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1.- S’estableixen grups unitaris de prestacions per aquesta Agrupació, per cadascun dels quals es
rebran indemnitzacions econòmiques per la següent quantitat:
a) En cas de mort, 601,01 €.
b) En cas d'invalidesa permanent i absoluta, 1202,02 €.
c) En cas d'invalidesa permanent parcial, la quantitat que sigui proporcional a la indemnització
per invalidesa permanent i absoluta, segons el grau d'invalidesa que pateixi l'associat.
El nombre màxim de grups subscrits per cada beneficiari quedarà determinat, en cada moment, pels
límits de percepció única de capital que determina la Llei 33/1984 del 2 d’agost i posteriors Reials
decrets que actualitzin l’esmentada percepció única de capital.
En aquesta Agrupació s'admetran sol·licituds d'associats i de les persones que aquests puguin
inscriure, segons indica l'article núm. 7 dels Estatuts, els quals gaudiran dels beneficis que la
prestació atorgui, i hauran de complir els mateixos requisits i condicionaments que estableix la
present Agrupació.
L'edat d'ingrés serà dels 16 fins als 60 anys d'edat, sempre que es compleixin els requisits previstos
en el nostre Estatut, per a l’ingrés a l’Entitat. La cobertura finalitzarà en acabar l'any natural durant el
qual l'associat o el beneficiari compleixi els 70 anys d’edat.
Serà potestatiu per part dels sol·licitants el fet d'inscriure's en un o més dels grups establerts en
aquesta prestació. Tanmateix, podrà ampliar el nombre de grups dels que s'hagin subscrit, atenint-se
sempre a tot el que estableixen els Estatuts pel que fa referència a la inscripció de nous associats i
als límits d'edat i terminis de carència reglamentaris.
Els associats a aquesta Agrupació es veuran obligats a satisfer una quota mensual establerta en cada
moment per persona i grup subscrit.
El pagament de les quotes es farà sempre per mesos naturals.

2.- S'entén per accident tot succés aliè a la voluntat de l'associat que li produeixi una lesió corporal, i
el seu origen sigui una causa momentània, externa i violenta

3.- Per altra banda, no seran objecte d'indemnització els accidents que l'associat pateixi en estat de
pertorbació mental degudament comprovada mitjançant les proves pericials pertinents; tampoc ho
seran en els casos d'embriaguesa o intoxicació deguda a l'ús d'estupefaents; els ocasionats per intent
de suïcidi o produïts voluntàriament en el transcurs d'una lluita o baralla, excepte en els casos provats
de legítima defensa; en intervencions notòriament perilloses no justificades per necessitat
professional o humanitària; com a conseqüència de guerra, revolució, motí o esdeveniments
semblants, i també per causa de terratrèmols o altres fenòmens que siguin qualificats de caràcter
catastròfic pels organismes administratius competents.
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4.- La indemnització prevista pel cas de defunció causada serà satisfeta tant si la defunció s'esdevé
immediatament a l'accident, com si es produeix a causa d’aquest, dins el termini d'un any després
d'haver ocorregut.

5.- Seran beneficiaris de la indemnització que correspongui satisfer les persones designades per
l'associat en escrit dirigit a la Mútua. Aquesta designació tindrà efecte des del moment que arribi
l'escrit al seu coneixement. De no haver-hi designació expressa, la Mútua reconeixerà com a
beneficiari la persona o persones senyalades a continuació i seguint l'ordre excloent indicat: el
cònjuge que convisqui amb el causant; els fills a parts iguals; els seus pares, si conviuen amb ell, a
parts iguals; el parent més proper amb el qual convisqui; els seus hereus legals.
Els pagaments que podrien haver-se efectuat en concepte d'invalidesa per accident que més tard
hagi causat la defunció de l'associat, es consideraran una anticipació sobre la prestació a satisfer per
defunció, i es deduiran d'ella mateixa, en efectuar la liquidació fins on aquesta arribi.

6.- S'entén com a invalidesa permanent i absoluta la situació física irreversible provocada per accident
determinant de la total ineptitud de l'associat pel manteniment permanent de qualsevol relació laboral
o activitat professional o de treballs a la llar. Les lesions compreses en aquesta definició són les
corresponents a la primera categoria de les desenvolupades en el Barem d'aquesta Agrupació.
S'entendrà com a invalidesa permanent parcial la situació física de l'associat causada per accident
que estigui indicada entre les categories segona i vuitena de l'esmentat Annex. La indemnització a
satisfer serà la resultant de l'aplicació dels coeficients determinants del grau d'invalidesa que pateixi
l'associat, segons s'especifica a l'esmentat Barem.

