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Art.1. CAPÍTOL PRELIMINAR I REGULACIÓ LEGAL
La Junta Directiva de Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social, en data 20 d'octubre de dos mil
catorze, va aprovar el Reglament de Subsidi per Incapacitat Temporal, que serà d'aplicació en les
relacions entre la mutualitat i el mutualista i/o mutualistas 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 del present Reglament en tot allò que sigui
d'aplicació.
El present 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 que 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 que 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 del 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, Mútua Manresana, 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, de que l'organisme de control és
l'òrgan supervisor de la Generalitat de Catalunya.

Art.2. CONCEPTES BÀSICS. DEFINICIONS
Tot i les definicions estipulades pel Reglament general de prestacions a les persones, també, a efectes
d'aquest Reglament s'entén per:
Accident: És el succés fortuït, sofert durant la vigència del títol i no exclòs arran de les exclusions
contemplades en aquest Reglament, que produeixi directament i per causa sobtada, externa i violenta i
totalment aliena a la intencionalitat del mutualista, un dany corporal a la persona protegida. A tots
efectes, no es consideren com a accidents: les afectacions càrdio-vasculars, els A.V.C., com tampoc
les patologies derivades de processos degeneratius que es vegin o no agreujades per situacions
d'esforç (lumbàlgies, dorsàlgies, pinçaments, cervicàlgies, dolors dorsals, lumbars, musculars,
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processos mecànics de repetició), i en general tots els transtorns derivats d'esforços excessius i
repetitius.
Persones protegides o Mutualistas: La persona física exposada al risc o a l'esdeveniment relacionat
amb ella i sobre la qual s'estableix la prestació.
Beneficiaris: Les persones que, complides les normes de protecció aquí regulades, rebran la
prestació corresponent.
En cas de no existir designació expressa, s'entendran com a beneficiaris, en rigurós ordre de
preferència els que s'indiquen a continuació:
1º Cònjuge que convisqui amb el causant; 2º Els seus fills a parts iguals, o néts en
representació d'un fill mort amb anterioritat; 3º Els seus pares, si conviuen amb ell, a parts
iguals 4º Els hereus legals.
Declaració de Salut: Document a complimentar pel futur mutualista on quedi constància de l'estat de
salut de cada una de les persones a assegurar i de les malalties preexistents. El coneixement per part
de la mutualitat d'aquest tipus de malalties o successos patològics no significa l'acceptació de les
mateixes a efectes de concessió de prestacions.
Domicili del mutualista i del beneficiari: El que figura a les Condicions Particulars del títol, i que
s'entén per domicili habitual.
Import cobert: És la quantitat màxima coberta i indicada a al títol per cadascuna de les seves
garanties i que constitueix el límit màxim d'indemnització a satisfer per Mútuacat per cadascuna d'elles
i per tots els conceptes.
Incapacitat Permanent Absoluta per a tota professió: Als efectes del present Reglament, s'entén
per Incapacitat Permanent Absoluta per a tota professió la situació física irreversible provocada per
accident o malaltia originada independentment de la voluntat del mutualista, determinant de la total
ineptitud d'aquest per al manteniment permanent de qualsevol relació laboral o activitat professional.
Incapacitat Permanent Total per a la professió habitual: Als efectes del present Reglament, s'entén
per Incapacitat Permanent Total per a la professió habitual la situació física irreversible provocada per
accident o malaltia originada independentment de la voluntat del mutualista, determinant de la total
ineptitud d'aquest per al manteniment permanent de totes o de les tasques fonamentals de la seva
professió habitual, sempre i quan pugui dedicar-se a una altra diferent.
Incapacitat Temporal: Als efectes del present Reglament, s'entén per Incapacitat Temporal a tota
alteració en l'estat de salut de mutualista que li impedeixi TEMPORALMENT de manera clínicament
explicable, l'exercici de la seva activitat laboral o professional de forma TOTAL.
Malaltia: Tota alteració de salut no derivada d'accident, de causa generalment coneguda, que es
manifesta per símptomes i signes característics i d'evolució més o menys previsible. A efectes de ser
considerada com a tal per la Mútua haurà de ser diagnosticada, confirmada i tractada per un metge
legalment qualificat. La data de diagnòstic o de manifestació d'una malaltia no necessàriament
significa l'inici de la mateixa.
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Mutualista: Persona física o jurídica que subscriu el títol amb Mútuacat i a la qual corresponen les
obligacions que del mateix se'n desprenguin.
Mutualitat: Mútuacat, que és qui que assumeix la cobertura dels riscos de cada una de les prestacions
reglamentades i rep les corresponents quotes.
Quota: És el preu de de la cobertura, el pagament de la qual dóna dret a la prestació. El rebut podrà
contenir els recàrrecs i impostos que sigui de legal aplicació.
RETA: Règim Especial de Treballadors Autònoms (Seguretat Social).
Sinistre: Esdeveniment d'una eventualitat prevista en el títol i que pot donar lloc a indemnització per
aplicació de les garanties contractades.
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 apèndix que s'emetin per completar o modificar el títol.

