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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"), en data 31 de març de dos mil setze, va aprovar el Reglament de subsidi per incapacitat
temporal, 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.
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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
previstes 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 cardiovasculars, els AVC, ni tampoc les
patologies derivades de processos degeneratius, que es vegin agreujades o no per situacions d'esforç
(lumbàlgies, dorsàlgies, pinçaments, cervicàlgies, dolors dorsals, lumbars, musculars, processos
mecànics de repetició), i, en general, tots els transtorns derivats d'esforços excessius i repetitius.

Barem d’indemnització: Relació de patologies amb els seus corresponents dies de durada mitjana
estimada d’incapacitat temporal, en funció dels quals serà indemnitzat el beneficiari. Es recull a l'Annex I
d’aquest reglament.

Beneficiaris: Les persones que, complides les normes de protecció aquí regulades, rebran la prestació
corresponent.

En cas que no hi hagi designació expressa, s'entendran com a beneficiaris, en rigorós ordre de
preferència, els que s'indiquen a continuació:

1r Cònjuge que convisqui amb el causant; 2n Els seus fills a parts iguals, o néts en representació
d'un fill mort amb anterioritat; 3r Els seus pares, si conviuen amb ell, a parts iguals 4t Els hereus
legals.

Declaració de salut: Document, que ha d’emplenar el futur mutualista, on quedi constància de l'estat
de salut de cada una de les persones que s’asseguren i de les malalties preexistents. El coneixement
per part de la mutualitat d'aquest tipus de malalties o successos patològics no significa que les accepti
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.
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Franquícia: La franquícia és el nombre de dies comptats des de la data de sinistre, durant els quals
Mútuacat no abonarà cap indemnització.

Import cobert: És la quantitat màxima coberta, i indicada al títol per cadascuna de les seves garanties,
i que constitueix el límit màxim d'indemnització que Mútucat ha de satisfer per cadascuna d'elles i per
tots els conceptes.

Incapacitat permanent absoluta per a tota professió: Als efectes d’aquest 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 d’aquest 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 d’aquest reglament, s'entén per incapacitat temporal tota alteració en
l'estat de salut del 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 que la
Mútua la consideri com a tal; haurà de ser diagnosticada, confirmada i tractada per un metge legalment
qualificat. La data de diagnòstic o de manifestació d'una malaltia no necessàriament en significa l'inici.

Metge o facultatiu: Professional legalment habilitat per a exercir la medicina.

Mutualista: Persona física o jurídica que subscriu el títol amb Mútuacat i a la qual corresponen les
obligacions que 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.
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Període de carència: Interval de temps durant el qual la cobertura de la relació de protecció no té efectes.
Aquest termini es computa des de la data d’efecte del títol de soci.

Persones protegides: Les persones físiques exposades al risc o a l'esdeveniment relacionat amb ella
i sobre la qual s'estableix la prestació.

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.

Relació de protecció: L’existent entre Mútuacat i el mutualista, i entre Mútuacat i els beneficiaris
diferents del mutualista,

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 títol: És el document que conté les condicions reguladores de la relació de protecció.
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.
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Art.3. OBJECTE DEL REGLAMENT
Per aquest reglament, Mútuacat proporciona la cobertura dels riscos pactats en el títol de soci segons
el que es preveu a les condicions generals, particulars, especials i annexes a aquest títol.

Dins dels límits i condicions consignats en el títol de soci, Mútuacat indemnitzarà el mutualista en cas
d'incapacitat temporal (d'acord amb la definició prevista en aquest reglament) amb el capital diari - import
que s'estableix al títol de soci - per cadascun dels dies estipulats en el barem d'indemnització, segons
la causa declarada, i, un cop transcorreguts els períodes de carència determinats en aquestes
condicions i descomptats els dies de franquícia que s'hagin convingut.

Per aquest reglament i d'acord amb aquesta clàusula, no s'indemnitzarà ni reemborsarà cap factura o
despesa sanitària en què 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.
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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, tan sols, per assegurats majors a 18 anys i menors de 60 anys
en el moment de la sol·licitud.

En qualsevol cas, la relació de protecció quedarà extingida i resolta a la finalització de l'anualitat en què
el mutualista assoleixi els 65 anys, sempre i quan no aporti una sol·licitud i documentació que acrediti
que continua treballant, amb la qual cosa 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 que es pugui diagnosticar 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
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 què, com a conseqüència de l'extinció, no hagués suportat el risc.

• OBLIGACIONS DELS MUTUALISTES I/O BENEFICIARIS EN CAS DE SINISTRE
El mutualista i/o beneficiari, en cas de sinistre, haurà de procurar, amb tots els mitjans que tingui a l’abast,
minorar-ne les conseqüències. Haurà d’acudir als serveis mèdics immediatament i seguir-ne les
prescripcions. L’abandonament injustificat del tractament donarà lloc a la suspensió de la relació de
protecció i Mútuacat quedarà rellevada de les obligacions respecte als agreujaments sobrevinguts.

L’incompliment d’aquest deure donarà dret a Mútuacat a reduir la seva prestació en la proporció
oportuna, tenint en compte la importància dels danys que se’n derivin i el grau de culpa del mutualista
i/o beneficiari. Si aquest incompliment es produís amb la intenció manifesta de perjudicar o enganyar
Mútuacat, aquest quedarà alliberat de tota prestació derivada del sinistre.

• TERMINI DE COMUNICACIÓ DEL SINISTRE

9

El mutualista i/o beneficiari haurà de comunicar a Mútuacat l’esdeveniment del sinistre dins del termini
màxim de 7 dies d’haver-lo conegut.

En cas d’incompliment d’aquest deure, Mútuacat podrà reclamar els danys i perjudicis causats per la
manca de declaració, llevat que hagués conegut el sinistre per un altre mitjà.

El mutualista i/o beneficiari, a més, hauran de proporcionar a Mútuacat tota mena d’informacions sobre
les circumstàncies i conseqüències del sinistre. En cas de violació d’aquest deure, la pèrdua del dret a la
indemnització només es produirà en el supòsit que hi hagués hagut dol o culpa greu.

• COBRAMENT DE LES PRESTACIONS
Mútuacat s’obliga a satisfer les prestacions que corresponguessin arran d’aquest contracte en el termini
de 7 dies comptats a partir de la recepció dels documents citats abans i de la finalització de les
investigacions necessàries per a establir l’existència del sinistre i les seves conseqüències.

En qualsevol cas, Mútuacat efectuarà, dins dels 40 dies, comptats a partir de la recepció de la declaració
del sinistre, el pagament de l’import mínim del que pugui deure, segons les circumstàncies que conegui.

La indemnització començarà a meritar-se a partir del dia següent al d’expiració de la franquícia que el
mutualista i/o beneficiari hagués contractat en condicions particulars, comptada des de l’inici del procés
d’incapacitat temporal.

