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ACCIDENTS LABORALS  
 
Els accidents laborals tenen diferent tractament segons el col·lectiu al que es pertany. 
 
 

COL·LECTIU COTITZACIÓ MUTUA /ACCIDENT BAIXA 
 
 
Personal docent:   
funcionaris i propietaris 
provisionals 

 
 
Cotitzen a 
MUFACE.   
 
 

 
En cas d’accident no 
tenen una mútua 
específica d’accidents    
 
S’ha de comunicar 
immediatament 
l’accident  (*) 
 

 
La baixa, si n’hi ha, la fa el 
metge de la mutualitat que  
te concertada amb 
MUFACE (ASISA, 
ADSELAS, DKW.  Seguretat 
Social, etc. 

 
Personal docent:     
interins, substituts, 
professorat de religió 
  
Personal 
d’Administració i 
serveis (PAS) del 
Departament 
d’Ensenyament  :  
Admin.,Auxiliars Adm., 
subalterns, personal 
laboral 
 

 
 
 
 
Cotitzen a la 
Seguretat Social  
 
 

 
En cas d’accident 
laboral tenen com a 
Mútua de Treball 
ASEPEYO amb seu a 
Girona (també tenen 
serveis mèdics a altres 
localitats) .  
Telèfon 972 414 114 
 
S’ha de comunicar 
immediatament 
l’accident  (*) 

 
L’informe mèdic i la baixa 
els fa ASEPEYO 
 
Heu d’omplir-los la 
butlleta que us adjuntem 
(annex 3) i determinar la 
lesió, i si cal, la baixa 
mèdica o no. Us detallem 
els codis de patronal de 
cada col·lectiu  (annex 2) 
 

 
 

(*)   Disposeu de la informació a les instruccions “Documents per a 
l’organització i la gestió dels centres- Seguretat i salut”  i s’ha de 
comunicar amb el full “Notificació d’accident laboral” (annex 1) . 

 
Quan es produeixi un accident laboral haureu d’omplir el full de notificació amb el 
màxim d’informació que tingueu i enviar-lo, preferiblement el mateix dia , escanejat 
amb la signatura del Director/a, per correu electrònic  a la  Secció de prevenció de 
riscos laborals:  prl_gir.ensenyament@gencat.cat     
Ens hi podeu adjuntar el “comunicat d’accident de trànsit”, si és el cas, i també 
l’informe mèdic amb la descripció de les lesions. 
 
El full de “notificació d’accident laboral” original ens el podeu enviar 
posteriorment per correu ordinari. 

 
Per tal d’omplir la butlleta d’assistència d’ASEPEYO (només pel personal docent 
interí, substitut, professorat de religió i el personal d’Administració i serveis)  us 
facilitem els codis patronals de cada col·lectiu (annex 2), així com, el model de 
document que heu de donar a la persona lesionada per tal de ser atesa a la 
mútua. (annex 3). Informar-vos que per tal que l’accident laboral sigui registrat és 
indispensable la corresponent visita mèdica a la mútua Asepeyo, 
independentment de que hi hagi baixa mèdica o no. 