Art.3. OBJECTE DEL REGLAMENT
Pel present Reglament, Mútuacat proporciona la cobertura dels riscos pactats en el títol de soci segons
el previst en les condicions generals, particulars, especials i annexes a aquest títol.
Dins dels límits i condicions consignats en el títol de soci, Mútuacat indemnitzarà al mutualista en cas
d'incapacitat temporal (d'acord amb la definició prevista en aquest reglament) el capital diari - import
que s'estableix al títol de soci - per cadascun dels dies que el mutualista estigui impedit de forma
temporal per al desenvolupament de totes i cadascuna de les activitats pròpies de la seva professió,
un cop transcorreguts els períodes de carència determinats a les presents condicions i descomptats
els dies de franquícia que s'hagin convingut.
Per al present Reglament i d'acord amb aquesta clàusula, no s'indemnitzarà ni reemborsarà cap
factura o despesa sanitària en que incorri el mutualista.
Serà imprescindible que el mutualista estigui d'alta com a titular en un règim de la Seguretat Social o
sigui un professional liberal col·legiat afiliat al RETA o bé a una Mutualitat considerada, legalment,
alternativa a l'afiliació al RETA.
Opcions de contractació (a les Condicions Particulars s'indicarà la modalitat/s contractada/es):
a) A.1R Incapacitat temporal per malaltia i accident (cobertura 12 mesos)
b) A.11R Incapacitat temporal per accident (cobertura 12 mesos)
En els casos a) i b), es disposa de la possibilitat, o no, d'establir períodes de franquícia que poden ser
de 7, 15 o 30 dies. (s'indicarà a les Condicions Particulars la modalitat contractada)
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Art.4. COBERTURA DEL REGLAMENT
Podran ser objecte de cobertura les persones amb edats entre 18 i 65 anys.
Aquest Reglament podrà ser interessat, tant sols, per a assegurats majors a 18 anys i menors de 60
anys en el moment de la sol·licitud.
La cobertura s'extingirà, en qualsevol cas, a la finalització de l'anualitat en què el mutualista acompleixi
l'edat de 65 anys.
En qualsevol cas, la relació de protecció quedarà extingida i resolta a la finalització de l'anualitat en
que el mutualista assoleixi els 65 anys, sempre i quan no aporti una sol·licitut i documentació que
acrediti que segueix treballant amb el que la mutualitat valorarà si accepta o no la continuïtat de la
cobertura.
La relació de protecció també s'extingirà amb caràcter retroactiu en el mateix moment d'ocurrència
d’algun dels següents casos, encara que no existeixi comunicació prèvia a la mutualitat:
a) Quan el mutualista cessi en tota activitat professional o passi a situació d'atur o jubilació.
b) Des de que es pugui diagnosticar que la malaltia o accident que ha motivat el sinistre patit per
el mutualista, s'ha transformat en una Incapacitat Permanent Total per a la professió habitual o
Incapacitat Permanent Absoluta per a tota professió.
En ambdós casos Mútuacat s'obliga a retornar al mutualista la part de quota satisfeta corresponent al
període en que, com a conseqüència de l'extinció, no hagués suportat el risc.
Sens perjudici de les limitacions, exclusions i períodes de carència previstos en aquestes Condicions
Generals, Mútuacat s'obliga al pagament d'una indemnització diària consignada en les Condicions
Especials i Particulars, quan s'acompleixin els següents requisits:
a) Estar inscrit en alguna de les opcions de contractació detallades a l’Art.3 del present
Reglament.
b) Estar al corrent en el pagament de quotes.
c) En totes les malalties o accidents el mutualista haurà de rebre assistència facultativa
mèdica. En altre cas, Mútuacat no ve obligada al pagament de la indemnització diària.
d) L'alteració de l'estat de salut ha d'impedir TEMPORALMENT al mutualista de manera
clínicament i fàcticament objectivable, l'exercici de l'activitat laboral o professional de
forma TOTAL. Finalitzarà el dret al meritament de la indemnització en el moment en què
el mutualista pugui reiniciar les seves activitats professionals o laborals habituals,
INCLÚS DE FORMA PARCIAL, tot i que no hagi arribat a la seva total curació.
e) Tanmateix, finalitzarà el meritament de la indemnització des del moment en què es pugui
diagnosticar mèdicament que la malaltia o accident que ha motivat el sinistre patit pel
mutualista, s'ha transformat en una Incapacitat Permanent Total per a la professió
habitual o bé en una Incapacitat Permanent Absoluta per a tota professió.
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f)

En qualsevol cas, ja sigui de forma consecutiva o en diferents períodes amb intervals de salut,
cap mutualista podrà meritar indemnitzacions diàries per alteracions en el seu estat de
salut que, per qualsevol causa, estiguin vinculades o siguin originades per un mateix
procés i/o patologia, per temps superior al termini màxim d'indemnització, inclòs en
aquest termini màxim el període de franquícia, especificats ambdós en les Condicions
Especials i/o Particulars.

g) La indemnització diària a satisfer per mutualista serà única, per la quantia senyalada a les
Condicions Particulars, encara que mutualista patís varies malalties i/o accidents de forma
simultània. El mutualista està obligat a cursar a Mútuacat un informe mèdic en què s'indiqui les
malalties o accidents que pateixi ja sigui conseqüència de la patologia inicialment declarada o
altra diferent. Si la nova malaltia o accident ha sobrevingut com a causa d'un procés diferent de
la declarada o les declarades anteriorment, començarà a comptar un nou termini de forma
successiva des de la data en que hagi tingut lloc l'inici de cadascuna de les malalties o
accidents.
h) Durant el període de baixa, quan el mutualista s'absenti del seu domicili declarat al títol per un
període de temps superior a 72 hores, haurà de comunicar-ho prèviament a Mútuacat i aquesta
haurà de donar el seu consentiment. En cas d'incompliment del què s'indica anteriorment,
es considera que no es pot realitzar comprovació del sinistre, amb el que es donarà el
sinistre per finalitzat.
i)

Rebuda la declaració de sinistre, Mútuacat podrà dur a terme les visites d'inspecció que hagi
estimat convenients, per a comprovar la salut del mutualista, llevat que s'hagi oposat a
aquestes algun facultatiu que l'assisteixi, i sempre i quan el mutualista hagi facilitat els informes
mèdics requerits per Mútuacat per a la correcta valoració del sinistre. En cas de violació
d'aquest deure per part del mutualista, Mútuacat quedarà alliberada del pagament de la
indemnització.

