
PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT   PER   
ESPORTISTES AE CARLES VALLBONA TEMPORADA 

201  5/16  

Quan un jugador es fa mal a un entrenament o partit ha de tenir en compte la següent informació per anar a 
un centre mèdic:

NOTA  GENERAL  I  MOLT  IMPORTANT:  SEMPRE  S'HA  DE  TRUCAR  A 
L'ASSEGURANÇA ABANS DE VISITAR-SE

JUGADORS ESCOLARS, VOLEI ADULTS I BASQUET

El jugador lesionat ha  de  trucar al telf 93.595.04.60 ( 24 hores )  abans de visitar-se per obrir un 
expedient i en aquest telèfon li diran a quin centre ha d’anar a visitar-se. La companyia demanarà el número 
de pòlissa:  

-Esportistes de 0-18 anys (jugadors escolars), entrenadors i/o delegats: 51309375.
-Esportistes majors de 18 anys (adults i bàsquet): 51309382.

IMPORTANT: el jugador ha  d’enviar el número d’expedient, facilitat per l’asseguradora, a l’administrativa: 
678.071.912 (whatsapp) o e-mail (  aecvallbona@gmail.com  ), així com informar de la lesió, lloc i data per a 
que pugui omplir el corresponent comunicat d’accident. 
S’ha de fer arribar al Club còpia de l’informe mèdic de cada lesió (aecvallbona@gmail.com) per a poder-lo 
enviar a la companyia asseguradora.

Després  de  la  visita  d’urgència,  en  cas  que  s’hagi  de  fer  un  seguiment  de  la  lesió,  o  bé  possibles 
tractaments o proves posteriors, cal esperar ordres de l’asseguradora i no començar cap tractament (encara 
que el metge ho indiqui) fins que no es tingui la cita informada i, per tant, el consentiment de l’asseguradora.
No respectar aquest punt, pot suposar una possible negativa de l’asseguradora a cobrir el tractament i que 
hagi de ser abonat pel pacient.

ORGANITZA: Consell Esportiu del Vallès Oriental ( Telf 93.879.42.92 )

JUGADORS FEDERATS 

El  jugador  lesionat  ha de  trucar al telf al 91.325.55.68 o al 902  .102.687   ( assegurança  Allianz – 
24h )  abans de visitar-se per obrir un expedient i en aquest telèfon li diran a quin centre ha d’anar a 
visitar-se. La companyia demanarà el número de pòlissa: 037548116 i el número de llicència, que correspon 
al DNI (sense lletra) del jugador federat.

IMPORTANT: el jugador ha  d’enviar el número d’expedient, facilitat per l’asseguradora, a l’administrativa: 
678.071.912 (whatsapp) o e-mail (  aecvallbona@gmail.com  ), així com informar de la lesió, lloc i data per a 
que pugui omplir el corresponent comunicat d’accident. 
S’ha de fer arribar al Club còpia de l’informe mèdic de cada lesió (aecvallbona@gmail.com) per a poder-lo 
enviar a la companyia asseguradora.

ORGANITZA: Federació Catalana de Voleibol. 
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