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PROCEDIMENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT EN INSTAL.LACIONS DE 
LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

Codi: OSL-PR-009 Juliol 2018 (versió 2) 

 
1. OBJECTE 
 

L’objecte del present document és el d’establir un procediment per l’actuació en 
cas de que qualsevol membre de la comunitat universitària pateixi algun tipus 
d’accident amb dany a persones o incidència sanitària en les instal·lacions de la 
Universitat de Girona.  
 
2. COL·LECTIUS 
 

L’assistència sanitària derivada de un accident en les instal·lacions de la 
Universitat és prestada per diferents entitats, depenent del col·lectiu 
universitari al que pertanyi: 
 

• Estudiants espanyols universitaris menors de 28 anys que realitzin 
estudis universitaris de grau mig, superior o de doctorat. Queden, així 
mateix, inclosos en aquest apartat els estudiants nacionals dels Estats 
membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, i, en general 
tots els estudiants estrangers residents en les mateixes condicions que 
els espanyols, sempre que cursin els esmentats estudis i fins l’edat de 28 
anys.   

 

Aquest col·lectiu es troba protegit per l’Assegurança Escolar (Institut 
Nacional de la Seguretat Social). 

 

La majoria dels estudiants estrangers que cursen estudis a la UdG acollits 
al  projecte Erasmus, que no es matriculen sinó que queden coberts 
pels convenis  generals, són europeus comunitaris. A aquests 
estudiants des del Servei de Relacions Exteriors se’ls exigeix sempre que 
disposin de la tarja europea  d’assistència sanitària. Amb aquesta 
tarja tenen dret a la cobertura sanitària del  sistema públic de salut. 
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En cas d’estudiants extraeuropeus o de països que no puguin facilitar  
 l’esmentada tarja, hauran de disposar sempre d’una assegurança mèdica 
privada.  

 

• Estudiants espanyols universitaris majors de 28 anys. 
 

Es troben protegits pel sistema sanitari al que pertanyin. 
 

• Personal (PAS i PDI) de la Universitat de Girona que pertanyen al Règim 
General de la Seguretat Social. 

 

Aquest col·lectiu es troba protegit per Mútua Universal (Mútua 
d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social). 

 

• Personal (PDI) de la Universitat de Girona que pertanyen a la Mutualitat 
General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE). 

 

Aquest col·lectiu es troba protegit per MUFACE, a través del proveïdor 
sanitari al que hagi optat cada treballador.  

 

• Becaris i personal inclòs dins l’estatut del personal investigador en 
formació. 

 

 Aquest col·lectiu pertany al Règim General de la Seguretat Social. 
 

 Els becaris que no s’integrin en l’anterior grup hauran de disposar d’una 
 assegurança privada.  
 

• Treballadors d’empreses externes que prestin serveis per la Universitat 
de Girona. 

 

Aquest col·lectiu es troba protegit per la Mútua d’Accident de Treball i  
 Malalties Professionals de la empresa a la que pertanyin o per l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social. 

 

• Resta de persones que es trobin a les instal·lacions de la Universitat de 
Girona.  

 Es troben protegits pel sistema sanitari al que pertanyin.  
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3. ACTUACIÓ DAVANT UN ACCIDENT O INCIDENT 
 

Davant qualsevol tipus d’accident o incident relacionat amb la salut s’han de 
seguir sempre les següents directrius: 
 

• Protegir: prevenir l’agreujament 
• Avisar: sol·licitar ajut extern 
• Socórrer: avaluar la situació i actuar en funció de la mateixa 

 

Protegir 
 
Tant a l’accidentat com a la persona que va a socórrer. Es tracta de prevenir 
l’agreujament de l’accident.  
Apartar a l’accidentat de la font de perill sense córrer cap mena de risc i sense 
que ens veiem implicats en la situació. Cal extremar les precaucions en el cas 
d’electrificacions i en cas de fuites de gasos o productes tòxics.  
 