Aquest Reglament és independent de la baixa (o IT) de la Seguretat Social, així com de
qualsevol incapacitat temporal reconeguda per Mútues o altres entitats, raó per la qual el
període d'incapacitat temporal indemnitzable no té perquè coincidir amb el reconegut per
aquestes, podent finalitzar l'obligació de pagament de la indemnització diària a càrrec de
Mútuacat sense que el mutualista hagi rebut l'alta de qualsevol d'aquestes altres entitats.

Art.5.- RISCOS NO COBERTS
A més de les exclusions indicades al Reglament general de prestacions a les persones que són
d'aplicació a tots els Reglaments de la Mutualitat, s'exclouen de la cobertura del present Reglament:
a) Totes les malalties cròniques o no, lesions o defectes i les seves seqüeles, d'origen
anterior a la data d'efecte del document d'associació, sol·licitud d'ampliació o detectades
en el període de carència, incloses tot tipus de malformacions, anomalies i/o malalties
congènites o hereditàries; com també les intervencions per a retirar material
d'osteosíntesi i les re intervencions de qualsevol classe.
b) Les afeccions de naturalesa imprecisa, sense símptomes objectius de malaltia.
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c) Els processos patològics que tinguin com a manifestació única el dolor (neuropaties),
algiopaties o vertígens, que no estiguin confirmats per proves de diagnòstic.
d) Les psicopaties en totes les seves característiques, entenent-se com a tal qualsevol
desequilibri psíquic o psicològic, trastorn caracterològic o de conducta, incloses les
depressions o trastorns ocasionats o desencadenats per l'estrès de qualsevol tipus,
grau o condició, endògena, exògena o altra classificació tècnica o mèdica i, en general,
tota afecció funcional o orgànica de causa psicògena coneguda com a malaltia
psicosomàtica.
e) Els processos derivats de l'embaràs, sobrepart, molèsties periòdiques de la dona i
menopausa i, específicament les patologies lumbars associades al procés, així com les
derivades de l'avortament o part, i el permís de maternitat.
f) Els accidents o lesions produïts com a conseqüència d'embriaguesa, amb tassa
d'alcoholisme superior a la permesa pel Codi de Circulació, toxicomania, baralla i també
totes les que poden considerar-se provocades pel mutualista mateix, o voluntàries o
d'acceptació voluntària del risc que, finalment, acaba produïnt l'accident o malaltia.
g) Les malalties, accidents i processos patològics causats voluntàriament pel mutualista,
així com els tractaments terapèutics no imprescindibles o negligentment aplicats.
h) Les malalties de transmissió sexual, enòliques, toxicomanies o altres processos
patològics on les causes abans mencionades incideixin d'una manera directa.
i)

Els actes mèdics o quirúrgics i les seves conseqüències, als que sigui sotmès
voluntàriament el mutualista sense la preceptiva indicació mèdica com són els
tractaments d'estètica i els tractaments d'esterilitat.

j)

Submissió a tractaments experimentals o dictats per persones no ritzades per a
l'exercici de la medicina.

k) Les lesions sofertes com a conseqüència de la pràctica professional d'esports o actes
notòriament perillosos, no justificats per una necessitat professional o humanitària.
l)

Les radiacions de qualsevol naturalesa, especialment les resultants de la modificació del
nucli atòmic, excepte quan siguin derivades de tractament mèdic.

m) Els processos amb una durada inferior a cinc dies.
S'entendran, a més, RISCOS EXCLOSOS, totes les reaguditzacions, seqüeles, conseqüències
i/o complicacions i els seus tractaments específics de tots els riscos descrits en aquest article
cinquè.

Art. 6. PERÍODES DE CARÈNCIA
Per a poder rebre el subsidi caldrà portar com a mínim tres mesos d'inscripció a l'agrupació o grup
corresponent, excepte en cas d'accident, on no s'aplicarà cap període de carència.
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Art.7.- DURADA DE LA COBERTURA
Aquesta relació de protecció entrarà en vigor el dia indicat a les Condicions Particulars i tindrà per data
de venciment el 31 de desembre següent a la seva subscripció. El títol serà renovable tàcitament per
períodes anuals excepte opció expressa del mutualista o de Mútuacat manifestada per escrit amb una
antelació de almenys dos mesos respecte el venciment de qualsevol anualitat, que coincidirà en tot
cas amb el 31 de desembre de cada any.
Les cobertures del present reglament finalitzaran automàticament al produir-se la resolució del mateix,
sense que el mutualista tingui dret a pagament de cap indemnització amb posterioritat a aquell
moment.
En tot cas, la relació de protecció s'extingirà per al mutualista en els següents supòsits:
- En cas de defunció.

-

Si al subscriure el títol o emtre's la Declaració de Salut incorrís en dol o culpa greu o en
cas d'agravació del risc si no el comunica a Mútuacat, o actués de mala fe.

-

No utilitzar els mitjans al seu abast per a limitar raonablement els costos de la prestació,
podent perdre el dret a la mateixa si es comprova que s'ha obrat amb mala fe o abús
manifest.

-

No facilitar en cas d'accident amb un tercer civilment responsable, la informació i
documentació necessària per a la reclamació procedeixi.

-

Quan impedeixi la comprovació per part de Mútuacat de la realitat de les situacions per a
les que sol·licita la indemnització.

-

Quan pateixi una Incapacitat Temporal que es transformi en Incapacitat Permanent Total
per a la professió habitual o en una Incapacitat Permanent Absoluta per a tota professió,
a partir d'aquest moment.

