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MútuaProtecció 

Accidents 

 

CONTINGÈNCIES COBERTES 

Article 1.- 

En cas de mort de l’Assegurat sobrevinguda de forma 
immediata o dins el termini d’un any, com a 
conseqüència directa d’un accident i durant la vigència 
del contracte, la Mutualitat pagarà al Beneficiari la 
quantitat establerta en el Document d'Associació. 

La cobertura és vàlida en tot el món. 

Article 2.- 

La cobertura finalitza: 

a. El dia en que l'Assegurat acompleixi els 70
anys d'edat.

b. Al venciment de l’anualitat en la qual es
produeixi una Incapacitat Permanent
Absoluta.

c. En cas de mort de l'Assegurat.

Article 3.- Contingències Excloses de Cobertura 

Queda exclòs de cobertura, la Mort derivada de: 

a. Les conseqüències derivades de riscos
coberts pel Consorci de Compensació

d'Assegurances segons s'especifica a 
l'annex de riscos extraordinaris. 

b. El suïcidi de la persona Assegurada
c. Les conseqüències de la pràctica

professional d’esports, així com la pràctica
d’activitats subaquàtiques a més de 20
metres de fondària, ascensions a alta
muntanya i escalada, activitats esportives
aèries, rafting, puenting, pràctiques
esportives utilitzant vehicles a motor,
pràctica d'esquí fora de les pistes
senyalitzades a tal efecte i qualsevol altre
assimilable a aquestes.

d. Els accidents originats o atribuïbles a l'ús
d'estupefaents o altres tòxics, derivats
d’alcoholisme, actes d'imprudència temerària
o motivats per una baralla.

e. Les alteracions en l’estat de salut a
conseqüència de guerres civils o 
internacionals, fets declarats oficialment com 
catastròfics o calamitat nacional, així com les 
conseqüències derivades de l’energia atòmica 
nuclear, excepte que s’ocasioni com a 
conseqüència d’un tractament mèdic basat 
en aquesta font d’energia. 

f. La conducció de vehicles a motor si
l’Assegurat no disposa del corresponent 
permís de conduir. 

Reglament Mort per Accident 
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PRESTACIONS 

Article 4.- 

El Beneficiari comunicarà a la Mutualitat la mort de 
l'Assegurat, en el termini màxim de 7 dies des del seu 
coneixement. 
Les prestacions previstes per als riscos d’Incapacitat 
Permanent per Accident i Mort per Accident, no seran 
acumulables com a resultat d’un mateix accident, 
abonant-se el capital assegurat de major import. 

Per al cobrament de la prestació, haurà d'aportar la 
següent documentació: 

a. Certificat literal de defunció de l'Assegurat
expedit pel Registre Civil.

b. Informe detallat del metge que l'hagi atès
darrerament, en el que es precisi la natura,
causes, principi i evolució de la lesió corporal
que hagi originat la mort, o si l'Assegurat no
estava en tractament mèdic abans de la seva
mort, un informe mèdic o certificat oficial en
el que s'expressi la causa de la mort o les
circumstàncies en que s'ha produït.

c. Document acreditatiu legal de la seva
condició de Beneficiari.

d. Justificació legal conforme s'ha realitzat el
pagament de l'impost sobre successions i
donacions que per l'Assegurança pugui
correspondre, o bé la seva excempció.

e. Informació de l’autoritat policial o judicial
que intervingués en el fet.

La Mutualitat, podrà sol·licitar altre tipus d’informació 
o proves complementàries, que permetin valorar el fet
causant de la prestació, inclòs procurant-se-les
directament.

Reglament Incapacitat 
Permanent per Accident

CONTINGÈNCIES COBERTES 

Article 1.- 

En cas d’Incapacitat Permanent de l’Assegurat 
sobrevinguda de forma immediata o dins el termini 
d’un any, com a conseqüència directa d’un accident i 
durant la vigència del contracte, la Mutualitat pagarà al 
Beneficiari, la quantitat resultant d’aplicar el 
percentatge que es correspongui al grau d’incapacitat 
sofert segons l’establert en el barem que figura a 
l’article 5 del present Reglament, al capital establert al 
Document d’Associació per aquesta prestació. 