7.- La qualificació dels graus d'invalidesa de l'esmentat Barem i el dret a la prestació, si calgués,
tindrà en compte, a més a més, les següents normes complementàries:
a) La lesió medul·lar a conseqüència d'un accident indemnitzable és considerada com a
invalidesa, i és classificada segons semblança dins la categoria corresponent d'entre les
lesions enumerades.
b) La impotència funcional absoluta i permanent d'un membre és equivalent a la seva pèrdua
orgànica.
c) Quan la pèrdua o inutilització d'un membre o òrgan dels assenyalats es produeixi només de
manera parcial, es fixarà el grau d'invalidesa deduint la taxació en la mateixa proporció sobre
el percentatge assenyalat a la categoria corresponent.
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d) Quan l'associat resulti afectat, en un mateix accident, amb diverses pèrdues o inutilitzacions,
la indemnització total es calcularà per acumulació dels percentatges establerts per cadascuna
d'aquelles, sense excedir, en cap cas, l'import conjunt de la suma garantida per la primera
categoria.
e) Si l'associat presentés defectes corporals amb anterioritat a l'accident, la indemnització es
fixarà tenint en compte el grau d'invalidesa que hauria resultat si l'associat, abans de
l'accident, hagués estat una persona normal des del punt de vista de la integritat corporal.
f)

Les lesions no especificades al Barem, no tindran dret a rebre indemnització.

g) La Mútua fixarà el grau d'invalidesa un cop l'estat de l'associat sigui reconegut com a definitiu;
aquesta determinació s'efectuarà sempre dins de l'any a calcular des de la data de l'accident.
8.- Per tenir dret a la indemnització es requereix en tot cas:
a) Estar inscrit en l'Agrupació A3.1.
b) Estar al corrent en el pagament de les quotes.
c) Sol·licitar la indemnització mitjançant notificació a la Mútua de l'accident ocorregut dins el
termini màxim de vuit dies, a partir del dia en què aquell tingué lloc, acompanyant-hi un
certificat estès pel metge que hagi atès l'accidentat, on consti el nom i cognoms de l'associat,
les circumstàncies, possibles lesions i conseqüències previsibles de l'accident i, si tingués lloc,
nom del centre on hagi estat internat; en aquest darrer cas es presentarà també un certificat
del centre assistencial on es detallin les intervencions practicades i les lesions produïdes en
l'accident.
També s'haurà de presentar un certificat de naixement de l'associat i, en el seu cas, un certificat de
defunció lliurat pel jutjat corresponent, a més d'una declaració sobre la situació familiar del difunt
aportant-hi documentació suficient per al reconeixement dels drets.
Una vegada completa la documentació a presentar, la mutualitat enllestirà la corresponent prestació
en un termini màxim de 40 dies, produint-se en el seu cas, els efectes que procedeixin legalment
sobre l'increment de les prestacions; o bé comunicarà als interessats la denegació de la sol·licitud.

