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1.- Mitjançant aquesta Agrupació la Mútua indemnitzarà econòmicament el mutualista o persona
inscrita pel fet d'haver sofert una intervenció quirúrgica, exploració o tractament especial dels detallats
en el Barem adjunt, independentment del lloc on s'hagi practicat l'esmentat acte.
S’estableixen grups unitaris de prestacions per aquesta Agrupació, per cada un dels quals es
percebrà la indemnització econòmica assignada en el Barem de la mateixa.
El nombre màxim de grups subscrits per cada beneficiari quedarà determinat, en cada moment, pels
límits que determina la Llei 33/1984 del 2 d’agost i posteriors Reials Decrets. Dins els esmentats
límits, la Junta Directiva marcarà els sostres a aplicar de grups unitaris, sempre en consonància amb
el cost real de la sanitat.
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 límit d’ingrés serà fins els 60 anys, que compleixin els requisits previstos en el nostre Estatut,
pel seu ingrés a l’Entitat.
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 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 la quota mensual establerta en cada
moment per persona i grup subscrit.
El pagament de les quotes es farà sempre per mesos naturals.

2.- El fet de tenir dret a aquesta prestació va regulat per les següents normes:
I. En el supòsit que l'associat pateixi diverses intervencions practicades en una sola sessió operatòria,
l'import de la indemnització serà el que resulti d'afegir a la de major quantia. El 50% de cadascuna de
les altres. S’entendrà com a altres intervencions les no vinculades indispensablement i necessària
amb la principal. L’encadenament de diversos processos d’una mateixa intervenció no donarà dret a
indemnitzacions complementàries.
II. Les intervencions quirúrgiques, exploracions o tractaments especials no especificats en el Barem,
seran indemnitzats sempre que, d'acord amb el criteri dels serveis mèdics de la Mútua, es pugui
establir una analogia de valoració amb les que hi figuren.
III. No tindran dret a indemnització per risc quirúrgic:
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a) La intervenció d’apendicectomia profilàctica, és a dir, sense malaltia apendicular prèvia, i pel
simple fet de trobar-se l’apèndix a la vista de l’operador en el transcurs d’una intervenció
abdominal provocada per qualsevol altre procés insà.
b) Qualsevol intervenció quirúrgica motivada per un procés clínic de causes congènites o ja
existents amb anterioritat a l’ingrés de l’associat a la Mútua.
c) Les intervencions de caràcter voluntari o preventiu no derivades d’un procés patològic.
d) Les intervencions practicades com a conseqüència de lesions patides en la pràctica
professional d’esports, o en actes notòriament perillosos no justificats per necessitats
professionals o humanitàries.
e) Les intervencions produïdes per radiacions de qualsevol naturalesa, especialment les
resultants de la modificació del nucli atòmic, excepte quan siguin derivades de tractament
mèdic.

3.- Per tenir dret a la indemnització econòmica per intervenció quirúrgica es requereix:
a) Estar inscrit en l'Agrupació A.4.
b) Estar al corrent en el pagament de les quotes.
c) Sol·licitar a la Mútua la prestació relativa a la intervenció quirúrgica, exploració o tractament,
dins el termini màxim de quinze dies a partir d’aquell en què tingui lloc, acompanyant-hi un
certificat estès pel metge, operador o actuant, on consti el nom i cognom de l’associat, centre
hospitalari on hagi estat intervingut o tractat, tipus i data de la intervenció i historial de l’associat.
d) Dur, com a mínim, sis mesos d’inscripció a l’Agrupació i grup corresponent, excepte per les
intervencions, exploracions o tractaments derivats de l’embaràs o part, que n’exigiran dotze.
En el supòsit d’afeccions causades per accidents, no s’aplicarà cap termini de carència.

4.- Una vegada completa la documentació a presentar i obtinguts els informes tècnics pertinents, la
Mutualitat procedirà a la liquidació de 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.

5.- La resolució de l'Entitat en relació a les prestacions de la present Agrupació podrà ésser
recorreguda pels subjectes protegits d'acord amb el que disposen els Estatuts Socials.
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