-

En cas que el mutualista deixi de cotitzar al RETA o a les mutualitats legalment
considerades alternatives al mateix.

L'extinció de la relació de protecció per a un mutualista per qualsevol d'aquests motius es produirà en
el dia de la seva concurrència o en el dia en què Mútuacat tingui coneixement d'ells, no existint per al
mutualista dret a la devolució de la quota no consumida en el mes en que es fa efectiva.
Amb anterioritat al 31 d'octubre de cada any, Mútuacat comunicarà al mutualista l'import de les quotes
aplicables a la següent anualitat, en funció de l'edat del mutualista i de les modificacions que Mútuacat
realitzi al Reglament i a la seva tarifa amb l'objectiu d'adequació a l'experiència tècnica d'aquesta
cobertura. El mutualista podrà optar, en cas de discrepància amb les quotes previstes per a la següent
anualitat, per comunicar a Mútuacat la seva voluntat d'extingir la protecció al venciment de l'anualitat
en curs.
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Art.8.- PRESTACIONS
En cas de sinistre, el mutualista i/o el Beneficiari hauran:
a) Als efectes de l'inici dels efectes econòmics de la baixa, el mutualista haurà de presentar la
següent informació:



Número de títol



Nom i cognoms del mutualista



Nom, cognoms, edat, telèfon de contacte i domicili del Beneficiari



Activitat professional que realitza, telèfon de contacte i domicili de treball del
Beneficiari



Informe del metge que hagi assistit el pacient (a l'entrega del títol i a la web de l'entitat
es facilitaran impresos model, tot i que es podrà utilitzar altres models sempre i quan
s'inclogui tota la informació que s'indica a continuació), tot indicant:



-

De quina malaltia i/o accident es tracta

-

Les seves causes

-

Si guarda repòs absolut domiciliari o repòs relatiu

-

Si ha patit amb anterioritat la dolència i en quina data.

-

Si la seva dolència li impedeix dedicar-se a les seves activitats laborals o
professionals de forma total o parcial.

-

Data d'iniciació del procés

-

Pronòstic de durada

-

Data de l'informe.

En cas d’accident, s’haurà d’adjuntar sempre el comunicat mèdic d’urgències, ja que si
aquest no s’adjunta, la Incapacitat Temporal es qualificarà com a malaltia.

b) Els subsidis diaris corresponents es meritaran a partir del mateix dia inclòs d'iniciar-se el
sinistre, sempre que aquest es comuniqui a Mútuacat dins el termini màxim de 7 dies des del
seu inici, tal i com preveu l'art. 16 de la Llei 50/1980 de Contracte d’Assegurança. En cas de
rebre la declaració de sinistre un cop transcorregut aquest termini màxim, els efectes
econòmics de la baixa començaran a partir de la data de presentació a les oficines de
Mútua, o de la data de certificació a correus.
c) Rebuda la declaració de sinistre, Mútuacat podrà dur a terme les visites d'inspecció que estimi
convenients, per a comprovar l'estat de salut del mutualista, sempre que no s'oposi a aquestes
algun facultatiu que l'assisteixi. Podrà, també, requerir-li els informes mèdics que consideri
necessaris per a la valoració correcta del sinistre.
d) Aminorar les conseqüències del sinistre, utilitzant tots els mitjans al seu abast per al més ràpid
restabliment del mutualista. L'incompliment per part del mutualista d'aquesta obligació amb la
manifesta intenció de perjudicar a Mútuacat amb l'allargament del sinistre, alliberarà a aquesta
de tota prestació derivada del sinistre.
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e) En processos de llarga durada, Mútuacat, un cop conegudes i valorades totes les
circumstàncies del sinistre, podrà realitzar liquidacions a compte de la prestació econòmica
final.
f)

En qualsevol cas, Mútuacat es compromet a pagar les indemnitzacions cobertes per aquest
Reglament amb un termini màxim de 40 dies.

El dret al cobrament de la renda diària finalitzarà:
a) En el moment que el mutualista estigui en condicions de reiniciar, o de fet reiniciï, la
seva activitat professional encara que sigui de manera parcial i tot i no haver assolit la
seva total curació.
b) Quan l'estat del mutualista passi a ser Incapacitat Permanent Total per a la seva
professió habitual, o Permanent Absoluta per a tota professió, o percebi una pensió o
indemnització per aquestes causes, o el seu estat de salut sigui irreversible,
determinant-se això de forma objectiva segons criteris mèdics i independentment de
resolucions administratives.
c) Quan el mutualista refusi l'anticipament de proves o bé la realització de visites mèdiques
en centres designats per Mútuacat. (Mútuacat assumirà el cost de les proves i visites
sol·licitades)
d) Quan el mutualista passi a la situació de jubilació o atur o situació assimilada al mateix.
e) Quan, durant el període d'incapacitat temporal, el mutualista s'absenti del seu domicili
declarat al títol per un període de temps superior a 72 hores, sense haver-ho comunicat
prèviament a Mútuacat i sense que aquesta hagi donat el seu consentiment (Mútuacat
podrà realitzar comprovació del sinistre).

