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CONTINGÈNCIES�COBERTES�
�
Article�1�
�
�
1.�Baixa�laboral�
�
Mentre� l’assegurat�estigui�afectat�per�una�malaltia�o�
un� accident,� sempre� que� impliqui� un� cessament�
temporal� en� l’exercici� de� la� seva� activitat� laboral� o�
professional,�MútuaTerrassa� �pagarà�al�beneficiari,�el�
subsidi�diari�establert�en�el�document�d’associació.�
�
El� subsidi� diari� a� satisfer� per�MútuaTerrassa,� durant�
tot� el� procés,� serà� el� vigent� en� la� data� d’inici� de� la�
baixa�laboral.�
�
S’estableix� un� període�màxim� indemnitzable� de� 425�
dies�a�comptar�des�de�l’inici�de�la�baixa�laboral.�Quan�
s’hagi� esgotat� l’esmentat� període,� ja� sigui� de� forma�
continuada� o� intermitent,� no� es� tindrà� dret� a� més�
indemnització� per� processos� derivats� de� la� mateixa�
malaltia,� conseqüències� i/o� seqüeles� d’aquesta�
etiologia.�
�
Podrà� contractar-se� una� franquícia,� essent� aquesta,�
els� dies� expressament� pactats� en� el� document�
d’associació� És� el� període� inicial� de� cada� sinistre� en�
que�no�es�pagarà� el� subsidi� diari� contractat.�Un� cop�
finalitzat� el� període� de� franquícia,� s’iniciarà� el�
pagament�del�subsidi�diari�fins�que�finalitzi�el�període�
de� cobertura� corresponent,� quedant� el� dia� d’alta�
exclòs�expressament�del�període�de�còmput.�
�
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Per� a� la� determinació� de� la� contingència� coberta,�
seran�d’aplicació�les�següents�normes:�
�
a) L’assegurat� haurà� de� trobar-se� en� situació�

d’incapacitat�física.��
b) En� totes� les� malalties� o� accidents� soferts,�

l’assegurat�ha�de�rebre�assistència�mèdica.�
c) En� totes� les� malalties� o� accidents� soferts,� el�

cessament� temporal� en� l’exercici� de� la� seva�
activitat�laboral�o�professional�que�generin,�ha�de�
ser�total.�Per�tant,�finalitzarà�el�dret�al�subsidi�en�
el�moment�en�que�l’assegurat�pugui�reemprendre�
les� seves� activitats� professionals� o� laborals�
habituals,�encara�que�sigui�de�manera�parcial,�tot�
i�que�no�estigui�totalment�restablert.�

d) El�subsidi�diari�a�satisfer�per�MútuaTerrassa��serà�
la� quantia� assenyalada� en� el� document�
d’associació�encara�que�l’assegurat�patís�diverses�
malalties�i/o�accidents�al�mateix�temps.�

e) En�el� cas�de�que�en�el�decurs�de� la�baixa� laboral�
sobrevingués� una� nova� malaltia� o� accident,�
conseqüència�de�l’evolució�de�la�o�les�inicialment�
declarades,� el� soci� mutualista,� l’assegurat� o� el�
beneficiari,� estan� obligats� a� lliurar� a�
MútuaTerrassa� � un� informe� mèdic� explicatiu� de�
l’esmentada� circumstància.� Si� la� nova� malaltia� o�
accident� sobrevingut� tingués� com� a� causa� un�
procés� diferent� de� la/les� inicialment� declarades,�
començarà� a� comptar� un� nou� termini� des� de� la�
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data� en� que� hagi� tingut� inici� l’última�malaltia� o�
accident.�

f) La�cobertura�és�vàlida�en�tot�el�territori�de�l’Estat�
Espanyol.�

�
�
2.�Hospitalització�
�
Si� durant� el� període� en� què� l’assegurat� està� en�
situació� de� baixa� laboral,� requereix� l’internament� en�
una� clínica� o� hospital,� MútuaTerrassa� � abonarà� per�
aquests� dies� el� subsidi� establert� al� document�
d’associació.�
�
La� Hospitalització� serà� una� prestació� opcional,� però�
sempre� que� es� contracti� haurà� d’anar� acompanyada�
de�la�prestació�Incapacitat�Temporal.�
�
En� cas� de� ser� contractada,� a� la� indemnització�
corresponent,� no� li� serà� aplicada� la� franquícia�
establerta�en�la�pòlissa�per�a�la�prestació�d’Incapacitat�
Temporal.�
�
En� cas� de� no� ser� contractada,� no� donarà�dret� a� cap�
tipus� d’indemnització� addicional� a� la� ja� rebuda� en�
concepte�d’Incapacitat�Temporal�
�
El� subsidi� diari� a� satisfer� per�MútuaTerrassa,� durant�
tot� el� procés,� serà� el� vigent� en� la� data� d’inici� de�
l’hospitalització.�
�
Durant� el� termini� màxim� de� 90� dies,� la� mutualitat�
garanteix� el� pagament�del� subsidi�diari� per� cada�dia�
que�l’assegurat�pernocti�de�forma�ininterrompuda�en�
condició� de� pacient� en� una� clínica� o� hospital,� per�
qualsevol�causa�que�no�estigui�exclosa�de�cobertura.�
�
Les�hospitalitzacions�successives�pel�mateix�procés�o�
causes� relacionades� amb� aquest� tindran� la�
consideració� d’un� sol� període� d’hospitalització� als�
efectes�del�còmput�del�termini�màxim�garantit.�
�
A� aquest� efectes,� s’entén� per� hospital� o� clínica,� els�
establiments�legalment�constituïts�amb�la�finalitat�de�
rebre�malalts�o�accidentats�per�al�seu�tractament�com�
a� pacients.� A� aquests� efectes� serà� requisit�
indispensable�que�els�esmentats�establiments�disposin�
de� serveis� mèdics� i� d’infermeria� 24� hores� al� dia,�
disposant� així� mateix� d’aquells� instruments� tècnics�
necessaris�pel�diagnòstic�i�la�intervenció�quirúrgica.�
�
La� cobertura� és� vàlida� en� tot� el� territori� de� l’Estat�
Espanyol.�
�
�
3.�Proves�diagnòstiques�especials�
�
Si�el�període�de�baixa�laboral�pot�prolongar-se�degut�
al� temps� d’espera� per� a� la� realització� de� proves�
diagnòstiques�especials,�MútuaTerrassa��podrà�oferir,�
o�el�propi�assegurat�podrà�sol·licitar�autorització�per�a�

que� la� prova� especial� sigui� realitzada� per� centres�
designats�per�MútuaTerrassa.�
�
Amb� efectes� d’aquest� reglament,� són� proves�
diagnòstiques�especials:��
�
a) Ecografia�en�traumatologia�muscular�o�articular.�
b) Electromiograma�
c) Escanner-Tac�
d) Gammagrafia�òssia�
e) Ressonància�magnètica�nuclear�
�
MútuaTerrassa� � assumirà� el� cost� de� la� prova�
diagnostica� especial� si� la� data� de� prescripció�mèdica�
de� la� prova� expedida� pels� serveis� mèdics� de�
l’assegurat,� aliens� a� MútuaTerrassa,� té� un� temps�
d’espera�superior�a�30�dies.�
�
L’oferiment� per� part� de� MútuaTerrassa� � es� podrà��
realitzar� � en� qualsevol� moment� a� partir� de� tenir�
constància� del� temps� d’espera.� En� l’oferiment� es�
comunicarà� el� facultatiu� que� realitzarà� la� prova�
especial�i/o�el�centre�on�es�portarà�a�terme.��
�
L’assegurat� podrà� acceptar� o� proposar� a�
MútuaTerrassa��una�altra�alternativa�dins�dels�serveis�
que� figurin� en� els� centres� concertats� per�
MútuaTerrassa.�L’acceptació,�nova�proposta�o�rebuig�
per� part� de� l’assegurat� haurà� de� ser� comunicat� de�
forma�explícita�dins�dels�7�dies�següents�a�la�data�de�
l’oferiment.� En� cas� de� no� realitzar� cap� tipus� de�
resposta,� s’entendrà� que� l’assegurat� ha� rebutjat.� En�
cas�de�rebuig,�s’estarà�a�l’establert�a�l’article�4.c.�
�
Si� és� l’assegurat� el� que� sol·licita� acollir-se� a� aquesta�
cobertura,�haurà�de� facilitar� la�prescripció�mèdica�en�
la�que�s’indiqui� la�necessitat�d’efectuar� la�prova�amb�
especificació�del� temps� real� d’espera.�MútuaTerrassa��
procedirà� conforme� a� allò� indicat� en� els� punts�
anteriors.�
�
�
4.�Cobertura�especial�per�seguiment�d’embaràs�i�part�
�
La� indemnització� per� incapacitat� professional�
temporal� com� a� conseqüència� de� l’embaràs� estarà�
limitada�a�una�indemnització�màxima�equivalent�a�60�
dies.�
�
En� el� cas� de� part� o� cesària� de� l'assegurada,� d'un� o�
més� fills,� MútuaTerrassa,� com� cobertura� especial,�
garanteix� mitjançant� un� pagament� únic,� l'import�
equivalent� a� 30� dies� del� capital� diari� contractat� en�
concepte�d'incapacitat�temporal�deduït�prèviament�el�
període�de�franquícia�contractat.�
�
Per� beneficiar-se� d’aquesta� cobertura� és�
imprescindible� que� l’assegurada� tingui� subscrit� el�
contracte�d’assegurança�amb�anterioritat�a�12�mesos�
des�de�la�data�d’ocurrència�del�sinistre.�
�
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�
�
�
�
Article�2.-�
�
La�cobertura�finalitzarà:�
�
a) A�la�jubilació�de�l'assegurat�i�com�a�màxim,�als�65�

anys�d'edat.�
b) En�cas�de�mort�de�l’assegurat.�
c) En� la� data� en� que� es� pugui� diagnosticar�

mèdicament� a� l’assegurat,� una� incapacitat�
permanent�per�a� l’exercici�de� l’activitat� laboral�o�
professional�establerta�en�el�contracte.�

d) En� la� data� en� que� l’assegurat� cessi� de� tota�
activitat� laboral� o� professional,� o� passi� a� la�
situació�d’aturat.�

e) La�prestació�s’anul·larà�automàticament,�quedant�
sense� efecte� en� el�moment� en�que� s’esgotin� els�
425�dies�màxims�establerts�per�aquest�reglament.�

�
�
Article�3.-�
�
Contingències�excloses�de�cobertura�
�
Queden� excloses� de� cobertura,� les� baixes� laborals� i�
hospitalitzacions�derivades�de:�
�
a) Totes� les� malalties,� cròniques� o� no,� lesions� o�

defectes,� i� les� seves� seqüeles� i� complicacions,�
d'origen�anterior�a�la�data�d'efecte�del�document�
d’associació.�

b) Els� processos� patològics� que� tinguin� com� a�
manifestació� única� el� dolor,� i� que� no� estiguin�
confirmats� per� proves� de� diagnòstic,� i�
específicament� la� síndrome� de� la� fatiga� crònica�
i/o�fibromiàlgia.�

c) Les� malalties� que� pateixi� l'assegurat� que� siguin�
d'índole�imprecisa�i�sense�símptomes�objectius.�

d) Les�malalties�de�tipus�psicològic�o�psiquiàtric.�Així�
com� totes� les�malalties� o� trastorns� ocasionats� o�
desencadenats�per�l’estrès.�

e) 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,�salt�de�pont,�pràctiques�
esportives� utilitzant� vehicles� a� motor,� pràctica�
d'esquí� fora� de� les� pistes� senyalitzades� a� tal�
efecte,�i�qualsevol�altre�assimilable�a�aquestes.�

f) Les� malalties,� accidents� i� processos� patològics�
originats� o� atribuïbles� a� l'ús� d'estupefaents� o�
altres� tòxics,� derivats� d’alcoholisme,� actes�
d'imprudència� temerària� o� motivats� per� una�
baralla�o�intent�de�suïcidi. 

g) Les� malalties,� accidents� i� processos� patològics�
causats�voluntàriament�per�l’assegurat,�així�com��
�
�

�
�
�
�
els� tractaments� terapèutics� no� imprescindibles� o�
negligentment�aplicats.�

h) Totes�les�malalties�causades�o�atribuïbles�al�virus�
d'inmunodeficiència�humana�(VIH).�

i) Les� conseqüències� o� seqüeles� derivades� de�
l’avortament�o�part,�i�el�permís�per�maternitat.�En�
el�cas�de�part�només�es�tindrà�dret�a�la�cobertura�
especial� que� estableix� l’article� 1.4� d’aquest�
reglament.�

j) 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.�

k) Els� actes� mèdics� o� quirúrgics� i� les� seves�
conseqüències,� als� que� sigui� sotmès�
voluntàriament� l’assegurat� sense� la� preceptiva�
indicació� mèdica� com� � són� � els� � tractaments�
exclusivament� d’estètica,� els� implants� dentals�
amb� aquesta� finalitat� i� els� tractaments�
d’esterilitat.�

l) Els�exàmens�mèdics,�estades�en�balnearis� i� cases�
de�repòs�o�similars.��

m) Reaguditzacions,� seqüeles,� complicacions� i�
tractaments� específics� associats� a� circumstàncies�
anteriorment�assenyalats�com�a�excloses. 