Avisar 
 

Avisar a la consergeria de l’edifici. En cas que no hi hagi ningú disponible 
sol·licitar directament l’ajut necessari.   
Telèfon d’emergències  112 
 
Alertar als serveis d’emergència corresponents: ambulància, bombers, etc.  
Donar les dades de forma precisa:  
- Tipus d’accident (intoxicació, cremada tèrmica o química, ferida, etc.). 
- Número de víctimes. 
- Estat aparent de les víctimes (consciència, sagnen, respiren, etc.). 
- No penjar abans que l’interlocutor ho hagi autoritzat, ja que pot necessitar 
altres informacions complementàries.  
- Disposar d’una persona del laboratori, taller o local afectat que rebi i 
acompanyi als serveis de socors amb la finalitat de guiar-los ràpidament fins el 
lloc de l’accident.  
 

Socórrer 
 

Una vegada que s’hagi protegit i avisat es procedirà a actuar sobre l’accidentat, 
practicant-li els primers auxilis si es disposa de coneixements.  
Cal fer una primera avaluació dels signes vitals (respiració, pols, consciència), 
nivell i tipus de lesions, etc. i intentar actuar en funció dels mateixos.  
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4. TIPUS D’ACCIDENTS 
 
Depenent de la naturalesa de les lesions ens podem trobar amb accidents greus 
i accidents lleus. 
 
4. 1 Accidents greus 
 
La persona que descobreixi un accident greu ho haurà de comunicar ràpidament 
a la Consergeria del Centre per tal que es doni avis de forma immediata al Servei 
d’Urgències Sanitàries 112. 
En cas de no localitzar ningú a Consergeria o en horaris en que aquesta no 
estigui operativa, qui descobreixi l’accident haurà de trucar directament al 
Servei d’Urgències Sanitàries 112, indicant amb la màxima claredat i detall el 
lloc de l’accident, i que és el que ha succeït.  
 
Es quedarà a l’espera de les indicacions que es donin des del 112. 
 
Mentrestant arriba l’ajut, tranquil·litzar i acompanyar al ferit i només si es tenen 
coneixements, prestar els primers auxilis d’acord amb les indicacions rebudes.  
 
En cas de ser possible, encarregar a algú que esperi l’arribada del 112, per tal 
que acompanyi als sanitaris fins el lloc on es troba l’accidentat i es perdi el 
menor temps possible.  

 
Hospitalització i Urgències 
Hospital de Girona Dr. Trueta 
Avgda. de França, s/n.  GIRONA 
Tel. 972 940200 
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4.2 Accidents lleus 
 

Es comunicarà ràpidament l’accident a la Consergeria del Centre en cas que 
estigui operativa. 
 

Si es té qualsevol tipus de dubte sobre la gravetat de la situació s’haurà de 
contactar amb el Servei d’Urgències Sanitàries 112. Són els professionals 
sanitaris els que han d’indicar i dirigir les actuacions a seguir.  
 

Si la situació és lleu, es prestaran els primers auxilis si es tenen coneixements, i 
s’informarà de l’establiment sanitari al que acudir, en cas de que sigui 
necessari.  
 

4.2.1 Centres d’atenció en cas d’accidents lleus 
 

Centres d’atenció en cas d’accidents lleus 
Treballadors 
Seguretat Social.  
Mútua Universal 

Centre d’assistència de Mútua 
Universal 

C/ Emili Grahit, 12, baixos     
GIRONA 

Tel. 972 486000 
(De dilluns a divendres 

de 8 a 20 hores) 

Hospital de Girona Dr. Trueta 
Avinguda de França, s/n.   

GIRONA 
Tel. 972940200 

(fora de l’horari anterior) 

Treballadors 
Muface 

Proveïdor (companyia) que 
cobreixi les contingències del 
treballador. 
 

 

Estudiants. 
Assegurança 
escolar. 
 

Hospital de Girona Dr. Trueta 
Avinguda de França, s/n.   

GIRONA 
Tel. 972940200 

Tota la xarxa de centres de la 
sanitat pública (hospitals, 
centres de salut, etc.) 
 

Estudiants majors 
de 28 anys sense 
assegurança 
escolar. 
 

Hospital de Girona Dr. Trueta 
Avinguda de França, s/n.   
GIRONA Tel. 972940200 

 
 

Tota la xarxa de centres de la 
sanitat pública (hospitals, 
centres de salut, etc.) excepte 
que l’afectat manifesti que vol 
ser atès en algun centre 
específic (privat). 

