
                                                                                                       
 

 

 
DESCRIPCIÓ DEL RISC 

Cobertura d’accidents, dins dels termes establerts en el R.D. 849/1993 d’assegurança esportiva obligatòria per tots 
els participants en les activitats esportives organitzades o vinculades al Consell Esportiu del Garraf que hagin 
tramitat correctament el CARNET ESPORTISTA 2022/2023 
 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU 
Es considera accident esportiu: La lesió corporal que deriva d'una causa violenta sobtada, externa i aliena a la 
intencionalitat de l'assegurat, que produeixi invalidesa temporal o permanent o mort o requereixi de prestació 
sanitària per a la seva recuperació. 

 
URGÈNCIA VITAL: 

- Si perilla la vida de l'assegurat a conseqüència de la pràctica esportiva, s'haurà de dirigir a el centre més 
proper i ASISA posteriorment es farà càrrec de l'assistència rebuda en el centre receptor de l'assegurat. 

 
URGÈNCIA: 

- L'assegurat podrà dirigir-se a qualsevol centre concertat, identificant-se com a assegurat / federat. Es 
requerirà un taló per rebre la prestació, en cas de no poder lliurar-lo en el moment de l'assistència es 
demanarà el taló posteriorment. 

- L'assegurat podrà trucar a el nombre de telèfon 91.991 24 40 per informar-se del centres concertats.  

- En cas de requerir trasllat en ambulància s’ha de trucar al 900.900.118 
 
CONSULTA: 

- L’assegurat podrà sol·licitar ell mateix la cita a qualsevol centre concertat prèvia sol·licitud d’autorització 
per part d’ASISA . 

 
TRAMITACIÓ DE SINISTRES I COMUNICACIÓ DE SINISTRES: 

- La tramitació dels expedients es pot gestionar per diverses vies: 

✓ A les Oficines del Consell Esportiu del Garraf, presencialment o a través del correu sonia@cegarraf.cat 

✓ Presencialment a les delegacions territorials o oficines comercials d'ASISA. 

✓ Per correu electrònic, enviant tota la documentació als següents correus d'acord amb la província: 
Barcelona: deportivas.barcelona@asisa.es 

 

NORMES ADMINISTRATIVES 

 

PER COBERTURA D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA: 

- Acta del partit (a petició de la companyia). 

- Comunicat de lesions  degudament i completament complimentat pel representant de l'equip. 

- Informe mèdic, informe de lesions o historial clínic. En el cas de tractament de rehabilitació, a més amés, 
s'ha d'especificar tractament i núm. de sessions, així com evolució del procés. 

 
PER PRESTACIONS INDEMNIZATORIAS: 

- Comunicat d'Accident 

- Informe Mèdic  

- Factura corresponent a l'abonament de l'assistència d'Odontologia / material ortoprotèsic. 

- Número de compte bancari i NIF del titular del mateix. 
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AUTORITZACIÓ - Les prestacions que requereixen autorització prèvia per part d'ASISA són: 

- Hospitalització 

- Intervencions Quirúrgiques (Clínica, Metges, Material d'osteosíntesis, etc.) 

- Proves Complementàries Específiques com TAC, RNM, Ecografies, etc. 

- Rehabilitació i / o Fisioteràpia 

- Les exploracions complementàries bàsiques derivades de l'assistència urgent, encara que és necessària  i 
imprescindible la petició de facultatiu concertat i recollit en el quadre mèdic d'aplicació per al col·lectiu 

 
Les prestacions han de ser prescrites i realitzades pels serveis o facultatius concertats i recollits en els quadres 
mèdics aplicables a aquest contracte, segons el previst en el mateix. 
No és necessària autorització prèvia per: 

- L'assistència d'urgència vital prestada a les primeres 24 hores des de la data d'ocurrència de l'accident. 
 
Dins de les millores que ASISA pretén implantar en la gestió de l'assistència i en les autoritzacions, les noves 
tecnologies i / o procediments, podran instaurar-se en el transcurs de la temporada després informació de la  
mateixa i amb l'acord d'ambdues parts. 
 

COBERTURES ASISA 

 

ASSISTÈNCIA MEDICOQUIRÚRGICA, SANATORIAL I REHABILITACIÓ 
 

- Es prestarà l'assistència dins del territori nacional. 

- Sense límits de despeses, amb límit temporal de 18 mesos des de l'ocurrència de l'accident. 

- Despeses de rehabilitació fins a 18 mesos després de l'ocurrència de l'accident esportiu. 

- Reemborsament de despeses odontoestomatologia fins 240,40 €. 

- Reemborsament de el 70% de material ortopèdic de caràcter curatiu. 

- Trasllat o evacuació de la persona accidentada des del lloc de l'accident fins al seu Ingrés definitiu als 
hospitals concertats a nivell nacional. 

- A l'estranger s'atorgarà reemborsament fins a 6.010,12 €. 
 
CAPITAL DE MORT: 

- 9.000€ quant la mort es produeixi com a conseqüència d’un accident en la pràctica esportiva. 

- 1.803,04€ quan la mort es produeixi en la pràctica esportiva, però que no sigui causa directa del mateix. 
 
CAPITAL D'INVALIDESA: 

- Fins a 15.000 euros, segons barem d'Indemnitzacions 
 

• Per aquelles consultes que no requereixin una visita d’urgència, l’esportista disposarà de 72 hores, des de la 
data de l’accident, per sol·licitar l’autorització a la companyia. 

• En les visites d’urgència l’esportista disposà de 24 hores (dilluns en casos de cap de setmana) per presentar 
el COMUNICAT DE LESIONS. 

• L’incompliment d’aquests terminis podria suposar la no acceptació de la documentació i per tant la no 
cobertura sanitària pel concert signat entre el Prenedor i ASISA 

Nº PÒLISSA 900419                                                        Període de cobertura 01.10.22 a 30.09.23 


