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Comunicar l’accident a la direcció del centre qui emplena el formulari següent:     

Full de notificació d'accident, incident laboral o malaltia professional 

Trametre el Full a la Direcció de Serveis / Direcció dels Serveis Territorials o a la Gerència 

del Consorci d’Educació. S’avança per correu electrònic o fax. 

Terminis de notificació:  

 
 Immediatament: en cas d’accident mortal. 

 24 hores: en cas d’accidents amb baixa molt greus, accidents greus i accidents que 

afectin a més de quatre persones. 

 48 hores: en cas d’accidents amb baixa lleus, accidents sense baixa i incidents 

laborals. 

Circuit d’assistència sanitària 

Personal adscrit al Règim General de Seguretat Social 

Demanar a la direcció  del  centre  el volant  d’assistència  mèdica, degudament emplenat 

i signat.                                                                               

Descarregueu-vos el volant d'assistència sanitària d'ASEPEYO 

 

Visitar un centre assistencial d’ASEPEYO. 

 

Trametre el document justificatiu d’assistència de la mútua a la 

direcció del centre o a la persona responsable de la unitat on està 

adscrit el personal treballador. 

 

 

 

Com notificar un accident laboral 

 

                        ENSENYAMENT   PÚBLIC            

http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/PrevencioRiscosLaborals/G445_001.pdf
https://www.asepeyo.es/-/volante-de-asistencia-pdf-?redirect=https%3A%2F%2Fwww.asepeyo.es%2Fbibliotecadocs%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UNr8EgQ5A920%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D40395%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue
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Més informació 

Instrucció 1/2007, de 27 de juny, del Departament de Salut que articula l’actuació dels 

diferents òrgans que poden intervenir en la valoració de la contingència professional. 

 

Personal adscrit al Règim de MUFACE   

           

Comunicar l’accident a la direcció del centre o al superior jeràrquic. 

Visitar el centre assistencial de l’entitat d’assistència sanitària col·laboradora de MUFACE 

al qual pertany la persona accidentada. S’ha de fer servir l’imprès Comunicat mèdic per a 

situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural de 

MUFACE.  

 

Descarregueu-vos el comunicat de baixa de MUFACE  

 

Una vegada rebuda l’assistència, trametre l’imprès a la direcció del centre amb la 

documentació complementària disponible. 

 

Més informació 

 

Procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d’accident 

en acte de servei en l’àmbit del mutualisme administratiu gestionat per MUFACE (BOE núm. 

275, de 17.11.2005). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www20.gencat.cat/docs/treball/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/02%20-%20Accidents%20de%20treball%20i%20malalties%20professionals/Accidents/Arxius/icam_instruc01_2007_.pdf
http://www.muface.es/sites/default/files/impresos/PARTES_DE_BAJA/DPS_11002_PARTE_IT_EMBARAZO_LACTANCIA.pdf
http://www.muface.es/content/descarga-impresos