Becaris 
 

Hospital de Girona Dr. Trueta 
Avinguda de França, s/n   GIRONA  
Tel. 972940200 

 

En algun cas pot existir algun 
tipus d’assegurança privada. 
Preguntar sempre al becari. 
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5. TRASLLATS  
 
En cas d’accidents greus, com ja s’ha esmentat, s’avisarà al Servei d’Urgències 
Sanitàries 112, qui es farà càrrec del trasllat amb ambulància  
 
En cas d’accidents lleus es recomana no acompanyar mai a l’accidentat amb un 
cotxe particular. En cas necessari demanar un taxi. 
 
De tots els accidents s’ha d’informar a l’Oficina de Salut Laboral (hi ha 
disponible un model de comunicat d’accident). 
 
6. TELÈFONS D’URGÈNCIA 
 
6.1 Principals telèfons per sol·licitar socors davant situacions d’emergència 
 
Davant de qualsevol emergència global     112 
Davant de qualsevol emergència mèdica    112 
Bombers         112 
Mossos d’esquadra        112 
Policia Municipal        092 
 
 
6.2 Altres telèfons d’interès 
 
Hospital Josep Trueta       972 940200 
Parc Hospitalari Martí Julià       972 182600 
Mútua Universal        972 486000 
Instituto Nacional de Toxicologia      91 5620420 
Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball  972 208216 
Oficina de Salut Laboral de la UdG     972 419803 
SITA SPE IBÉRICA SLU (Residus tòxics)     93 7766703 
CONSENUR (Residus biològics i citostàtics)    93 7213363 
 
Per trucades externes cal marcar sempre abans el 0 excepte per trucar al 112 
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ANNEX 1 
 

COMUNICAT D’ACCIDENT/ INCIDENT 
 
Aquest model de comunicat haurà de ser complimentat en cas de produir-se un accident o 
incident en el treball en qualsevol centre, servei, dependència o edifici de la Universitat 
de Girona, independentment de si els afectats pertanyen a la empresa o no, i en cas 
d’accidents “in itinere” (a l’anar o tornar de la feina).  
 
 
Persona afectada 
 
Nom i cognoms:                                       
Telèfon de contacte: 
Adreça electrònica: 
 
            PDI          
            PAS                  
            Estudiants             
            Alumnes de màster               
            Altres 
 
Facultat, Escola, Departament, Servei o Unitat al que es troba adscrit: 
 

 
Persona responsable del lloc o activitat on s’ha produït l’accident o 
incident 
(si procedeix) 
 
Nom i cognoms:                                  Càrrec:                                          
 
Telèfon de contacte:                            Adreça electrònica: 
 



 
 

Procediments en matèria de seguretat i salut laboral / Actuació en cas d’accident en 
instal·lacions de la Universitat de Girona / Codi: OSL-PR-009 / Juliol 2018 (versió 2) 

 
Página 8 de 11 

Testimonis de l’accident o incident 
 
Nom i cognoms            Telèfon de contacte            Adreça electrònica 
 
-------------------   ------------------   -------------------- 
-------------------   ------------------   --------------------  
-------------------   ------------------   --------------------  
-------------------   ------------------   --------------------  
-------------------   ------------------   --------------------  
-------------------   ------------------   --------------------  
-------------------   ------------------   --------------------   
 
Lloc exacte on s’ha produït l’accident o incident 
 
Indiqueu la localització dels fets amb la màxima exactitud: 
 
 
 
Data:                                             Hora:                                              
 
 
Danys personals 
Especifiqueu el tipus de lesió (fractura, luxació, esquinç, cremada, 
contusió, tall, ...) i la part del cos lesionada o afectada: 
 
 
 
 
Es va utilitzar ambulància: 
 
Hospital, clínica o lloc concret on el varen atendre: 
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Descripció de l’accident o incident 
 
Doneu tants detalls com sigui possible (la sèrie de successos que varen 
portar a l’accident o incident, el que estàveu fent, quins productes, 
màquina, etc. estàveu utilitzant, si era el vostre lloc de treball habitual o 
no, el que vàreu fer al produir-se l’accident o incident, etc.). 
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Danys materials 
Especifiqueu tots els danys materials produïts per l’accident o incident: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura de la persona emissora 
de la notificació: 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms: 
 
Data: 
 

Signatura del responsable del 
centre o unitat (si procedeix): 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms: 
 
Data: 
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