Si l'Assegurat resulta, per un mateix accident, amb 
diverses seqüeles, la prestació total es calcularà per 
acumulació dels percentatges establerts per elles, 
sense que l'import conjunt excedeixi, en cap cas, del 
capital assegurat per aquesta prestació. 

La cobertura és vàlida en tot el món. 

Article 2.- 

La cobertura finalitza: 

a. El dia en que l'Assegurat acompleixi els 65
anys d'edat.

b. En cas de mort de l'Assegurat o d'Incapacitat
Absoluta i Permanent d'aquest.

Article 3.- Contingències Excloses de Cobertura 

Queden excloses de cobertura, les Incapacitats 
Permanents per accident derivades de: 

a. Les conseqüències derivades de riscos
coberts pel Consorci de Compensació
d'Assegurances segons s'especifica en
l'annex.

b. Intent de suïcidi, així com les causades
voluntàriament per l’Assegurat.

c. Les conseqüències de la pràctica
professional d’esports, així com la pràctica
d’activitats subaquàtiques a més de 20
metres de fondària, ascensions a alta
muntanya i escalada, activitats esportives
aèries, rafting, puenting, pràctiques
esportives utilitzant vehicles a motor i
qualsevol altre assimilable a aquestes.

d. Accidents atribuïbles a l'ús d'estupefaents o
altres tòxics, derivats d’alcoholisme, actes
d'imprudència temerària o motivats per una
baralla.

e. Les alteracions en l’estat de salut a
conseqüència de guerres civils o
internacionals, fets declarats oficialment com
catastròfics o calamitat nacional, així com les
conseqüències derivades de l’energia atòmica
nuclear, excepte que s’ocasioni com a
conseqüència d’un tractament mèdic basat
en aquesta font d’energia.

f. La conducció de vehicles a motor si
l’Assegurat no disposa del corresponent
permís de conduir.
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PRESTACIONS 

Article 4. - 

El Beneficiari comunicarà a la Mutualitat l'ocurrència 
del fet que pogués causar la Incapacitat Permanent. 

Per al cobrament de la prestació haurà d'aportar, en 
el termini màxim de 7 dies des del coneixement de la 
possibilitat de la lesió irreversible invalidant, la 
següent documentació: 

a. Informe detallat del metge que hagi assistit
l'accidentat, en que es precisi la natura,
causes, circumstàncies, lesions sofertes i les
conseqüències hagudes o previsibles de
l'accident.

b. Informe del centre sanitari on estigui
ingressat en el qual es detallin les
intervencions practicades, les lesions
causades per l'accident i pronòstic de les
mateixes.

c. Document acreditatiu legal de la seva
identitat de Beneficiari.

d. Informació de l’autoritat policial o judicial
que intervingués en el fet.

La Mutualitat, podrà sol·licitar altre tipus d’informació 
o proves complementàries, que permetin valorar el fet
causant de la prestació, inclòs procurant-se-les
directament. L’Assegurat podrà autoritzar als seus
metges a facilitar informació referent a l’accident que
hagi sigut causa directa o indirecta de la Incapacitat
Permanent.

La comprovació i determinació s’efectuarà per la 
Mutualitat un cop rebuda la documentació establerta 
en aquest reglament. 

El facultatiu designat per la Mutualitat, en base a la 
informació facilitada i els reconeixements que 
considerin oportuns, determinarà el grau 
d’incapacitat. 

En cas de que no existís acord sobre el grau 
d’incapacitat, es procedirà a solventar les diferències 
mitjançant perits metges, segons l’establert en la Llei 
de Contracte d’Assegurança. 

Article 5.- Barem de coeficients determinants del 
grau d’incapacitat Permanent 

Incapacitat Permanent Absoluta 

Coeficient 100% 

Pèrdua complerta i definitiva d’ambdós braços, 
ambdues mans, ambdues cames, d’ambdós peus, o 
un membre superior i un altre inferior al mateix 
temps, paràlisi total, ceguesa absoluta,  sordesa 
complerta de les dues oïdes. 

Incapacitat Permanent Parcial 

Contingència Coef. % 

Pèrdua irreversible de la capacitat 
d’expressió oral 

40 

Pèrdua complerta de la visió d’un ull 30 

Sordesa complerta d’una oïda 15 

Pèrdua o inutilització absoluta de: 

 Una cama per sobre genoll 60 

 Una cama per sota genoll 45 

 Un peu 30 

 El primer dit del peu 5 

Pèrdua o inutilització absoluta de: Dreta Esq. 