9.- Davant de la resolució de la mutualitat, l'associat o els seus beneficiaris, podran presentar un
recurs d'acord amb els tràmits establerts als Estatuts. Si la discrepància obeís a raons tècnicomèdiques s'anomenarà, de comú acord, un tercer facultatiu perquè, conjuntament amb els metges
d'ambdues parts, firmin el corresponent diagnòstic, que serà inapel·lable. Els honoraris d'aquest
tercer facultatiu seran satisfets per ambdues bandes a parts iguals.
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BAREM DE CATEGORIES I COEFICIENTS DETERMINANTS DEL GRAU D'INVALIDESA
PRIMERA CATEGORIA: Coeficient 100%
Pèrdua d'ambdós braços o d'ambdues mans; de les dues cames o de tots dos peus; d'un braç i d'una
cama; d'una mà i d'un peu. Ceguesa absoluta. Paràlisi completa. Enfolliment incurable i absolut.
SEGONA CATEGORIA: Coeficient 75%
Pèrdua completa i definitiva d'un membre inferior. Amputació o fractura no consolidada de la cuixa.
TERCERA CATEGORIA: Coeficient 60%
Amputació o pèrdua definitiva del braç o mà drets.
QUARTA CATEGORIA: Coeficient 50%
Amputació o pèrdua definitiva del braç o mà esquerres; de tota la part inferior al genoll; d'un peu.
Fractura no consolidada d'una cama. Pseudoartrosi del fèmur per efectes d'una gran pèrdua de
substància òssia. Sordesa completa i incurable d'ambdues oïdes.
CINQUENA CATEGORIA: Coeficient 30%
Pèrdua completa de la visió d'un ull, amb o sense ablació. Reducció de la meitat de la visió binocular.
Ablació de la mandíbula inferior. Mutilacions extenses d'ambdós maxil·lars i del nas. Pseudo-artrosi
d'húmer, conseqüent a gran pèrdua de substància òssia. Colze bellugadís o luxació irreductible del
mateix. Anquilosi del colze en posició defectuosa. Fractura no consolidada d'un braç. Amputació
parcial d'un peu, comprenent tots els dits. Paràlisi extensa d'un membre superior. Genoll anquilosat
en posició defectuosa. Fístula gàstrica o esternoràcea.
SISENA CATEGORIA: Coeficient 20%
Pèrdua completa o luxació irreductible de l'espatlla. Pèrdua completa del moviment del maluc. Canell
o coll del peu bellugadís. Pseudo-artrosi dels ossos de l'avantbraç. Anquilosi del colze o del genoll en
bona posició. Amputació total del polze dret.
SETENA CATEGORIA: Coeficient 15%
Amputació total del polze esquerre. Amputació total d'un dels índex o dels altres tres dits d'una mà o
del dit gros o dels altres quatre dits d'un peu.
Escurçament d'un membre inferior, no menys de cinc centímetres. Fractura no consolidada de la
mandíbula inferior. Grans pèrdues de substància òssia en les parets cranianes. Fístula pleural. Fístula
o qualsevol altre lesió de l'aparell urinari. Sordesa completa i definitiva d'una oïda.
VUITENA CATEGORIA: Coeficient 5%
Amputació o pèrdua completa d'un o dos dits d'una mà; o de dos o tres dits d'un peu; o d'una falange
del polze o de quatre falanges dels dits restants d'una mà.
Pèrdua completa del moviment del canell o del coll del peu. Pseudoartrosi d'un dels ossos de
l'avantbraç.
Escurçament de menys de cinc centímetres i superior a un centímetre de qualsevol dels dos
membres inferiors.
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CLÀUSULA DE COBERTURA DE RISCOS EXTRAORDINARIS SOBRE LES PERSONES
De conformitat amb l’establert en el text refós de l’Estatut legal del Consorci de Compensació
d’Assegurances, aprovat pel Real Decret Legislatiu 7/20014, de 29 d’octubre, el prenedor d’un
contracte d’assegurança dels que han d’incorporar obligatòriament recàrrec a favor de l’esmentada
entitat pública empresarial té la facultat de convenir la cobertura dels riscos extraordinaris amb
qualsevol entitat asseguradora que reuneixi les condicions exigides per la legislació vigent.
Les indemnitzacions derivades de sinistres produïdes per esdeveniments extraordinaris esdevinguts
a Espanya o a l’estranger, quan l’assegurat tingui la seva residència habitual a Espanya, es pagaran
pel Consorci de Compensació d’Assegurances, quan el prenedor hagués satisfet els corresponents
recàrrecs al seu favor i es produís alguna de les següents situacions:
a) Que el risc extraordinari cobert pel Consorci de Compensació d’Assegurances no estigui
emparat per la pòlissa d’assegurança contractada amb l’entitat asseguradora.
b) Que, encara estant emparat per l’esmentada pòlissa d’assegurança, les obligacions de l’entitat
asseguradora no poguessin ésser complides per haver estat declarada judicialment en
concurs o per estar subjecte a un procediment de liquidació intervinguda o assumida pel
Consorci de Compensació d’Assegurances.
El Consorci de Compensació d’Assegurances ajustarà la seva actuació al disposat en l’esmentat
Estatut legal, en la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte de l’Assegurança, en el Reglament de
l’Assegurança de riscos extraordinaris, aprovat pel Real Decret 300/2004, de 20 de febrer i en les
disposicions complementàries.