• TRAMITACIÓ
Mútuacat podrà disposar les visites d’inspecció que consideri convenients per comprovar l’estat del
mutualista i/o beneficiari, sol·licitar tots els documents i certificats que cregui que calguin per a la
necessària verificació del sinistre, i adoptar les mesures que consideri oportunes. Si qualsevol persona
interessada s’oposés a aquestes visites, en el supòsit que hi concorregués dol o culpa greu per part seva,
Mútuacat quedaria alliberada del pagament de la indemnització que correspongui. Si l’oposició la realitzés
el metge que atén el mutualista i/o beneficiari, haurà de fonamentar-la per escrit.

Mútuacat podrà donar per conclosa una malaltia, a efectes de la meritació de la indemnització
corresponent, quan comprovi l’existència d’infraccions en les condicions d’aquest reglament, o quan, a
judici del seu metge, es pretengués una prolongació artificiosa de qualsevol malaltia, amb mala fe del
mutualista i/o beneficiari.

10

SUBSIDI EXPRÉS
REGLAMENT A1R1B

No obstant això, quan el mutualista, beneficiari o metge que presti assistència al malalt no estiguessin
conformes amb aquesta decisió, hauran de manifestar-ho per escrit a Mútuacat, dins de les quaranta-vuit
hores següents al moment de la seva disconformitat, fonamentant la seva opinió en sentit contrari.

En tal cas, el metge del mutualista i/o beneficiari malalt i el de Mútuacat hauran de resoldre la discrepància
directament, en qualitat de perits. Si no arriben a un acord, nomenaran un altre metge perit i tots tres
actuaran en comú i resoldran per majoria de vots.

En cas de discrepància en l’elecció del tercer metge perit, aquest serà nomenat per insaculació en la llista
d’aquests professionals que figuri en els jutjats de primera instància i instrucció corresponents al domicili
del mutualista i/o beneficiari.

Aniran a càrrec de cada part els honoraris i les despeses del metge perit escollit per cadascuna d’elles. En
el cas del tercer perit, els honoraris es satisfaran a parts iguals entre el mutualista i/o beneficiari, i Mútuacat.

No es concedirà cap eficàcia a dictàmens de perits nomenats de manera diferent a la que s’estableix en
aquest article, ni barems d’indemnització que no resultin del que s’ha contractat.
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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 d’aquest 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; i també les intervencions per retirar material d'osteosíntesi i les reintervencions
de qualsevol classe.
b) Les afeccions de naturalesa imprecisa, sense símptomes objectius de malaltia.
c) Els processos patològics que tinguin com a manifestació única el dolor (neuropaties),
algiopaties o vertígens, que no estiguin confirmats per proves de diagnòstic mèdica.
d) Les psicopaties en totes les seves característiques, entenent-se com a tals 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 psicógena, coneguda com a malaltia psicosomàtica.
e) Els accidents o lesions produïts com a conseqüència d'embriaguesa, amb taxa d'alcoholèmia
superior a la permesa pel Codi de circulació, toxicomania, intents de suïcidi, baralla i també
totes les que poden considerar-se provocades pel mutualista mateix, voluntàries o
d'acceptació voluntària del risc que, finalment, acaba produïnt l'accident o malaltia.
f) Les malalties, accidents i processos patològics causats voluntàriament pel mutualista, així
com els tractaments terapèutics no imprescindibles o negligentment aplicats.
g) Les malalties de transmissió sexual, enòliques, toxicomanies o altres processos patològics
on les causes abans esmentades incideixin d'una manera directa.
h) Els actes mèdics o quirúrgics i les seves conseqüències, als quals se sotmeti voluntàriament
el mutualista sense la preceptiva indicació mèdica com són els tractaments d'estètica i els
tractaments d'esterilitat.
i) Submissió a tractaments experimentals o dictats per persones no autoritzades per a l'exercici
de la medicina.
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j) La pràctica com a professional de qualsevol esport, , qualsevol tipus d'aposta, així com la
pràctica d'esports o activitats notòriament perillores i, especialment les següents: curses de
vehicles de motor; submarinisme amb escafandre autònom, navegació a vela i/o motor;
escalada, espeleologia, ràfting, sal de pont; boxa, arts marcials; paracaigudisme, aerostació,
vol lliure en qualsevol de les seves modalitats, amb ala delta, parapent, vol sense motor o amb
aeronaus ultralleugeres; barranquisme, hípica, esquí aquàtic i/o sobre neu, rugbi, hoquei, i
qualsevol altre de característiques similars o anàlogues.
k) Les radiacions de qualsevol naturalesa, especialment les resultants de la modificació del nucli
atòmic, excepte quan siguin derivades de tractament mèdic.
l) Els tractaments en repòs, termals o dietètics i els reconeixements mèdics o controls de salut.
m) Els produïts en la navegació marítima o aèria, navegació submarina o en viatges d'exploració.
n) La SIDA i les malalties causades pel virus d'inmunodeficiència humana (VIH).
o) Danys provocats directament o indirectament per guerra, declarada o no, invasions, guerra
civil, terrorisme, motins, avalots, revolucions o insurreccions; els causats per epidèmies
declarades oficialment; els que guardin relació directa o indirecta amb radiació o reacció
nuclear i els que es derivin de cataclismes (terratrèmols, inundacions i altres fenòmens
sísmics o meteorològics).
p) Els processos que originin una situació d'invalidesa permanent.

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.
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Art. 6. PERÍODES DE CARÈNCIA
La cobertura pactada començarà un cop hagin transcorregut els períodes de carència que s’estableixen tot
seguit:

a) En cas d’accident, immediatament després de la presa d’efecte de la pòlissa.
b) En cas de malaltia que requereixi intervenció quirúrgica, els primers símptomes s’han de produir un
cop hagin transcorregut sis mesos des de la data d’efecte de la pòlissa, tret de prescripció mèdica
d’urgència.
c) Per als processos d’hèrnia discal, lumbàlgies, dorsàlgies i cervicàlgies, el termini de carència serà de
dotze mesos.

Aquests processos, sempre que no siguin preexistents a la data d’efecte de la pòlissa i un cop
superat el període de carència, tindran un període de cobertura màxim per sinistre de 120 dies, tant
si són a conseqüència de malaltia com a conseqüència d’accident.

d) Per a la resta de malalties, els primers símptomes han de presentar-se un cop hagin transcorregut
dos mesos des de la data d’efecte de la pòlissa.
e) Per al risc derivat de l’embaràs, han d’haver transcorregut vuit mesos des de la data d’efecte de la
pòlissa.

