
 

Si es produeix un accident amb danys per a l'estudiant mentre realitza les seves pràctiques o in 

itinere, i l'estudiant té subscrita l'assegurança escolar cal: 

 Anar al servei d'urgències de l'hospital públic o concertat més proper. 

Si es tracta de danys molt greus que requereixin una assistència immediata i no hi ha cap 

hospital públic o concertat a prop, també s'hi pot anar a un hospital privat. En aquest cas, 

si concorren les circumstàncies descrites, l'institut de la Seguretat Social també sufragarà 

posteriorment les despeses de l'atenció prestada a l'estudiant. 

 En el moment de sol·licitar l'atenció sanitària cal informar de les circumstàncies de 

l'accident, indicant de que es tracta d'un "accident escolar" i, per tant, patit per un 

beneficiari de l'assegurança escolar. 

 

 

 

 

 En el cas d'un hospital públic, només serà requerida la targeta sanitària, com a beneficiari 

universal de la Seguretat Social.  

Si es tracta d'un hospital concertat, aquest emetrà una factura que reclamarà a l'INSS i, per 

tant, caldrà gestionar la SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA ESCOLAR. 

 El procediment i la documentació que cal lliurar es troba descrit en aquest apartat de la 

web de la Seguretat Social. En resum, cal portar la següent documentació: 
 

 Fotocòpia del DNI / NIE. 

 Fotocòpia del resguard de la matrícula, on queda acreditat el pagament de 

l'assegurança escolar. 

 Formulari de sol·licitud de prestació de l'assegurança escolar. Aquest formulari ha 

d'estar autoritzat i emplenat per la secretaria del centre on l'estudiant cursa els 

seus estudis. 

 La documentació caldrà portar-la a l'Hospital concertat, o bé a l'INSS en el cas en 

què l'estudiant hagi sufragat prèviament la factura exigida per l'hospital. 
 

 Al següent llistat podeu veure els hospitals de la Hospitals de la Xarxa Hospitalària 

d'Utilització Pública de Catalunya (XHUP). 

 

Davant d'un accident és important acreditar-se com a beneficiari de l'assegurança escolar perquè 

hi ha una preferència en els tractaments quirúrgics, rehabilitacions o la realització de proves 

mèdiques, passant per davant de la resta de beneficiaris de la Seguretat Social. 

 

Més informació a l'apartat d'assegurances de la Intranet d'estudiants de la pàgina web de la URV. 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/41087.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/PrestacionesdelSegu28622/GestionSolicitudes/index.htm
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/borsa_treball/Practiques/llistat_hospitals.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/borsa_treball/Practiques/llistat_hospitals.pdf
https://intranet.urv.cat/html/login/login.jsp?goto=http%3A%2F%2Ftramits.urv.cat%3A82%2Fcontinguts%2Fcontractacio%2F3-Ambit_compres%2F3.3-Gestio_assegurances%2F3.3.2-Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat%2F3.3.2.2_ESTUDIANTS.html