 El braç o la mà 70 60 

 El dit polze de la mà 25 20 

 El dit índex de la mà 15 10 

 Un dels altres dits de la mà 10 5 

S’entén per sordesa complerta la pèrdua irreversible 
de la capacitat auditiva global en un 90%. 
S’entén per pèrdua de la capacitat d’expressió oral la 
impossibilitat absoluta i irreversible d’establir 
comunicació mitjançant el llenguatge oral. 

Si l’Assegurat és esquerrà, el percentatge previst per 
l’extremitat dreta s’aplicarà a l’esquerra. 

Si la incapacitat prové d’un defecte no previst en el 
barem anterior el coeficient a aplicar es determinarà 
per analogia. 

Si un membre afectat per un accident presentava ja 
amb anterioritat un defecte físic o funcional, el grau 
d’incapacitat vindrà determinat per la diferència entre 
el de la incapacitat preexistent i el que resulti de 
l’accident 
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ANNEX 

CLÀUSULA D’ INDEMNITZACIÓ PEL CONSORCI DE 
COMPENSACIÓ D’ ASSEGURANCES DE LES PÈRDUES 
DERIVADES D’ESDEVENIMENTS EXTRAORDINARIS 
EN ASSEGURANCES DE PERSONES 

De conformitat amb l’establert en el text refós de 
l’Estatut legal del Consorci de Compensació 
d’Assegurances, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
7/2004, del 29 d’octubre, el prenedor d’un contracte 
d’assegurança dels que han d’incorporar 
obligatòriament recàrrec a favor de l’esmentada 
Entitat Pública Empresarial té la facultat de convenir 
la cobertura dels riscs extraordinaris amb qualsevol 
Entitat Asseguradora que reuneixi les condicions 
exigides per la legislació vigent. 

Les indemnitzacions derivades de sinistres produïdes 
per esdeveniments extraordinaris esdevinguts a 
Espanya o a l’estranger, quan l’assegurat tingui la 
seva residència habitual a Espanya, es pagaran pel 
Consorci de Compensació d’Assegurances, quan el 
prenedor hagués satisfet els corresponents recàrrecs 
al seu favor i es produís alguna de les següents 
situacions:

a) Que el risc extraordinari cobert pel Consorci de
Compensació d’Assegurances no estigui emparat per
la pòlissa d’assegurança contractada amb l’entitat
asseguradora.

b) Que, encara estant emparat per l’esmentada
pòlissa d’assegurança, les obligacions de l’entitat
asseguradora no poguessin ésser complides per haver
estat declarada judicialment en concurs o per estar
subjecte a un procediment de liquidació intervinguda
o assumida pel Consorci de Compensació
d’Assegurances.

El Consorci de Compensació d’Assegurances ajustarà 
la seva actuació al disposat en l’esmentat Estatut 
legal, en la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de 
Contracte de l’Assegurança, en el Reglament de 
l’Assegurança de riscos extraordinaris, aprovat pel 
Real Decret 300/2004, de 20 de febrer i en les 
disposicions complementàries.  

RESUM DE LES NORMES LEGALS 

1. Esdeveniments extraordinaris coberts

a) Els següents fenòmens de la natura: Terratrèmols i
sismes submarins, inundacions extraordinàries,
incloses les produïdes per embats de mar; erupcions
volcàniques, tempestats ciclòniques atípiques ( inclou
els vents extraordinaris de ratxes superiors a 120
km/h, i els tornados) i caigudes de cossos siderals i
aeròlits.

b) Les ocasionades violentament com a conseqüència
de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i tumult popular.

c) Fets o actuacions de les Forces Armades o Forces i
Cossos de Seguretat en temps de pau.

Els fenòmens atmosfèrics i sísmics, d’erupcions 
volcàniques i la caiguda de cossos siderals es 
certificaran a instancia del Consorci de Compensació 
d’Assegurances, mitjançant informes expedits per 
l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), l’Institut 
Geogràfic Nacional i els demés organismes públics 
competents en la matèria. En els casos 
d’esdeveniments de caràcter polític o social, així com 
en el supòsit de danys produïts per fets o actuacions 
de les Forces Armades o de les Forces o Cossos de 
Seguretat en temps de pau, el Consorci de 
Compensació d’Assegurances podrà demanar dels 
òrgans jurisdiccionals i administratius competents 
informació sobre els fets esdevinguts.  