14

SUBSIDI EXPRÉS
REGLAMENT A1R1B

Art.7.- DURADA DE LA COBERTURA
El període màxim d’indemnització serà de 365 dies. En qualsevol cas, ja sigui de manera consecutiva o en
diferents períodes amb intervals de salut, cap mutualista i/o beneficiari podrà meritar subsidis per malaltia
o accident d’un mateix procés o diagnòstic un temps superior al període màxim d’indemnització establert
de 365 dies.

El subsidi diari que ha de satisfer Mútuacat serà de la quantia assenyalada a les condicions particulars,
encara que el mutualista i/o beneficiari patís diverses afeccions alhora o li’n sobrevingués una de nova a la
declarada. En aquest darrer supòsit, el mutualista i/o beneficiari està obligat a trametre a Mútuacat un
informe mèdic en què es notifiqui aquesta circumstància.

Si hi hagués concurrència de dues o més malalties declarades simultàniament, s’escollirà per al càlcul de
la prestació que cal abonar la malaltia més greu segons el barem d’indemnització.

En tot cas, la relació de protecció s'extingirà per al mutualista en els següents supòsits:
a) Si en el moment del sinistre el mutualista i/o beneficiari es trobés en situació d’incapacitat temporal
o estigués en situació d’atur.
b) En el moment en què el mutualista i/o beneficiari no faciliti a Mútuacat la informació mèdica
necessària per a la tramitació de sinistres, impedeixi o es negui a ser reconegut pels professionals
designats per Mútuacat.
c) Per contravenir el mutualista i/o beneficiari una prescripció facultativa, ja sigui un tractament o
indicació terapèutica o per absentar-se del domicili en cas d’haver-li prescrit repòs domiciliari.
d) Quan es determini que el mutualista i/o beneficiari es troba en situació d’invalidesa permanent per
a l’exercici de la seva activitat laboral o professional per aquesta causa o en situació de jubilat.
e) Els sinistres successius no donaran dret a prestació si no ha transcorregut com a mínim un nombre
de dies equivalent al nombre dels dies indemnitzats, des del moment de l’inici de la patologia que
va meritar el pagament.
f)

Els sinistres successius relacionats o deguts a la mateixa patologia, amb idèntic o equivalent
diagnòstic, no donaran dret a prestació si no ha transcorregut un període de noranta dies des de
l’inici del procés que va meritar el primer pagament.
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Art.8. PRESTACIONS
a) Obligacions del mutualista i/o beneficiari en cas de sinistre: Per a 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. Quan s’entrega el títol i a la web de l'entitat es
faciliten impresos model, tot i que se’n podran utilitzar d’altres sempre i quan s'hi inclogui tota
la informació que s'indica a continuació:
- 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 patologia i en quina data.
- Si la seva patologia li impedeix dedicar-se a les seves activitats laborals o
professionals de forma total o parcial.
- Data d'inici del procés
- Pronòstic de durada
- Data de l'informe.

Així mateix, el mutualista i/o beneficiari haurà de sotmetre’s a tots els reconeixements mèdics que consideri
oportuns l’equip mèdic de Mútuacat, i haurà de presentar la documentació que s’estimi necessària per a la
correcta valoració del sinistre.
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SUBSIDI EXPRÉS
REGLAMENT A1R1B

Art.9. DEURES DEL MUTUALISTA
9.1.

DECLARACIÓ DEL RISC

El mutualista i/o beneficiari, abans de l’entrada en vigor de la relació de protecció, haurà de declarar a
Mútuacat, d’acord amb el qüestionari al qual el sotmeti, totes les circumstàncies conegudes per ell que
puguin influir en la valoració del risc.

Mútuacat podrà rescindir el títol mitjançant comunicació dirigida al mutualista en el termini d’un mes a
comptar des del coneixement de la reserva o inexactitud del mutualista i/o beneficiari. Correspondran a
Mútuacat, llevat que concorrin dol o culpa greu del Mutualista, les primes relatives al període en curs en el
moment en què faci aquesta comunicació.

Si el sinistre sobrevé abans que Mútuacat faci la comunicació, la prestació d’aquest es reduirà
proporcionalment a la diferència entre la prima convinguda i a la que s’hauria aplicat si s’hagués conegut la
vertadera entitat del risc. Si hi hagués hagut dol o culpa greu del mutualista i/o beneficiari, Mútuacat quedarà
alliberat del pagament de la prestació.

9.2.

EN CAS D’AGREUJAMENT DEL RISC

El mutualista i/o beneficiari, durant el curs del contracte, hauran de comunicar a Mútuacat, en el moment
en què es produeixin, totes les circumstàncies que agreugin el risc i siguin de tal naturalesa que, si
haguessin estat conegudes per aquest en el moment de la perfecció del contracte, no l’hauria subscrit o
l’hauria concertat en condicions menys favorables.

Mútuacat, en un termini de 2 mesos comptats a partir del dia en què li hagi estat declarat l’agreujament, pot
proposar una modificació del títol. En tal cas, el mutualista disposa de 15 dies comptats a partir de la
recepció de la proposició per acceptar-la o rebutjar-la. En cas de rebuig o de silenci del Mutualista, Mútuacat
pot, transcorregut aquest termini, rescindir el títol prèvia advertència al mutualista, i donar-li a fi que contesti
un nou termini de 15 dies, transcorreguts els quals i dins dels 8 següents comunicarà al mutualista la
rescissió definitiva.

Mútuacat, igualment, podrà rescindir el títol comunicant-ho per escrit al Mutualista dins d’un mes a partir del
dia en què va tenir coneixement de l’agreujament del risc. En el cas que el mutualista i/o beneficiari no hagi
efectuat la seva declaració i sobrevingués un sinistre, Mútuacat queda alliberada de la seva prestació si el
mutualista i/o beneficiari ha actuat amb mala fe. En cas contrari, la prestació de Mútuacat es reduirà
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proporcionalment a la diferència entre la quota convinguda i la que s’hauria aplicat si s’hagués conegut la
vertadera entitat del risc.

Així mateix , el mutualista i/o beneficiari han de comunicar, tan aviat com puguin, el canvi de domicili i el de
professió. Si aquests canvis suposen un agreujament del risc, es podrà aplicar el que es preveu en els
apartats anteriors.
(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.)

9.3. EN CAS DE DISMINUCIÓ DEL RISC
El mutualista i/o beneficiari podrà, mentre sigui vigent la relació de protecció, fer saber a Mútuacat totes les
circumstàncies que disminueixin el risc i siguin de tal naturalesa que, si haguessin estat conegudes per
aquell en el moment de subscriure el títol, ho hauria fet en condicions més favorables per al mutualista.