Art.9. DEURES DEL MUTUALISTA
El mutualista, per gaudir d'aquesta relació de protecció formalitzarà una sol·licitud d’inscripció, que
inclourà un Qüestionari de Salut signat per ell mateix.
El mutualista haurà de declarar a Mútuacat, mitjançant el Qüestionari de Salut que aquesta li
proporcioni, totes les circumstàncies per ell conegudes que puguin influir en la valoració del risc.
Igualment, haurà de comunicar a Mútuacat durant la vigència de la relació de protecció i tant aviat com
sigui possible, totes les circumstàncies que agreugin el risc, com per exemple, el canvi en l’activitat
laboral o profesional, siguin de tal naturalesa que si haguessin estat conegudes per aquest en el
moment de formalitzar-se el títol, Mútuacat no ho hauria fet, o hagués proposat un altre amb diferents
característiques.
(A l’annex I s’inclouen les professions classificades per grup de risc I, II o III. En funció del grup de risc
es determinarà la quota amb la que, en cas que es declari una professió categoritzada en un nivell de
risc inferior a la que li pertocaria, s’aplicarà la regla d’equitat quan es produeixi un sinistre.)
A la vista d’aquest Qüestionari de Salut, Mútuacat comunicarà al mutualista l’acceptació de la sol·licitut
d’inscripció o, en el seu cas, la denegació de la mateixa.
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La contractació s’efectuarà mitjançant la subscripció per part del mutualista d’un original i una còpia del
títol. La còpia un cop signada s’entregarà a Mútuacat
El mutualista, un cop rebut el títol, haurà de comprovar que les condicions que en forme part siguin
correctes. En cas de no ser així, podran sol·licitar, en el termini d'un mes, la rectificació dels errors
produïts. Transcorregut aquest termini sense efectuar cap reclamació, tindran efecte les disposicions
contingudes en les mateixes. La rectificació dels errors produïts podrà comportar la modificació de les
quotes, sense que la modificació entri en vigor fins que la major quota, en el seu cas, es satisfaci.
El mutualista haurà de minorar les conseqüències del sinistre, utilitzant els mitjans al seu abast per a la
seva prompta recuperació. L'incompliment d'aquest deure alliberarà a Mútuacat de tota prestació
relacionada amb el sinistre.
El mutualista haurà de facilitar a Mútuacat en cas d'accident amb un tercer civilment responsable, la
informació i documentació necessària per a la reclamació que procedeixi.
Per tenir dret a la prestació el mutualista haurà d'estar al corrent de pagament de la quota que pertoqui
segons la modalitat escollida.

Art. 10. SUBROGACIÓ
Mútuacat, un cop abonada la indemnització, podrà exercir els drets i accions que corresponguin al
mutualista davant les persones responsables de la malaltia o accident de què es derivin les despeses
fins a l'import de la indemnització pagada. En cas de concurrència de Mútuacat i del mutualista davant
d'un tercer responsable, el recobrament obtingut entre ambdós serà en proporció al seu respectiu
interès.

Art. 11. INDISPUTABILITAT
En el supòsit d'existència de reserva o declaració inexacta en les declaracions del mutualista,
Mútuacat podrà rescindir la relació de protecció en el termini d'un mes des que s'hagi conegut la
reserva o inexactitud.
Transcorregut el termini de cinc anys des de que s'hagués satisfet la primera quota o fracció d'aquesta,
Mútuacat no podrà impugnar el Títol de soci, excepte que el mutualista hagués actuat de mala fe a
l'efectuar les declaracions esencials.

Art. 12. PÈRDUA O DESTRUCCIÓ
En cas de pèrdua, robatori o destrucció d'aquest Títol, el mutualista ho comunicarà per correu certificat
a Mútuacat, que, d'acord amb les disposicions legals vigents, emetrà un duplicat amb idèntica eficàcia
que l'original.
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En la comunicació de la pèrdua, robatori o destrucció, que es farà per escrit s'explicaran les
circumstàncies del cas i s'aportaran les proves d'haver-ho notificat a qui resulti titular d'algun dret en
virtut del corresponent títol.
El mutualista es compromet a retornar el títol original si aparegués i a indemnitzar a Mútuacat dels
perjudicis que li irrogui la declaració d'un tercer.

Art. 13. COMUNICACIONS
Totes les comunicacions derivades del present reglament s'hauran de fer per escrit.
Les comunicacions a Mútuacat es dirigiran al domicili d'aquest o a les seves oficines.
Les comunicacions al mutualista es dirigiran al domicili recollit al títol, excepte que s'hagi notificat el
seu canvi de forma fefaent.
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Annex 1. PROFESSIONS PER GRUPS
GRUP PROFESSIONAL I
Activitats basades en un treball intel·lectual o sedentari, que no exigeixi treball manual ni la utilització
freqüent d'un vehicle per a traslladar-se fora de la població on es desenvolupa la feina.
Acomodador
Actuari
Administrador de finques
urbanes
Administrador de loteria
Administratiu
Advocat
(sense
desplaçament)
Agent de canvi i borsa
Ajudant d'enginyer (oficina)
Anestesista
Antiquari
Aparadorista
Aparellador (oficina)
Armador de bucs (oficines)
Arquitecte (oficina)
Astrònom
Auditor
Autoescola
(professor
teòrica)
Bibliotecari
Bidell
Biòleg (estudi)
Boutique
Brodador
Caixer
Calçats (comerç)
Camiser
Cardiòleg
Catedràtic
(classes
teòriques)
Censor jurat de comptes
Cirurgià
Col·legi (personal docent)
Comptable
Conseller delegat
Consignatari
de
bucs
(oficines)
Costurer
Delineant

