ciclisme.cat, / Documentació /En cas d’accident  el 
document de “Declaració d’accident”. 
Complimentar correctament tot explicant les circumstàncies (data, lloc, descripció dels danys físics 
i àmbit...) i àmbit de l’accident : Accident en prova Federada de Competició -  Accident en prova 
Federada de Lleure -  Accident en Entrenament, amb intervenció de dispositius del Servei Català 
de Trànsit - Accident en Entrenament, sense la intervenció de terceres persones. 
Posar el núm. d’expedient, signar la Declaració d’accident i enviar-la a  assegurances@ciclisme.cat 
en el  termini màxim de 24 hores des del moment de l’accident. 
La Federació, en funció de l’àmbit d’accident,  avaluarà la necessitat de pagament de 15€ per la 
gestió de tramitació d’assistència sanitària 
TERCER PAS: 
Per al seguiment del tractament l’asseguradora s’encarregarà de facilitar-li el Centre mèdic i 
demanar cita per a totes les visites, proves i tractaments necessaris fins a la estabilització de la 
lesió, i enviarà la Autorització corresponent.  
QUART PAS: 
Després de la visita, el Centre mèdic emetrà un informe mèdic escrit que s’haurà d’enviar a 
l’asseguradora, al correu asistencia.federacions@ayaxsuscripcion.com 
Aquest informe mèdic serà el que l’asseguradora avaluarà per tal de aprovar o denegar posteriors 
tractaments o proves. 
Si a criteri dels facultatius es requereix una nova assistència (exploracions complementàries, 
rehabilitació, visites successives, etc...)  el federat sol·licitarà l’oportuna autorització a 
asistencia.federacions@ayaxsuscripcion.com 
 el qual contestarà acceptant o rebutjant la prestació. 
 
Els federats que estiguin en tractament mèdic No podran realitzar cap activitat esportiva fins que 

no tingui l’Alta mèdica. La llicència esportiva i per tant l’assegurança d’accidents queda bloquejada 

durant la baixa mèdica esportiva. 

 

C.- En cas d’assistència a l’estranger  

En cas d’accident, trucar als números (34) 93 396 73 24  (24 hores)  on indicaran el Centre Mèdic 
més proper.  En aquest cas, cal fer-se càrrec de les despeses d’Assistència,  guardant les factures 
originals què, posteriorment, seran reemborsades per l’Assegurador sempre que estiguin 
garantides a la pòlissa. 
 

Tots els documents són disponibles a  www.ciclisme.cat / Documentació / En cas d’accident 

 
EN QUALSEVOL CAS 
Trucar al telèfon (34) 93 396 73 24  (24 hores)  en un termini de 24 hores (en cas de urgència 
relativa) i sempre en un termini màxim de 7 dies  des de la data de l’accident. 
Descarregar la “Declaració d’accidents” i enviar-la complimentada a assegurances@ciclisme.cat 
 
El detall de cobertures  el podeu consultar fent click    aquí   Enllaç doc. 101. 