En tal cas, en finalitzar el període en curs cobert per la quota, Mútuacat haurà de reduir l’import de la quota
futura en la proporció corresponent. Si Mútuacat no accedís a aquesta reducció, el mutualista podrà exigir
la resolució del contracte i la devolució de la diferència entre la quota satisfeta i la que li hauria correspost
pagar, des del moment en què es va fer saber la disminució del risc.
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SUBSIDI EXPRÉS
REGLAMENT A1R1B

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.

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 Mútuacat pels
perjudicis que li irrogui la declaració d'un tercer.
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Art. 13. COMUNICACIONS
Totes les comunicacions derivades d’aquest reglament s'hauran de fer per escrit.

Les comunicacions a Mútuacat es dirigiran al domicili d'aquesta 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.

Les comunicacions efectuades per un corredor d’assegurances a Mútuacat en nom del mutualista de la
relació de protecció tindran els mateixos efectes que si els realitzés el mateix mutualista, llevat indicació en
sentit contrari d’aquest.

En tot cas, caldrà el consentiment exprés del mutualista de la relació de protecció per subscriure un nou
contracte o per modificar o rescindir el el títol de soci en vigor. El pagament de l’import de la quota efectuat
pel mutualista al corredor no s’entendrà com a realitzat a Mútuacat, tret que, a canvi, el corredor lliuri al
mutualista el rebut de quota de Mútuacat.
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SUBSIDI EXPRÉS
REGLAMENT A1R1B

BAREM SUBSIDI EXPRÉS
DENOMINACIÓ PRINCIPAL

DIES

AL·LÈRGIA
Asma al·lèrgia. Estat asmàtic

10

CARDIOVASCULAR
Hipertensió arterial primària o essencial
Aneurismes aòrtics (tractament quirúrgic)
Aneurismes perifèrics (tractament quirúrgic)
Angor o cardiopatia isquèmica
Arítmies cardíaques
Aterosclerosi. Claudicació intermitent isquèmica.
Bypass coronari (tractament quirúrgic)
Endocarditis
Febre reumàtica
Flebitis i tromboflebitis (sense cirurgia)
Infart de miocardi, isquèmia subaguda
Insuficiència cardíaca / Dispnea
Isquèmia arterial aguda
Malaltia pulmonar cardíaca crònica
Malalties de les vàlvules cardíaques (tractament quirúrgic)
Miocardiopatia
Pericarditis
Taquicàrdia paroxística
Venes varicoses a les cames (tractament quirúrgic)

0
60
50
30
20
30
90
60
20
15
90
30
30
90
90
45
30
5
15

DERMATOLOGIA
Dermatitis al·lèrgica i èczema
Furóncols i cel·lulitis
Hemangioma i linfangioma (tractament quirúrgic)
Infeccions pell i teixit subcutani
Panedís
Papiloma (tractament quirúrgic)
Tumors benignes cutanis (tractament quirúrgic)
Unglera i malalties de les ungles
DIGESTIU
Apendicectomia
Colecistectomia
Colecistitis
Còlic hepàtic-biliar
Colitis ulcerosa (brot agut)
Colostomia

7
3
10
5
10
15
7
5
20
20
15
10
30
60
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DENOMINACIÓ PRINCIPAL
Diverticulitis
Duodenitis (brot agut)
Esplenectomia
Fetge: tumors benignes, abscessos (tractament quirúrgic)
Fissura, fístula i abscés anal (tractament quirúrgic)
Gastritis (brot agut)
Hemorràgia digestiva. Hematemesi. Melena
Hemorroidectomia
Hepatitis infecciosa
Hèrnia hiatal i diafragmàtica (tractament quirúrgic)
Hèrnia inguinal o crural (tractament quirúrgic)
Hèrnia umbilical: omfalocele (tractament quirúrgic)
Malaltia de Crohn (fase aguda)
Malaltia diverticular de l'intestí (tractament quirúrgic)
Obstrucció intestinal (tractament quirúrgic)
Pancreatitis (ingrés hospitalari)
Patologia intestinal: brides, vòlvul, invaginació (tractament quirúrgic)
Patologia d'esòfag: reflux, esofagitis, disfàgia (brot agut)
Patologia vascular intestinal (tractament quirúrgic)
Peritonitis
Síndrome còlon irritable (brot agut)
Sinus pilonidal. Quist sacre (tractament quirúrgic)
Úlceres pèptiques (tractament quirúrgic)
ENDOCRINOLOGIA
Diabetis mellitus. Cetoacidosi
Disfunció tiroïdal. Fase aguda
Feocromocitoma (tractament quirúrgic)
Goll no tòxic (tractament quirúrgic)
Hipertiroïdisme (fase aguda)
Hipotiroïdisme, mixedema (fase aguda)
Malaltia suprarenal. Addison-Cushing (brot agut)
Nòdul tiroïdal (tractament quirúrgic)
Prolactinoma (tractament quirúrgic)
Tirotixicosis amb o sense goll. Fase aguda
GINECOLOGIA
Endometriosi (tractament quirúrgic)
Erosió cervical i cervicitis
Histerectomia simple o total
Laparoscòpia diagnòstica
Malaltia inflamatòria pèlvica
Mastitis
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DIES
0
15
45
30
20
4
30
15
30
45
20
20
30
30
45
30
45
20
40
30
10
20
40
15
20
40
30
14
14
21
30
40
20
20
10
30
5
20
7

SUBSIDI EXPRÉS
REGLAMENT A1R1B

DENOMINACIÓ PRINCIPAL
Miomes uterins (tractament quirúrgic)
Neoplàsies benignes de mama (tractament quirúrgic)
Part o cesària
Prolapse úter vaginal (tractament quirúrgic)
Quist de Bartholin (tractament quirúrgic)
Quist d'ovari (tractament quirúrgic)
Raspat uterí
HEMATOLOGIA
Anèmia amb HB<10G/100ML
Porpra, alteracions hemorràgiques i de coagulació (fase aguda)
INFECCIÓS
Botulisme
Brucel·losi o febre de Malta
Diftèria
Febre Q
Febre tifoide
Herpes simple
Herpeszòster
Infeccions respiratòries agudes, grip, laringitis, faringitis, amigdalitis, urinàries
Malalties infeccioses tropicals
Mononucleosi infecciosa
Parotiditis
Rubèola
Septicèmia amb ingrés hospitalari
Tètanus

DIES
30
20
20
20
10
5
5
17
20
40
40
20
25
40
7
15
0
40
14
5
15
45
100

Tos ferina

14

Toxoplasmosi
Tuberculosi extrapulmonar
Tuberculosi pulmonar
Varicel·la
Xarampió

21
100
60
10
15

NEFROLOGIA
Abscés renal (tractament quirúrgic)
Còlic nefrític, nefrolitiasis
Glomerulonefritis aguda i crònica
Insuficiència renal aguda
Insuficiència renal crònica (fase aguda)
Nefrectomia
Pielonefritis i pielitis aguda

