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CIRCULAR : 22/2008

DEPARTAMENT : SECRETARIA GENERAL

SORTIDA : OCTUBRE de 2008

A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA

NORMATIVA CERTIFICATS D'ACCIDENT
El motiu de la present circular és el d’informar-vos que per a la temporada 2008/09, s’ha
renovat la pòlissa d’assegurances mèdiques per als nostres atletes federats (fins als nascuts
a l'any 1992) amb la companyia L’ALIANÇA.
En cas de necessitar la seva utilització, la normativa d’actuació continua igual que les
temporades anteriors, amb alguns nous matisos
1r.

L’assistència mèdica es donarà exclusivament en els centres concertats.
(S’especifiquen en full annex). És imprescindible portar el carnet d'atleta (amb el
logo de l'aliança) per poder visitar-se

2n. Funcionament a Barcelona :
El Centre Mèdic de la Clínica Tres Torres de Barcelona queda exclusivament per a la
realització d’intervencions i visites pre i post-quirúrgiques.
El Dr. Xavier Sant, metge responsable dels atletes de la Federació Catalana visitarà com
la temporada anterior a l’adreça següent :
Gran Via de les Corts Catalanes, 636 pral. 2ª. Cal demanar hora de visita al telèfon :
663.676.012
En aquest centre es dóna la cobertura als atletes pertanyent a Clubs de Barcelona ciutat,
Barcelonès i Baix Llobregat, i caldrà sempre demanar dia i hora de visita. En aquest Centre
disposaran de Certificats d’Accident per complimentar, no obstant cal aportar el carnet d’atleta
(llicència de federat) i DNI.
Recordem que la majoria de lesions en l’atletisme no precisen acudir a un servei d’urgències, de
tota manera, en cas de necessitar una atenció mèdica urgent, l’assegurat es podrà adreçar
directament al Servei d’Urgències del Centre STAF MEDIC, al carrer Príncep d’Astúries 46-48 de
Barcelona. Les visites de seguiment posteriors de la lesió es realitzaran demanat hora al centre
mèdic de Gran Via 636 pral. 2ª.
3r. Funcionament de la resta de Centres Mèdics concertats.
Les ciutats que tinguin centre concertat se’ls farà arribar certificats d’accident al Club
corresponent. I si no és el cas es recollirà a través de la Federació Catalana d’Atletisme.
Els certificats hauran d’estar signats per la persona responsable del club
(president, secretari, director tècnic.). Així mateix, en el certificat haurà de figurar el segell
del Club i la signatura del federat i la data de l’accident.
NOU CERTIFICAT D’ACCIDENT TEMPORADA 2008/2009 : (color groc)
Aquesta temporada s’incorpora un nou model de certificat en el qual demanen una explicació
més detallada de com ha succeït l’accident esportiu, així mateix hi ha un nou camp pels
atletes més grans de 35 anys i que és d’obligatorietat la seva complementació , ja que com
s’explica en la normativa de llicències i en l’apartat de clàusules, s’han de tenir com a
mínim tres anys ininterromputs la llicència perquè la mútua es faci càrrec de segons quin
tipus de lesió i/o intervenció.
..//..

NOTA IMPORTANT: Qualsevol certificat d’accident lliurat, automàticament s’enviarà a la
Federació Catalana d’Atletisme una còpia via fax (932.680.479) o bé per correu.
Per últim, els atletes independents de fora de Barcelona hauran de passar per la FCA per a
l’expedició del certificat. Si això no fos possible poseu-vos en contacte amb la Federació
(93.268.78.82) i aquesta faria arribar el certificat d’accident complimentat al centre
mèdic via fax i via correu l’original.

4t. Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb: Federació Catalana d’Atletisme als
telèfons: 932.687.882 i 88.
5è. Per a l’expedició de la llicència federativa, tots els atletes pertanyents a categoria júnior i
superior hauran d’aportar una revisió mèdica, la qual anirà a càrrec de l’atleta.

Departament de Secretaria General
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