2. Riscs exclosos

a) Els que no donin lloc a indemnització segons la
Llei de Contracte d’Assegurances.

b) Els ocasionats a persones assegurades per
contractes diferents a aquells en que és obligatori el
recàrrec a favor del Consorci de Compensació
d’Assegurances.

c) Els produïts per conflictes armats, encara que no
hagi precedit la declaració oficial de guerra.

d) Els derivats de l’energia nuclear, sense prejudici
de l’establert en la Llei 12/2011, de 27 de maig,
sobre responsabilitat civil per danys nuclears o
produïts per materials radioactius.
e) Els produïts per fenòmens de la natura diferents
dels assenyalats en l’article 1.a)  del Reglament
d’Assegurança de Riscs Extraordinaris, i en
particular, els produïts per elevació del nivell freàtic,
moviment de vessants, lliscament o assentament de
terreny, despreniment de roques i fenòmens
similars, excepte que aquests fossin provocats
manifestament per l’acció de l’aigua de la pluja que,
al mateix temps, hagués provocat en la zona una
situació d’inundació extraordinària i es produís amb
caràcter simultani a l’esmentada inundació.

f) Els causats per actuacions tumultuàries produïdes
en el curs de reunions i manifestacions dutes a
terme conforme al que es disposa en la Llei
Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del
dret de reunió, així com durant el transcurs de
vagues legals, excepte que les esmentades
situacions poguessin ser qualificades com
esdeveniments extraordinaris segons l’establert a
l’article 1.b) anterior.

g) Els causats per mala fe de l’Assegurat.

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

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

3. Extensió de la cobertura

La cobertura de riscs extraordinaris cobrirà a les 
mateixes persones i sumes assegurades que s’hagin 
establert en els contractes d’assegurança a efectes 
dels riscs ordinaris. 

En les pòlisses d’assegurances de vida que, d’acord 
amb el previst al contracte, i amb conformitat amb la 
normativa reguladora de les assegurances privades, 
generen provisió matemàtica, la cobertura del 
Consorci es referirà al capital en risc per a cada 
assegurat, és a dir, a la diferència entre la suma 
asseguradora i la previsió matemàtica que l’entitat 
asseguradora que l’hagués emès hagi de tenir 
constituïda. L’import corresponent a la citada previsió 
matemàtica serà satisfeta per la citada entitat 
asseguradora. 

COMUNICACIÓ DE DANYS AL CONSORCI DE 
COMPENSACIÓ D’ASSEGURANCES 

La sol·licitud d’indemnització de danys quina 
cobertura correspongui al Consorci de Compensació 
d’Assegurances, s’efectuarà mitjançant comunicació 
al mateix prenedor de l’assegurança, l’assegurat o el 
beneficiari de la pòlissa o per qui actuï per compte i 
nom dels anteriors, o per l’entitat asseguradora o el 
mediador d’assegurances per quina intervenció 
s’hagués gestionat l’assegurança.  

La comunicació dels danys i l’obtenció de 
qualsevol informació relativa al procediment i a l’estat 
de tramitació dels sinistres podrà realitzar-se:  

- Mitjançant trucada al Centre d’Atenció
Telefònica del Consorci de Compensació 
d’Assegurances (952 367 042 o 902 222 665). 

- Mitjançant la pàgina web del Consorci de
Compensació d’Assegurances 
(www.consorseguros.es). 

Valoració dels danys: la valoració dels danys que 
resultin indemnitzables d’acord a la legislació  

d’assegurances i al contingut de la pòlissa 
d’assegurança es realitzarà pel Consorci de 
Compensació d’Assegurances, sense que aquest 
quedi vinculat per les valoracions que, en el seu cas, 
hagués realitzat l’entitat asseguradora que cobrís els 
riscos ordinaris.  

Abonament de la indemnització: el Consorci de 
Compensació d’Assegurances realitzarà el pagament 
de la indemnització al beneficiari de l’assegurança 
mitjançant transferència bancària.  