Dermatòleg
Diaris (venda)
Dibuixant
Directiu
(sense
desplaçaments)
Draperia
Economista
Editor (sense treball manual)
Enllustrador
Escriptor
(sense
desplaçament)
Estanquer
Esteticista
Farmacèutic
(sense
fabricació de productes)
Fiscal
Forner (sense elaboració)
Fotògraf (a l’estudi)
Fotografia
(venda
de
productes)
Geòleg (oficina)
Geòmetra (oficina)
Ginecòleg
Graduat social
Guarderia infantil
Herbolari (sense recollida
d'herbes)
Informàtic
Intendent mercantil
Intèrpret
Joguines (comerç)
Jutge en tribunals
Lleteria (venda)
Llibreter
Locutor de ràdio/televisió
(estudi)
Magistrat
Majordom
Matemàtic
Mecanògraf
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Merceria
Meteoròleg (oficina)
Modista
Músic
(sense
desplaçaments)
Neuròleg
Notari
Objectes d'art (comerç)
Odontòleg
Oftalmòleg
Otorinolaringòleg
Papers pintats (comerç)
Pediatre
Pelleter (només venda)
Perfums (comerç)
Periodista (redactor)
Pintor artístic
Procurador
Professor d'idiomes
Professor de música
Professor de tall i confecció
Psiquiatre
Publicitat (agent)
Puericultor
Recepcionista
Registrador de la propietat
Sabater (venda)
Sacerdot
Sargidor
Sastre
Secretari
Sociòleg
Taquígraf
Taquiller
Telefonista
Telegrafista (oficines)
Topògraf (oficines)
Traumatòleg

GRUP PROFESSIONAL II
Activitats que exigeixin un treball manual esporàdicament, que no impliqui risc real i evident, o en què
s’utilitzi assíduament un vehicle per traslladar-se a altres localitats.
Actor (no especialista)
Administrador de propietats
rurals
Adobs químics (comerç)
Advocat (amb desplaçament)
Agent comercial
Agent d'assegurances
Agricultor (sense treball
manual)
Ajudant d'enginyer (fora
oficina)
Ajudant d'obres públiques
Aparellador (visita a obres)
Armador de bucs (vigilància
càrrega/
descàrrega)
Arquitecte (visita a obres)
Articles de punt (fabricació)
Ascensorista
Assistent social
ATS
Autoescola (professor
pràctiques)
Automòbils (venda o lloguer)
Auxiliar de clínica
Avicultor
Ballarí
Barrets (fabricació)
Biòleg (laboratori)
Botiguer
Bugaderia
Caddie (golf)
Cadmiat de metalls
Cafè (torrador)
Calçats (reparació)
Cambrer
Cantant
Capatàs (només direcció i
vigilància)
Capità de vaixell de
passatgers
Carbó i llenya (venda sense
ús de serra)
Cardador de llana
Carnisser (sense matança)

Carrosser (sense ús de força
motriu)
Carter
Catifes (fabricació)
Cellerer (sense elaboració)
Central elèctrica
(contramestre sense T.M.)
Central elèctrica
(encarregats i tècnics)
Cera (fabricació)
Cereals i grans (magatzem i
comerç)
Cervesa (venda)
Cigars i cigarrets (fabricació)
Cinematografia (personal
tècnic)
Cisellador (sense màquines)
Cisteller
Cobrador
Col·locadors de paviment
(moqueta)
Col·locadors de paviment
(parquet, terratzo)
Colorants no energètics
Comestibles (botiga)
Comissari de port
Comissionista
Conductor d'autobús de línia
urbana
Confecció de peces de vestir
Confecció pelleteria (sense
adobament)
Confiter
Conserge
Consignatari de bucs
(vigilància càrrega /
descàrrega )
Contractista d'obres (sense
treball manual)
Corbates (confecció)
Corda (fabricació)
Cosmètics (fabricació)
Cotó (fabricació)
Cromat de metalls
Cuiner
Daurat de metalls
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Decorador
Desinfecció (sense matèries
tòxiques)
Directiu (amb
desplaçaments)
Director de presó
Discjòquei
Droguer (sense matèries
inflamables)
Duanes (Agent)
Ebenista (sense serra
mecànica)
Editor (amb treball manual)
Electricista (magatzem,
comerç, automòbil)
Embotit (elaboració)
Empaperador
Empavonament de metalls
Empleat de benzinera
Empleat de la llar
Encaixos
Encarregat (labors de
vigilància)
Encarregat d'obres (sense
treball manual)
Enginyer agrònom
Enginyer d'obres públiques
Enginyer de camins, canals i
ports
Enginyer de muntanyes
Enginyer de
telecomunicacions
Enginyer en mines obertes
Enginyer químic (sense
matèries perilloses)
Enginyer tècnic industrial
Enòleg
Enrajolador (en interiors)
Enterrador
Envasos metàl·lics
(fabricació)
Envernissador
Escenògraf (en taller)
Escombriaire
Escultor (en taller)
Escultor (modelador)
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Escultor (sense màquines)
Espardenyes (fabricació
sense màquines)
Estampador (en teles)
Fàbrica de fil
Farmacèutic (amb fabricació
de productes)
Feltre (fabricació)
Ferreteria
Ferrocarril (cap d'estació)
Ferrocarril (interventor)
Ferrocarril (personal viatger)
Filats (de cotó, llana, lli i
seda)
Físic (excepte nuclear)
Fisioterapeuta
Floricultor
Florista (sense repartiment)
Forense
Formatges (fabricació)
Forner (amb elaboració)
Fotògraf (en reportatges
sense risc)
Fotografia (fabricació de
productes)
Fruiter
Funerària
Fuster (sense màquines)
Galetes (fabricació)
Garatge (rentat i greixatge)
Gavardines (fabricació)
Gel (fabricació)
Gelats (fabricació)
Geòleg (treball en superfície)
Geòmetra (en el camp)
Gestor administratiu
Granja avícola
Grans i farratges
Gravador artístic
Guants (fabricació)
Guarda de cementiris
Guarda de jardins i parcs
Guarda de museus
Guixaire (fins a 5 metres)
Guixos (fabricació)
Horticultor (sense màquines)
Impressor
Infermer
Inspector administratiu
Inspector d'assegurances