30
5
40
40
45
60
5

PNEUMOLOGIA
Apnea del son

10
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DENOMINACIÓ PRINCIPAL
Biòpsia pulmonar
Bronquitis crònica, emfisema, MPOC
Bronquitis i bronquiolitis aguda
Edema agut de pulmó
Embòlia i infart pulmonar
Faringitis
Influenza (grip)
Patologia de la pleura (pleuritis)
Pneumònia
Pneumònia complicada: sèpsia, vessament pleural, etc.
Pneumotòrax (tractament quirúrgic)
Pneumotòrax sense cirurgia
Processos infecciosos: pulmó
Quist hidatídic i pulmonar (tractament quirúrgic)
Timectomia
Tromboembolisme pulmonar
Tumors benignes: mediastí, pulmó (tractament quirúrgic)
Vessament pleural
NEUROLOGIA
Cefalea
Contusió i ferida intracranial
Encefalitis, poliomelitis, mielitis…
Epilèpsia. estat convulsiu
Esclerosi múltiple (brot agut)
Hidrocefàlia (tractament quirúrgic)
Hipertensió intracranial
Lesions nervioses perifèriques
Malaltia cerebrovascular: Infart, hemorràgia
Malalties degeneratives del sistema nerviós, Parkinson
Malaltia desmielinitzant (brot agut)
Meningitis
Paràlisi facial o malaltia de Bell
Radiculopatia, polineuropatia
Síndrome de Guillain-Barré
Tumors benignes del sistema nerviós central (tractament quirúrgic)
OFTALMOLOGIA
Cataractes (tractament quirúrgic)
Conducte lacrimal bloquejat (tractament quirúrgic)
Conjuntivitis
Cos estrany ull (tractament quirúrgic)
Despreniment de retina (tractament quirúrgic)
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DIES
15
30
10
40
50
0
0
15
20
30
30
20
20
40
25
50
50
25
3
30
45
30
40
55
30
25
60
40
40
45
20
30
65
60
10
10
3
10
45

SUBSIDI EXPRÉS
REGLAMENT A1R1B

DENOMINACIÓ PRINCIPAL
Glaucoma (tractament quirúrgic)
Infecció parpella-calazi
Malalties i alteracions de l'escleròtica
Patologia de la parpella i sistema lacrimal
Patologia de vitri
Patologia del nervi òptic
Patologia retiniana (tractament quirúrgic)
Processos corneals degeneratius
Queratitis
Úlcera corneal
Uveïtis
ONCOLOGIA
Càncer o carcinomatosi generalitzat o peritoneal
Carcinoma in situ d'altres localitzacions
Carcinoma in situ d'aparell genitourinari
Carcinoma in situ d'aparell respiratori
Carcinoma in situ de la mama (no pell)
Carcinoma in situ de la pell
Carcinoma in situ d'òrgans digestius
Diverticle de Meckel
Leiomioma, fibroma, mioma, o fibromioma uterí
Leucèmia
Limfoma (no Hodking)
Limfosarcoma i reticulosarcoma
Lipoma, angiolipoma; fibrolipoma; mixolipoma
Malaltia de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin.
Melanoma de la pell, melanocarcinoma
Mieloma múltiple i neoplàsies immunoproliferatives
Osteosarcoma, condrosarcoma, sarcoma de Ewing
Policitemia vera, síndromes mieloproliferatives
Pòlip de cordes de vocals
Sarcoma de Kaposi
Sarcomatoses, fibrosarcoma, sarcoma no especificat
Síndrome de Zollinger-Ellison
Tumor benigne d'altres glàndules endocrines (suprarenal, paratiroides, hipòfisi...)
Tumor benigne d'altres localitzacions, localitzacions no especificades, o ganglis linfàtics
Tumor benigne de cervell i altres parts del sistema nerviós
Tumor benigne de fetge, pàncrees o melsa
Tumor benigne de la pell; nevus blau; nevus pigmentat
Tumor benigne de llavi, boca o faringe (tractament quirúrgic)
Tumor benigne de mama (no quist, ni a la pell)
Tumor benigne de ronyó i altres òrgans urinaris
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DIES
30
10
10
2
20
20
30
25
5
5
20
120
15
15
60
150
30
150
150
30
150
150
90
7
150
80
120
90
21
15
120
60
30
30
30
120
15
7
15
15
15

DENOMINACIÓ PRINCIPAL
Tumor benigne de tiroide. Adenoma tiroïdal
Tumor benigne d'esòfag, estómac o intestí
Tumor benigne d'òrgans genitals masculins
Tumor benigne d'òrgans respiratoris o intratoràcis
Tumor benigne d'ossos o cartílags articulars
Tumor benigne d'ovari
Tumor maligne d'altres localitzacions o no especificades
Tumor maligne de bufeta
Tumor maligne de cervell
Tumor maligne de digestiu/peritoneu sense especificar localització
Tumor maligne de fetge; hepatoblastoma, carcinoma hepatocel·lular
Tumor maligne de la mama de la dona
Tumor maligne de laringe o cordes vocals
Tumor maligne de llavi, cavitat bucal, faringe i esòfag
Tumor maligne de pàncrees, gastrinoma
Tumor maligne de pròstata
Tumor maligne de recte, unió rectosigmoidal o anus
Tumor maligne de ronyó
Tumor maligne de testicles
Tumor maligne de tiroides
Tumor maligne de tràquea, bronqui, pulmó o pleura
Tumor maligne de via biliar i conducte biliar. Extrahepàtics
Tumor maligne d'intestí prim o còlon
Tumor maligne d'òrgans genitals femenins

DIES
30
15
15
15
15
15
60
120
150
150
150
120
180
100
180
120
150
120
120
60
120
150
150
120

OTORINOLARINGOLOGIA
Amigdalitis, adenoïditis (tractament quirúrgic)
Flegmó periamigdalí (tractament quirúrgic)
Hipertròfia i infecció crònica amígdales i adenoides
Laringitis i traqueïtis aguda
Malaltia de Meniere
Otitis aguda
Otitis crònica
Otosclerosi (tractament quirúrgic)
Pòlip laringi (tractament quirúrgic)
Sinusitis (tractament quirúrgic)
Tabic nasal desviat (tractament quirúrgic)

7
10
5
3
22
5
5
40
20
15
20

REUMATOLOGIA
Artritis infeccioses
Artritis per microcristalls
Artritis reumatoide (fase aguda)
Artritis seronegatives

30
10
40
20
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SUBSIDI EXPRÉS
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DENOMINACIÓ PRINCIPAL
Artritis traumàtica
Atac de gota
Dermatomiositis i polimiositis
Esclerodèrmia
Hemorroides sense cirurgia
Inflor o vessament articulacions
Malaltia degenerativa articular; artrosi

