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Art.1. CAPÍTOL PRELIMINAR I REGULACIÓ LEGAL
La Junta Directiva de Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa (en endavant
"Mútuacat"), va aprovar el Reglament d'assistència de salut dental, en data 31 de març de dos mil
setze, que serà d'aplicació en les relacions entre la mutualitat i el mutualista i/o mutualistes i/o els
subjectes protegits que aquests inscriguin, conjuntament amb els Estatuts, el Reglament general de
prestacions a les persones, i el títol de soci, els quals formen part del condicionat d’aquest reglament
en tot allò que sigui d'aplicació.
Aquest reglament es regeix per:
La Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança, i les disposicions legals que la modifiquin
o l'ampliïn.
El Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'ordenació i
supervisió de les assegurances privades.
El Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació i
supervisió de les assegurances privades.
La Llei 10/2003, de 13 de juny de la Generalitat de Catalunya, sobre mutualitats de previsió social.
El Reglament de les mutualitats de previsió social aprovat per Reial decret 1430/2002, de 27 de
desembre.
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
El Reial decret 7/2004, del 29 d'octubre, text refós de l'Estatut legal del Consorci de Compensació
d'Assegurances i modificat per la Llei 12/2006 de 16 de maig.
En compliment del que s'estableix a l'article 60 del Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, i en
l'article 104 del Reial decret 2486/1998 de 20 de novembre, Mútuacat, Mutualitat de Previsió Social a
Prima Fixa (des d'ara Mútuacat), informa que la legislació aplicable és l'espanyola i l'específica de la
Comunitat Autònoma de Catalunya. Així mateix, que l'organisme de control és l'òrgan supervisor de la
Generalitat de Catalunya.

Art.2. CONCEPTES BÀSICS. DEFINICIONS
Mutualista: Persona física o jurídica que subscriu el títol amb Mútuacat i a la qual corresponen les
obligacions que se'n desprenguin.
Beneficiaris: Les persones que, complertes les normes de protecció aquí regulades, rebran la
prestació corresponent.
Quota: És el preu de la cobertura, el pagament de la qual dóna dret a la prestació. El rebut podrà
contenir els recàrrecs i impostos que siguin de legal aplicació.
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Títol de soci o mutualista: És el document que conté les condicions reguladores del reglament.
Formen part integrant del títol: les condicions generals, les especials, si n'hi hagués; les particulars,
que individualitzen el risc i els suplements i apèndixs que s'emetin per completar o modificar el títol.
Cost (franquícia)
És l’import total de la despesa objecte de la prestació que corre a càrrec del prenedor o assegurat,
d’acord amb les quantitats que figuren en l’annex de descripció dels serveis garantits. No obstant
això, es podran variar les quantitats indicades per la següent anualitat del contracte, aplicant l’índex
de preus al consum (IPC) que publica l’Institut Nacional d’Estadística o l’organisme afí que el
substitueixi.

Art.3. SERVEIS COBERTS
Mútuacat proporcionarà als beneficiaris l’assistència en medicina odontològica i serveis d’ortodòncia
que figuren en l’annex de serveis garantits.
L’assistència es prestarà a través dels serveis propis o concertats per Mútuacat. Serà necessària
l’acceptació per part del beneficiari del tractament protèsic i del pressupost efectuat per l’odontòleg o
l’ortodoncista i l’abonament de la participació corresponent al cost del servei que es sol·licita.
Les pròtesis realitzades pels facultatius inscrits a la guia mèdica tenen una garantia d’un any, excepte
qualsevol alteració produïda pel seu ús incorrecte.

Art.4. UTILITZACIÓ DELS SERVEIS
A l’efecte d’aquesta relació de protecció es dóna per comunicat el sinistre en sol·licitar el beneficiari la
prestació del servei a l’especialista.
En requerir els serveis que calguin, el beneficiari haurà d’ensenyar el document acreditatiu en
vigència.
A més de prestar l’assistència assegurada, Mútuacat haurà de lliurar al mutualista el títol de soci, i
l’adreça o adreces dels centres odontològics i/o d’ortodòncia, amb l’especificació dels telèfons
permanents d’urgències.

Art.5. URGÈNCIES PERMANENTS I DIÜRNES
En els casos d’urgència, el beneficiari haurà d’acudir directament al centre d’urgència permanent (24
hores) o centre d’urgències diürn (de 10 a 14 / de 16 a 20), segons calgui.

Art.6. EXCLUSIONS
La medicació i qualsevol altre tipus de prestació o assistència sanitària que no figuri en l’annex de
descripció de serveis garantits, o bé que n’estigui expressament exclosa.
Els adobs i peces que s’han d’afegir a les pròtesis col·locades a la boca abans de concertar la pòlissa
dental en queden excloses.
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Art.7. PRESTACIONS I DURADA DE LA CARÈNCIA
El beneficiari tindrà accés immediatament a totes les prestacions que, en virtut de la cobertura
contractada, assumeixi Mútuacat, així com les visites d’urgència.

Art.8. PERÍODES DE CARÈNCIA
En cas que n’hi hagi, la carència serà el període de temps comptat a partir de la data d’efecte de la
prestació durant el qual no entren en vigor les garanties o cobertures especificades al document
d’associació o en els oportuns reglaments.

Art.9. PAGAMENT DE QUOTES
El mutualista convé expressament a pagar les quotes.
En cas de manca de pagament de la primera quota o de les quotes successives a la primera, la
cobertura atorgada queda en suspens un mes després del dia del venciment. Si Mútuacat no reclama
el pagament dins els sis mesos següents al venciment de la quota, s’entén que la relació de protecció
queda extingida. En qualsevol cas, Mútuacat, quan la cobertura queda en suspens, únicament pot
exigir el pagament de la quota del període de risc en curs.
Si la relació no ha quedat resolta o extingida, la cobertura torna a tenir efecte l’endemà del dia en què
el soci hagi pagat la quota.
La durada de la relació de protecció és el període comprès entre la data d’efecte i la data de
venciment, que coincideix amb el 31 de desembre de l’any en curs i que es prorroga automàticament
per anys naturals. Tant Mútuacat com el mutualista podran decidir la rescissió del contracte
mitjançant notificació escrita efectuada en el termini de dos mesos d’anticipació a la data de
venciment.
Mútuacat només queda obligada pels rebuts lliurats per ella mateixa. Ara bé, el pagament dels rebuts
de quota del Mutualista a l’agent d’assegurances que intermediï o que hagi intermediat en el contracte
s’entendrà realitzat a Mútuacat. Tanmateix el pagament de l’import de la quota efectuat pel Mutualista
al corredor d’assegurances no s’entendrà realitzat a l’entitat asseguradora excepte que, a canvi, el
corredor lliuri al mutualista el rebut de quota de l’entitat asseguradora.

CENTRE D’URGÈNCIES
PERMANENT

CENTRE D’URGÈNCIES
DIÜRNES

Urgència 24 hores (de dilluns a diumenge)
Bruc, 146-148 Baixos
Tel: 93 458 00 65 / Fax: 93 458 42 73
Barcelona

De dilluns a divendres (10-14h i 16-20h)
Pg. Sant Joan, 50, 1-1
Tel: 93 231 36 50 – 93 231 12 16
Barcelona
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