Inspector d'escorxador
Inspector d'Hisenda
Inspector de mercat
Inspector de vendes
Intermediari comercial
Jardiner (sense poda
d'arbres)
Joguines (fabricació)
Joier (comerç)
Joier (fabricació i reparació)
Jutge d'Instrucció
Licors (comerç)
Llana (fabricació de teixits)
Lleixiu (fabricació)
Llenceria (fabricació)
Llet condensada i en pols
(fabricació)
Lleter (amb estable i sense
transport)
Llevadora
Llevataques (fabricació)
Locutor de ràdio/televisió
(reportatges sense risc)
Lona (fabricació)
Magatzem
Manicura
Mantes (fabricació)
Maquillador
Marbrista (sense serra
mecànica)
Margarina (fabricació)
Marqueteria (sense serra
mecànica)
Marroquineria
Massatgista
Matalasser (amb màquines)
Matalasser (sense
màquines)
Metge de centre psiquiàtric
Metge de presó
Midó (fabricació)
Miralls (fabricació)
Mitges (fabricació)
Model
Mosso d'equipatge
Mosso de magatzem
Motocicletes (venda)
Motors (venda)
Músic (amb desplaçaments)
Neteja (en interiors)
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Neteja (fabricació d'articles)
Niquelat de metalls
Ocelleria
Òptic
Ordenança
Orfebre
Ortopedista
Paper (fabricació d'articles)
Papers pintats (col·locació)
Parafina (fabricació)
Passamaner (fabricació)
Pastes alimentàries
(elaboració)
Pastisser
Pedicur
Peixater
Perfums (fabricació)
Periodista (reporter)
Perit agrícola
Perit assegurances
Perit químic (sense matèries
perilloses)
Perit taxador
Perruquer
Persianes (instal·lador)
Piscicultor
Pissarrer (sense col·locació)
Planta embotelladora
Planxador (manual)
Planxista (mecànic)
Plàstics (fabricació d'articles)
Platejat de metalls
Pneumàtics (venda)
Podòleg
Porter de finca
Pràctic de port
Practicant
Productes farmacèutics
Professor de gimnastica
Professor de natació
Professor de tennis
Promotor d'obres
Protètic dental
Puntes (fabricació)
Químic (sense matèries
perilloses)
Radiòleg
Radiotècnic (sense
instal·lació d'antenes)
Ramader de llana i porcí

Rellotger (fabricació)
Rellotger (venda i reparació)
Representant
Sabater (reparació)
Sabó (fabricació)
Sacs (fabricació)
Seda (fabricació de teixits)
Tabac (fabricació)
Tallista (sense serra
mecànica)

Tapisser
Tatuador (Impressor)
Taxidermista
Tècnic de ràdio/televisió
Telegrafista (vaixell de
passatge)
Tendals (fabricació)
Terrisser
Tintorer
Tipògraf

Topògraf (en camp)
Torner de fustes (sense
màquines)
Vaquer (sense caps de
bestiar braus)
Vellut (fabricació)
Viatjant
Visitador mèdic
Xocolater
Xurrer

GRUP PROFESSIONAL III
Activitats basades en treballs manuals, físics o artesanals, amb o sense utilització de maquinària
perillosa.
Acer (foses)
Acetilè (fabricació)
Àcids no corrosius
(fabricació)
Adobs químics (fabricació)
Agricultor (amb utilització de
màquines)
Agricultor (sense utilització
de màquines)
Aigua (instal·lador)
Aïllament (sòls i parets)
Aire comprimit
(fabricació/distribució)
Ajustador
Alcohols (fabricació i
destil·leria)
Alumini (fabricació
d'objectes)
Ambre (fabricació d'objectes)
Amoníac ( fabricació)
Anilina (fabricació)
Apicultor
Armer
Arròs (espellofar)
Arsènic (fabricació)
Ascensor (instal·lador)
Ascensor (reparació)
Asfalt (fabricació)
ATS de centre psiquiàtric
Autorrentat i rentat de cotxes
Bastida (instal·lador)
Begudes (fabricació i dipòsit)
Betum (fabricació)

Brea (fabricació)
Calç (fabricació amb pedrera
sense explosius)
Calçats (fabricació)
Calderer
Calefactors (instal·lador)
Cànem (fabricació de teixits)
Capità de buc mercant
Carbó i llenya (venda amb ús
de serra)
Carbó vegetal (elaboració
amb tala)
Carbó vegetal (elaboració
sense tala)
Carnisser (amb matança)
Carreteres (construcció)
Carrosser (sense serra
mecànica
Carrosser (amb serra
mecànica)
Cartró (fabricació)
Cautxú (fabricació d'articles)
Cel·lulosa
Cellerer (amb elaboració)
Central elèctrica
(contramestre amb T.M.)
Central elèctrica (muntadors)
Ceràmica (fabricació amb
extracció)
Cervesa (fabricació)
Ciment (fabricació amb
extracció sense explosius)
Cisellador (amb màquines)
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Clavegueres (construcció)
Colorants energètics
Conductor d'ambulància
Conductor d'autobús de línia
interurbana
Conductor de camió (amb
càrrega i descàrrega)
Conductor de camió (sense
càrrega i descàrrega)
Conductor de furgoneta (amb
càrrega i descàrrega)
Conductor de furgoneta
(sense càrrega i descàrrega)
Conductor de grua
remolcadora
Conductor de piconadora
Conductor de tractor
Conductor de trilladora
Conductor d'excavadora i/o
grua fixa
Congelats
Conserves (fabricació)
Cuir (adober)
Desballestament
d'automòbils
Desinfecció (amb matèries
tòxiques)
Destil·leria
Detectiu
Droguer (amb matèries
inflamables)
Ebenista (amb serra
mecànica)
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Eines (fabricació)
Electricista (amb alta tensió)
Electricista (instal·lador,
reparador )
Embalador
Encofrador
Enginyer en mines tancades
Enquadernador (amb taller
mecànic)
Enrajolador (en exteriors)
Entarimador
Escenògraf (en obres)
Escombriaire
Escorxador
Escultor (amb màquines)
Escultor (treball en obres)
Escura-xemeneies
Esmolador
Espardenyes (fabricació amb
elaboració de les soles)
Espardenyes (fabricació amb
màquines)
Espart (fabricació de teixits)
Esquilador
Estampador
Estany (metal·lúrgia i
fabricació d'objectes)
Estibador
Estructures metàl·liques
(fabricació)
Estructures metàl·liques o de
formigó (muntatge)
Extracció de pedra i similars
sense explosius
Farines (fabricació)
Fenol (fabricació)
Ferrador
Ferrer
Ferro (fabricació d'objectes)
Ferro (fosa)
Ferro (polit)
Ferrocarril (maquinista)
Ferrocarril (operaris en
túnels)
Ferrosilici (fabricació)
Ferroveller
Filats (de cànem, espart i
jute)
Fira (atraccions)
Florista (amb repartiment)