DIES
20
10
30
15
0
15
15

TRAUMATOLOGIA
Artròdesi cervical
Bursitis (tractament quirúrgic)
Cervicàlgia amb proves clíniques objectives
Cervicàlgia sense proves clíniques objectives
Condromalàcia rotuliana ( tractament quirúrgic)
Condromalàcia rotuliana (sense tractament quirúrgic)
Contusió costal que requereixi baixa per IT de la Seguretat Social
Contusió part inferior/superior/tronc
Coxartrosi
Cremada greu: 1º (31%-60%) 2ª (21-40%) 3º (10%-25%)
Cremada lleu: 1º (<15%) 2º (<5%) 3ª (<1%)
Cremada moderada: 1º (15%-30%) 2º (5%-20%) 3º (1%- 10%)
Cremada molt greu: 1ª (> 60%) 2ª (40%-90%) 3º (25%-80%)
Deformitats adquirides columna (tractament quirúrgic)
Deformitats de peu: peu de pinya, pla, buit, etc. (tractament quirúrgic)
Dupuytren bilateral (tractament quirúrgic)
Dupuytren unilateral (tractament quirúrgic)
Epicondilitis i epitrocleïtis (sense I.Q.)
Epicondilitis i epitrocleitis (tractament quirúrgic)
Esperó calcani (tractament quirúrgic)
Espondilitis (tractament quirúrgic)
Espondiloartrosi
Espondilolistesi
Espondilosi
Esquinç grau I (tractament ortopèdic)
Esquinç grau I (tractament quirúrgic)
Esquinç grau II(tractament ortopèdic)
Esquinç grau II( tractament quirúrgic)
Esquinç grau III (tractament ortopèdic)
Esquinç grau III (tractament quirúrgic)
Esquinç (tractament mèdic)
Ferides i traumes
Fractura falanges peus (tractament ortopèdic)
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120
15
20
0
20
15
10
0
20
90
10
30
180
30
30
30
15
15
30
25
20
15
20
30
10
45
30
60
60
90
4
5
20

DENOMINACIÓ PRINCIPAL
Fractura falanges peus (tractament quirúrgic)
Fractura astràgal
Fractura calcani (tractament ortopèdic)
Fractura calcani (tractament quirúrgic)
Fractura clavícula (tractament ortopèdic)
Fractura clavícula (tractament quirúrgic)
Fractura costal
Fractura de còccix
Fractura de columna amb lesió medular
Fractura de columna sense lesió medular (tractament ortopèdic)
Fractura de columna sense lesió medular (tractament quirúrgic)
Fractura de crani i ossos facials
Fractura de cúbit i radi (colles)
Fractura de diàfisi del cúbit i radi
Fractura d'estèrnum
Fractura de fèmur
Fractura de la tíbia i del peroné (tractament ortopèdic)
Fractura de la tíbia i del peroné (tractament quirúrgic)
Fractura de olècranon
Fractura de sacre
Fractura de tars o metatars (tractament ortopèdic)
Fractura de tars o metatars (tractament quirúrgic)
Fractura de turmell bimal·leolar
Fractura de turmell mal·leolar
Fractura de turmell trimal·leolar
Fractura del carp, excepte escafoide (tractament ortopèdic)
Fractura del carp, excepte escafoide (tractament quirúrgic)
Fractura d'escafoide
Fractura d'húmer (tractament ortopèdic)
Fractura d'húmer (tractament quirúrgic)
Fractura falanges o dits de la mà
Fractura maluc
Fractura ròtula (tractament ortopèdic)
Fractura ròtula (tractament quirúrgic)
Ganglió (tractament quirúrgic)
Gonàlgia
Gonartrosi
Hàl·lux valg (tractament quirúrgic)
Hèrnia discal: laminectomia
Hèrnia discal: quimionucleolisi
Hèrnia discal: tractament mèdic
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DIES
30
90
100
160
35
60
30
40
240
90
120
75
50
85
30
100
70
90
60
45
50
70
90
70
120
35
80
90
80
100
30
120
50
60
7
7
20
20
70
50
20
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DENOMINACIÓ PRINCIPAL
Lligament lateral o rotulià (tractament quirúrgic)
Lligaments encreuats de genoll o tendó rotulià
Lumbàlgia d'origen traumàtic
Lumbociàtica
Luxació carp
Luxació colze
Luxació de l'espatlla (tractament quirúrgic)
Luxació esternoclavicular (tractament ortopèdic)
Luxació esternoclavicular (tractament quirúrgic)
Luxació genoll
Luxació maluc
Luxació ròtula
Luxació simple de l'espatlla (tractament mèdic)
Luxació simple de l'espatlla (tractament ortopèdic)
Manegot dels rotadors
Manegot dels rotadors (tractament quirúrgic)
Menisc (tractament quirúrgic) / Artroscòpia
Meniscectomia artroscòpica
Osteocondrosi (tractament quirúrgic)
Osteomielitis
Periartritis escapulohumeral
Policontusionat lleu
Politraumatisme greu
Politraumatisme lleu
Pròtesi de genoll
Ruptura tendó d'Aquil·les
Secció tendinosa
Síndrome de l'espatlla dolorosa
Síndrome del túnel carpià bilateral (tractament quirúrgic)
Síndrome del túnel carpià unilateral (tractament quirúrgic)
Tendinitis
Tendinitis de Quervain
Traumatisme cranioencefàlic greu (ingrés hospitalari superior a 30 dies)
Traumatisme cranioencefàlic lleu
Trencament fibrilar. Parts toves
Tríade, traumatisme estructures múltiples del genoll
UROLOGIA
Episodi agut d'artritis seronegatives (espondilitis anquilopoiètica, malaltia de Behçet,
malaltia de Reiter, malaltia d'Still, artritis psoriàsica)
Càlcul de pròstata
Càlcul o litiàsi renal o ureteral, còlic renal per litiàsi
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DIES
30
90
10
15
20
30
45
20
30
30
60
30
15
30
30
70
30
30
30
60
20
10
50
15
80
60
40
10
40
25
10
21
145
5
15
120

20
10
10

DENOMINACIÓ PRINCIPAL
Còlic renal sense evidència de litiàsi

DIES
3

Diverticle de la bufeta

10

Estenosi uretral

10

Fimosi
Hidrocele, hematocele (tractament quirúrgic)
Hipertròfia prostàtica benigna (tractament quirúrgic)
Infecció urinària
Orquitis i epididimitis
Prostatitis
Reflux vesicoureteral (tractament quirúrgic)
Torsió testicular (tractament quirúrgic)
Uropatia obstructiva (tractament quirúrgic)
Varicocele (tractament quirúrgic)
Vesiculitis seminal (tractament quirúrgic)

