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SEAS ACCIDENTS DE MUNTANYA 

 
SECCIÓ EXCURSIONISTA DE L’ATENEU SANTJUSTENC (SEAS)  
Carrer de l’Ateneu, 5-7 Sant Just Desvern 
Horari de local: dimarts de 7 a 9 del vespre  
NIF G08473076 – web: http://www.santjust.org/seas    
Correu: seas.santjust@gmail.com 

 

COM ACTUAR EN CAS D’ACCIDENT DE MUNTANYA 
 
En qualsevol cas, si hi ha problemes importants de mobilitat per part de l’accidentat, el millor 
és trucar al 112 i donar la localització de l’accident amb la major precisió possible. En cas que 
no hi hagi cobertura per telèfon mòbil al lloc de l’accident, s’hauran de desplaçar una o dues 
persones on hi hagi cobertura per informar bé de l’accident. Si es disposa d’un GPS, cal 
anotar les coordenades del lloc de l’accident per comunicar-les als equips d’emergència.   
 
Si la persona accidentada es pot desplaçar, encara que sigui amb ajuda, se l’haurà 
d’acompanyar fins a una carretera o pista forestal on pugui arribar una ambulància o un cotxe 
tot terreny dels serveis del 112, perquè la duguin fins a l’hospital o centre d’atenció més 
proper, o bé el que creguin més convenient.  
 
En el cas de persones federades (amb assegurança de  la FEEC) 
 
En principi, si ha problemes de mobilitat, el protocol ha de ser el mateix que en el cas general, 
tot advertint als serveis d’emergència (serveis mèdics o bombers) que la persona està 
federada per la FEEC, indicant també que és de la SEAS i que, per tant, té una assegurança 
d’accidents.  
 
Si la persona pot arribar pel seu propi peu el mateix dia de l’accident fins a l’hospital o a un 
servei d’urgència, és convenient que, acomboiada per algun company de l’excursió i 
preferiblement transportada en vehicle, es dirigeixi al centre d’urgència més proper o el que 
sigui més proper a casa seva.  
 
Si és atesa en un centre públic (Servei Català de la Salut o l’equivalent en una altra comunitat 
o país) ha d’insistir i controlar que en el comunicat mèdic hi consti que es tracta d’un accident 
de muntanya, que s’hi anoti bé l’indret on ha tingut lloc l’accident i si han intervingut o no els 
serveis d’emergència del 112. És molt important que es comuniqui l’accident, de manera 
immediata, al telèfon de l’asseguradora, fent constar el nom i el número de l’assegurat. Cal 
saber que enguany la companyia és Vida Caixa i que el número de telèfon és el que consta a 
la targeta d’assegurat. Aquest protocol es fa per evitar que l’hospital pretengui cobrar 
directament del propi accidentat. En aquests casos caldrà omplir la Fitxa d’accident que hi ha 
disponible al local o al nostre web i fer-la arribar a Vidacaixa en un termini de tres dies. 
 
En cas que l’atenció sanitària es faci en el centre concertat de la Clínica Quirón no caldria 
omplir l’esmentada fitxa. 
 
En el cas de les llicències A i B, s’ha de tenir en compte que només cobreixen fins a un màxim 
de 80 € per la primera visita d’urgència en un centre no concertat (cal consultar les despeses 
que cobreix cada tipus d’assegurança).  
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Si la persona accidentada opta per no anar al metge el mateix dia de l’accident, té tres dies 
per posar-se en contacte amb l’asseguradora per comunicar-li l’accident i demanar una visita 
en un dels centres concertats.  
 
Persones no federades amb llicència temporal 
 
Si la persona accidentada no està federada i s’ha fet una llicència temporal, el protocol és el 
mateix amb l’excepció que no es pot avisar l’asseguradora fins al dia després de finalitzar 
l’excursió, un cop la SEAS hagi fet la liquidació de les llicències temporals a la FEEC. És molt 
convenient que a l’hora de fer la liquidació de les llicències temporals es faci constar que hi ha 
hagut un accident o una incidència i s’indiqui el nom de la persona afectada.  
 
En aquest cas, si no s’avisa els serveis d’urgència del 112, el millor és anar al centre 
d’urgència públic més proper (o el més proper al domicili) i informar que es tracta d’un 
accident de muntanya, del lloc on ha succeït i que es posin en contacte amb la FEEC (no amb 
l’asseguradora) per facturar la despesa de l’atenció mèdica. Si el centre on l’atenen, és un 
centre privat (encara que sigui un centre concertat amb l’asseguradora de la FEEC), el més 
probable és que hagi de pagar la despesa mèdica i després mirar de recuperar aquests diners 
fent les gestions que calguin amb la FEEC. (Les asseguradores de les llicències temporals i 
dels federats no tenen per què ser les mateixes i poden canviar d’un any a l’altre).  
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