Fonamentacions
Fonedor
Forjador
Fumista
Funcionari de presons
Fuster (amb màquines)
Fuster (en obres)
Gas (instal·lació)
Glicerina (fabricació)
Glucosa (fabricació)
Greixos (fabricació)
Guardià (de correccionals,
psiquiàtric)
Guix (fabricació amb
extracció matèria primera)
Guixaire (més de 5 metres)
Horticultor (amb màquines)
Insecticides (fabricació)
Inspector de mines (amb
baixada a pous i galeries)
Instal·lador de línies
elèctriques
Instal·lador de telèfons
Jardiner (amb poda d'arbres)
Jute (fabricació de teixits)
Laminat i estiratge de
ferro/acer
Lampista
Licors (fabricació)
Llard (fabricació)
Llauna (fabricació d'objectes)
Llauner
Llenya (comerç)
Lleter (amb estable i
transport)
Lloses (col·locació)
Lloses (fabricació)
Llumins (fabricació)
Lona (instal·lació)
Lubrificants (fabricació)
Manyà (en obres)
Manyà (en taller)
Maons i teules (fabricació
amb extracció)
Maons i teules (fabricació
sense extracció)
Marbrista (amb serra
mecànica)
Mariner (pesca d'altura)
Mariner (pesca litoral)
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Marqueteria (amb serra
mecànica)
Materials de construcció
(comerç)
Mecànic (ascensors)
Mecànic (cotxes i motos)
Mecànic (maquinària
agrícola)
Mecànic (màquines de
vapor)
Missatger
Mobles (fabricació amb serra
mecànica)
Mobles (fabricació sense
serra mecànica)
Mosso de quadra
Motllures (amb útils
mecànics)
Motllures (sense útils
mecànics)
Motors (fabricació)
Mudances
Municions
Muntador
Netejador (en exteriors)
Olis, molins i refineries
Oxigen (fabricació)
Paleta
Paper (fabricació)
Parquet (col·locació)
Parquet (fabricació)
Parquet (raspador)
Pedrera a cel obert (sense
explosius)
Perit de mines
Petrolis i derivats (refineria)
Picapedrer
Pintor (en edificis i obres)
Pintor d'exteriors
Pintor industrial
Planxista
Planxista d'automòbils
Plàstics (fabricació)
Plom (fonedor)
Pneumàtics
(fabricació/reparació)
Polidor
Potassa (fabricació)
Productes refractaris
(fabricació)

Professor d'equitació
Professor d'esgrima
Projectista de façanes
Químic (matèries perilloses)
Quitrà (fabricació)
Rajoles (fabricació)
Ramader cavallí, mular i boví
Raspador de terres
Refineria de petroli
Rellotger (revisió rellotges de
torre)
Repartidor de bombones de
butà
Resines (fabricació)
Rètols (pintura i col·locació)
Sabater (fabricació)
Seda artificial (fabricació)
Sereno
Serrador
Serradora de fusta

Serradora de marbre
Sidra (fabricació)
Sofre (refinat)
Soldador (en interiors)
Soldador (en obres)
Sosa (fabricació)
Sucre (fabricació i refinat)
Sulfur de carboni
(elaboració)
Suro (treball)
Tallista (amb serra
mecànica)
Taxista
Telèfon (construcció i
reparació de xarxes)
Telèfons (instal·lador)
Telegrafista (en vaixell
mercant)
Tendals (instal·lador)

Teules i maons (amb
extracció de terra)
Teules i maons (fabricació
sense extracció)
Torner de fustes (amb
màquines)
Torner de metalls
Torró (fabricació)
Tractorista
Tramoista
Venda ambulant
Vernissos (fabricació)
Veterinari
Vidrier (instal·lador)
Vigilant sense arma de foc
Vinagre (fabricació i comerç)
Viticultor
Xarops (fabricació)
Zinc (fabricació d'objectes)

PROFESSIONS NO ASSEGURABLES
Qualsevol professió per compte aliena o contracte laboral, no será sssegurable en la modalitat de subsidi
SOU

Bomber
Instal·lador d'antenes
Llenyataire / Forestals
Monitor d'esquí
Policia
Pouetaire
Serveis de seguretat
Treballs sota terra
Utilització d'explosius
Utilització de materials químics perillosos
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SUBSIDI PER INCAPACITAT DE
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REGLAMENT A11R
SUBSIDI PER INCAPACITAT
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REGLAMENT A11R
SUBSIDI PER INCAPACITAT
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