5
20
30
5
20
15
40
15
40
15
20
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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

Diaris (venda)

Modista

Actuari

Dibuixant

Músic (sense desplaçaments)

Administrador de finques urbanes

Directiu (sense desplaçaments)

Neuròleg

Administrador de loteria

Draperia

Notari

Administratiu

Economista

Objectes d'art (comerç)

Advocat (sense desplaçament)

Editor (sense treball manual)

Odontòleg

Agent de canvi i borsa

Enllustrador

Oftalmòleg

Ajudant d'enginyer (oficina)

Escriptor (sense desplaçament)

Otorinolaringòleg

Anestesista

Estanquer

Papers pintats (comerç)

Antiquari

Esteticista
Farmacèutic (sense fabricació de
productes)
Fiscal

Pediatre

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

Forner (sense elaboració)
Fotògraf (a l’estudi)
Fotografia (venda de productes)
Geòleg (oficina)
Geòmetra (oficina)
Ginecòleg

Pelleter (només venda)
Perfums (comerç)
Periodista (redactor)
Pintor artístic
Procurador
Professor d'idiomes
Professor de música
Professor de tall i confecció
Psiquiatre

Graduat social
Guarderia infantil
Herbolari (sense recollida d'herbes)
Informàtic
Intendent mercantil
Intèrpret
Joguines (comerç)
Jutge en tribunals
Lleteria (venda)

Publicitat (agent)
Puericultor
Recepcionista
Registrador de la propietat
Sabater (venda)
Sacerdot
Sargidor
Sastre
Secretari

Llibreter
Locutor de ràdio/televisió (estudi)
Magistrat

Sociòleg
Taquígraf
Taquiller

Majordom

Telefonista

Matemàtic

Telegrafista (oficines)

Mecanògraf

Topògraf (oficines)

Merceria
Meteoròleg (oficina)
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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)

Catifes (fabricació)

Administrador de propietats rurals

Cellerer (sense elaboració)
Central elèctrica (contramestre sense
T.M.)
Central elèctrica (encarregats i tècnics)

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)

Droguer (sense matèries
inflamables)
Duanes (Agent)
Ebenista (sense serra mecànica)
Editor (amb treball manual)

Cera (fabricació)

Electricista (magatzem, comerç, automòbil)

Cereals i grans (magatzem i comerç)

Embotit (elaboració)

Cervesa (venda)

Empaperador

Cigars i cigarrets (fabricació)

Empavonament de metalls

Cinematografia (personal tècnic)

Empleat de benzinera

Cisellador (sense màquines)

Empleat de la llar

Cisteller

Encaixos

Cobrador

Encarregat (labors de vigilància)

Col·locadors de paviment (moqueta)
Col·locadors de paviment (parquet,
terratzo)
Colorants no energètics

Encarregat d'obres (sense treball manual)

Comestibles (botiga)

Enginyer agrònom
Enginyer d'obres públiques
Enginyer de camins, canals i ports
Enginyer de muntanyes

Comissari de port

Enginyer de telecomunicacions

Comissionista
Conductor d'autobús de línia urbana
Confecció de peces de vestir
Confecció pelleteria (sense adobament)
Confiter

Enginyer en mines obertes
Enginyer químic (sense matèries perilloses)
Enginyer tècnic industrial
Enòleg
Enrajolador (en interiors)

Cadmiat de metalls

Conserge
Consignatari de bucs (vigilància càrrega /
descàrrega )
Contractista d'obres (sense treball
manual)
Corbates (confecció)

Cafè (torrador)

Corda (fabricació)

Calçats (reparació)

Cosmètics (fabricació)

Cambrer

Cotó (fabricació)

Cantant

Cromat de metalls

Capatàs (només direcció i vigilància)

Cuiner

Capità de vaixell de passatgers
Carbó i llenya (venda sense ús de
serra)
Cardador de llana

Daurat de metalls

Carnisser (sense matança)

Directiu (amb desplaçaments)

Feltre (fabricació)

Carrosser (sense ús de força motriu)

Director de presó

Ferreteria

Carter

Discjòquei

Ferrocarril (cap d'estació)

Botiguer
Bugaderia
Caddie (golf)

Enterrador
Envasos metàl·lics (fabricació)
Envernissador
Escenògraf (en taller)
Escombriaire
Escultor (en taller)
Escultor (modelador)
Escultor (sense màquines)
Espardenyes (fabricació sense màquines)
Estampador (en teles)
Fàbrica de fil

Decorador
Desinfecció (sense matèries tòxiques)

Farmacèutic (amb fabricació de productes)

Ferrocarril (interventor)
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Ferrocarril (personal viatger)

Joier (comerç)

Paper (fabricació d'articles)

Filats (de cotó, llana, lli i seda)

Joier (fabricació i reparació)

Papers pintats (col·locació)

Físic (excepte nuclear)

Jutge d'Instrucció

Parafina (fabricació)

Fisioterapeuta

Licors (comerç)

Passamaner (fabricació)

Floricultor

Llana (fabricació de teixits)

Pastes alimentàries (elaboració)

Florista (sense repartiment)

Lleixiu (fabricació)

Pastisser

Forense

Llenceria (fabricació)

Pedicur

Formatges (fabricació)

Llet condensada i en pols (fabricació)

Peixater

Forner (amb elaboració)

Lleter (amb estable i sense transport)

Perfums (fabricació)

Fotògraf (en reportatges sense risc)

Llevadora

Periodista (reporter)

Fotografia (fabricació de productes)

Llevataques (fabricació)
Locutor de ràdio/televisió (reportatges
sense risc)
Lona (fabricació)

Perit agrícola

Fruiter
Funerària
Fuster (sense màquines)
Galetes (fabricació)
Garatge (rentat i greixatge)
Gavardines (fabricació)

Magatzem

Perit assegurances
Perit químic (sense matèries perilloses)
Perit taxador
Perruquer

Manicura
Mantes (fabricació)
Maquillador

Persianes (instal·lador)
Piscicultor
Pissarrer (sense col·locació)

Gel (fabricació)

Marbrista (sense serra mecànica)

Gelats (fabricació)

Margarina (fabricació)

Geòleg (treball en superfície)

Marqueteria (sense serra mecànica)

Geòmetra (en el camp)

Marroquineria

Gestor administratiu

Massatgista

Granja avícola

Matalasser (amb màquines)

Platejat de metalls

Grans i farratges

Matalasser (sense màquines)

Pneumàtics (venda)

Gravador artístic

Metge de centre psiquiàtric

Podòleg

Guants (fabricació)

Planta embotelladora
Planxador (manual)
Planxista (mecànic)
Plàstics (fabricació d'articles)