11.1 RESUM DE LES NORMES LEGALS
- Esdeveniments extraordinaris coberts.
a) Els següent fenòmens de la natura: terratrèmols i sismes submarins; inundacions
extraordinàries, incloses les produïdes per embats de mar; erupcions volcàniques, tempestes
ciclòniques atípiques (inclou els vents extraordinaris de ratxes superiors a 120 km/h i els
tornados), i caigudes de cossos siderals i aeròlits.
b) Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i tumult
popular.
c) Fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de la Seguretat en temps
de pau.
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d) Els fenòmens atmosfèrics i sísmics, d’erupcions volcàniques I la caiguda de cossos siderals es
certificaran a instancia del Consorci de Compensació d’Assegurances, mitjançant informes
expedits per l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), l’Institut Geogràfic Nacional i els
demés organismes públics competents en la matèria. En els casos d’esdeveniments de
caràcter polític o social, així com en el supòsit de danys produïts per fets o actuacions de les
Forces Armades o de les Forces o Cossos de Seguretat en temps de pau, el Consorci de
Compensació d’Assegurances podrà demanar dels òrgans jurisdiccionals i administratius
competents informació sobre els fets esdevinguts.
- Riscos exclosos.
a) Els que no donin lloc a indemnització segons la Llei del Contracte d’Assegurança.
b) Els ocasionats en persones assegurades per contracte d’assegurança diferent a aquells en
què és obligatori el recàrrec a favor del Consorci de Compensació d’Assegurances.
c) Els produïts per conflictes armats, encara que no hagi precedit la declaració oficial de guerra.
d) Els derivats de l’energia nuclear, sense prejudici de l’establert en la Llei 12/2011, de 27 de
maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius.
e) El produïts per fenòmens de la naturalesa diferents als assenyalats a l’apartat 1.a) anterior i,
en particular, els produïts per elevació del nivell freàtic, moviment de vessants, lliscament o
assentament de terrenys, despreniment de roques i fenòmens similars, excepte que aquests
fossin ocasionats manifestament per l’acció de l’aigua de pluja que, a més, hagués provocat a
la zona una situació d’inundació extraordinària i es produïssin amb caràcter simultani a
l’esmentada inundació.
f)

Els causats per actuacions tumultuàries produïdes en el curs de reunions i manifestacions
portades a terme conforme el que disposa la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora
del dret de reunió, així com durant el transcurs de vagues legals, excepte que les esmentades
actuacions poguessin ésser qualificades com esdeveniments extraordinaris dels assenyalats a
l’apartat 1.b) anterior.

g) Els causats per mala fe de l’assegurat.
h) Els corresponents a sinistres produïts abans del pagament de la primera prima o quan, de
conformitat amb l’establert a la Llei del Contracte d’Assegurança, la cobertura del Consorci de
Compensació d’Assegurances, estigui suspesa o l’assegurança quedi extingida per falta de
pagament de les primes.
i)

Els sinistres que per la seva magnitud i gravetat siguin qualificats pel Govern de la Nació com
de “catàstrofe” o “calamitat nacional”.

- Extensió de la cobertura.
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1. La cobertura dels riscos extraordinaris arribarà a les mateixes persones i a les mateixes
sumes assegurades que s’hagin establert en les pòlisses d’assegurança a efectes de la
cobertura dels riscos ordinaris.
2. En les pòlisses d’assegurança de vida que d’acord amb el previst en el contracte, i de
conformitat amb la normativa reguladora de les assegurances privades, generen provisió
matemàtica, la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances es referirà al capital
en risc per a cada assegurat, és a dir, a la diferència entre la suma assegurada i la provisió
matemàtica que l’entitat asseguradora que l’hagués remés ha de tenir constituïda. L’import
corresponent a la provisió matemàtica serà satisfet per l’esmentada entitat asseguradora.
Comunicació de danys al Consorci de Compensació d’Assegurances
1. La sol·licitud d’indemnització de danys quina cobertura correspongui al Consorci de
Compensació d’Assegurances, s’efectuarà mitjançant comunicació al mateix prenedor de
l’assegurança, l’assegurat o el beneficiari de la pòlissa o per qui actuï per compte i nom dels
anteriors, o per l’entitat asseguradora o el mediador d’assegurances per quina intervenció
s’hagués gestionat l’assegurança.
2. La comunicació dels danys i l’obtenció de qualsevol informació relativa al procediment i a
l’estat de tramitació dels sinistres podrà realitzar-se:
- Mitjançant trucada al Centre d’Atenció Telefònica del Consorci de Compensació
d’Assegurances (952 367 042 o 902 222 665).
- Mitjançant la pàgina web del Consorci de Compensació d’Assegurances
(www.consorseguros.es).
3. Valoració dels danys: la valoració dels danys que resultin indemnitzables d’acord a la
legislació d’assegurances i al contingut de la pòlissa d’assegurança es realitzarà pel Consorci
de Compensació d’Assegurances, sense que aquest quedi vinculat per les valoracions que, en
el seu cas, hagués realitzat l’entitat asseguradora que cobrís els riscos ordinaris.
4. Abonament de la indemnització: el Consorci de Compensació d’Assegurances realitzarà el
pagament de la indemnització al beneficiari de l’assegurança mitjançant transferència
bancària.
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