Metge de presó

Porter de finca

Guarda de cementiris

Midó (fabricació)

Pràctic de port

Guarda de jardins i parcs

Miralls (fabricació)

Practicant

Guarda de museus

Mitges (fabricació)

Productes farmacèutics

Guixaire (fins a 5 metres)

Model

Professor de gimnastica

Guixos (fabricació)

Mosso d'equipatge

Professor de natació

Horticultor (sense màquines)
Impressor

Mosso de magatzem

Professor de tennis

Motocicletes (venda)

Promotor d'obres

Infermer

Motors (venda)

Protètic dental

Inspector administratiu

Músic (amb desplaçaments)

Puntes (fabricació)

Inspector d'assegurances

Neteja (en interiors)

Químic (sense matèries perilloses)

Inspector d'escorxador

Neteja (fabricació d'articles)

Radiòleg

Inspector d'Hisenda
Inspector de mercat
Inspector de vendes
Intermediari comercial
Jardiner (sense poda d'arbres)
Joguines (fabricació)

Niquelat de metalls
Ocelleria

Radiotècnic (sense instal·lació d'antenes)
Ramader de llana i porcí
Rellotger (fabricació)

Òptic

Rellotger (venda i reparació)

Ordenança

Representant

Orfebre

Sabater (reparació)

Ortopedista
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Vaquer (sense caps de bestiar braus)

Sabó (fabricació)

Tècnic de ràdio/televisió

Sacs (fabricació)

Telegrafista (vaixell de passatge)

Vellut (fabricació)

Seda (fabricació de teixits)

Tendals (fabricació)

Viatjant

Tabac (fabricació)

Terrisser

Visitador mèdic

Tallista (sense serra mecànica)

Tintorer

Xocolater

Tapisser

Tipògraf

Xurrer

Tatuador (Impressor)

Topògraf (en camp)

Taxidermista

Torner de fustes (sense màquines)

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)

Calç (fabricació amb pedrera sense
explosius)
Calçats (fabricació)
Calderer
Calefactors (instal·lador)
Cànem (fabricació de teixits)

Aïllament (sòls i parets)

Capità de buc mercant
Carbó i llenya (venda amb ús de
serra)
Carbó vegetal (elaboració amb tala)

Aire comprimit (fabricació/distribució)

Carbó vegetal (elaboració sense tala)

Ajustador

Carnisser (amb matança)

Alcohols (fabricació i destil·leria)

Carreteres (construcció)

Alumini (fabricació d'objectes)

Carrosser (sense serra mecànica

Ambre (fabricació d'objectes)

Carrosser (amb serra mecànica)

Amoníac ( fabricació)

Cartró (fabricació)

Anilina (fabricació)

Cautxú (fabricació d'articles)

Apicultor

Cel·lulosa

Armer

Cellerer (amb elaboració)
Central elèctrica (contramestre amb
T.M.)
Central elèctrica (muntadors)

Aigua (instal·lador)

Arròs (espellofar)
Arsènic (fabricació)
Ascensor (instal·lador)

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)

Ceràmica (fabricació amb extracció)

Eines (fabricació)
Electricista (amb alta tensió)

Autorrentat i rentat de cotxes

Cervesa (fabricació)
Ciment (fabricació amb extracció
sense explosius)
Cisellador (amb màquines)

Bastida (instal·lador)

Clavegueres (construcció)

Begudes (fabricació i dipòsit)

Colorants energètics

Betum (fabricació)

Conductor d'ambulància
Conductor d'autobús de línia
interurbana

Ascensor (reparació)
Asfalt (fabricació)
ATS de centre psiquiàtric

Brea (fabricació)
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Electricista (instal·lador, reparador )
Embalador
Encofrador
Enginyer en mines tancades
Enquadernador (amb taller mecànic)
Enrajolador (en exteriors)
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Entarimador

Glicerina (fabricació)

Escenògraf (en obres)

Glucosa (fabricació)

Escombriaire

Greixos (fabricació)
Guardià (de correccionals,
psiquiàtric)
Guix (fabricació amb extracció
matèria primera)
Guixaire (més de 5 metres)

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

Mobles (fabricació amb serra
mecànica)
Mobles (fabricació sense serra
mecànica)
Mosso de quadra
Motllures (amb útils mecànics)
Motllures (sense útils mecànics)
Motors (fabricació)

Horticultor (amb màquines)

Mudances

Insecticides (fabricació)
Inspector de mines (amb baixada a
pous i galeries)
Instal·lador de línies elèctriques

Municions

Instal·lador de telèfons
Jardiner (amb poda d'arbres)
Jute (fabricació de teixits)
Laminat i estiratge de ferro/acer
Lampista

Muntador
Netejador (en exteriors)
Olis, molins i refineries
Oxigen (fabricació)
Paleta
Paper (fabricació)
Parquet (col·locació)
Parquet (fabricació)

Estructures metàl·liques (fabricació)
Estructures metàl·liques o de

Licors (fabricació)

formigó (muntatge)
Extracció de pedra i similars sense
explosius
Farines (fabricació)

Llauna (fabricació d'objectes)

Fenol (fabricació)

Lleter (amb estable i transport)

Ferrador

Lloses (col·locació)

Ferrer

Lloses (fabricació)

Ferro (fabricació d'objectes)

Llumins (fabricació)

Ferro (fosa)

Lona (instal·lació)

Ferro (polit)

Lubrificants (fabricació)

Ferrocarril (maquinista)

Manyà (en obres)

Ferrocarril (operaris en túnels)

Fira (atraccions)

Manyà (en taller)
Maons i teules (fabricació amb
extracció)
Maons i teules (fabricació sense
extracció)
Marbrista (amb serra mecànica)

Florista (amb repartiment)

Mariner (pesca d'altura)

Professor d'equitació

Fonamentacions

Mariner (pesca litoral)

Professor d'esgrima

Fonedor

Marqueteria (amb serra mecànica)

Projectista de façanes

Forjador

Materials de construcció (comerç)

Químic (matèries perilloses)

Fumista

Mecànic (ascensors)

Quitrà (fabricació)

Funcionari de presons

Mecànic (cotxes i motos)

Rajoles (fabricació)

Fuster (amb màquines)

Mecànic (maquinària agrícola)

Ramader cavallí, mular i boví

Fuster (en obres)

Mecànic (màquines de vapor)

Raspador de terres

Gas (instal·lació)

Missatger

Refineria de petroli

Ferrosilici (fabricació)
Ferroveller
Filats (de cànem, espart i jute)

Parquet (raspador)

Llard (fabricació)
Llauner

Pedrera a cel obert (sense explosius)
Perit de mines
Petrolis i derivats (refineria)

Llenya (comerç)

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)

Rellotger (revisió rellotges de torre)
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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)
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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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