n) Submissió� a� tractaments� experimentals� o� dictats�
per�persones�no�autoritzades�per�a�l’exercici�de�la�
medicina. 

o) Les� conseqüències� o� seqüeles� de� la� Cirurgia�
Bariàtrica.�

p) Les� malalties� sense� simptomatologia,� on� la�
incapacitat� per� a� realitzar� l’activitat� laboral� o�
professional� vingui� donada� per� limitacions� de�
mobilitat�com�a�conseqüència�d’estat�d’alarma,�o�
qualsevol� altre� restricció� legal,� així� com,� factors�
preventius�per�patologies�de�base.��

�
�
PRESTACIONS�
�
�
Article�4.-�
�
Per� tenir� dret� a� la� prestació,� seran� d'aplicació� els�
següents�punts:�
�
a) Notificar� la� incapacitat� a� la� Mutualitat,� dins� el�

termini�màxim�de�8�dies,�mitjançant�document�de�
baixa� mèdica� extès� i� subscrit� pel� metge� que�
assisteixi� al� pacient,� en� el� que� es� farà� constar� el�
nom� i� cognoms� de� l’assegurat� i� la� malaltia� que�
pateix,�o�bé�el�certificat�de�baixa�emès�pel�metge�
de�la�Seguretat�Social.�
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b) Els�dies�coberts�es�comptaran�des�del�dia�en�que�
el� facultatiu� designat� per� MútuaTerrassa��
concedeixi� la�baixa,� i� fins�el�dia�en�que�el�mateix�
certifiqui� l'alta,� quedant� aquest� expressament�
exclòs�del�període�de�còmput,�amb�independència�
del� que� determini� el� metge� de� l'assegurat.� A�
aquests� efectes,� en� els� casos� d’accident,�
hospitalització� o� intervenció� quirúrgica,� es�
comptarà� des� de� la� data� d’ocurrència�
documentada,�i�en�cas�de�malaltia�des�de�la�data�
de�comunicació,�que�es�podrà�realitzar�per�escrit,�
telèfon,�fax�o�correu�electrònic.�

c) A� petició� del� facultatiu� designat� per�
MútuaTerrassa,� l'assegurat� aportarà� informes�
mèdics,�per� tal�de�constatar� la�natura,� evolució� i�
pronòstic� de� la� malaltia� o� accident� sofert� en� el�
termini� màxim� de� 7� dies� des� de� la� data� de�
comunicació� del� sinistre.� En� cas� de� petició� de�
nous�informes�per�part�de�MútuaTerrassa,�aquests�
s’hauran� de� facilitar� en� el� termini� màxim� de� 15�
dies�des�de�la�petició.�

d) En� cas� de� que�MútuaTerrassa� � consideri� que� la�
baixa� s'allarga� a� conseqüència� del� retard� en� la�
presentació� dels� informes� establerts� a� l'apartat�
anterior,�pot�decidir�interrompre�la�baixa.�

e) Serà�causa�expressa�de�suspensió�del�subsidi�diari,�
la� permanència� de� l’assegurat� en� llista� d’espera�
per� a� la� realització� de� proves,� exploracions,�
tractaments�mèdics�o� intervencions�quirúrgiques.�
Si� un� cop� l’assegurat� ha� estat� sotmès� a� aquests�
procediments� terapèutics� i� la� baixa� està�
justificada,�el�metge�de�MútuaTerrassa�pot�tornar�
a� concedir-la� a� partir� de� la� data� en� que� es�
realitzin.��

f) Finalitzarà�el�dret�al�pagament�de�la�prestació�en�
els� casos� en� que� l’assegurat� abandoni� el� seu�
domicili�si�per�prescripció�mèdica�s’ha�determinat�
la�necessitat�de�permanència�en�el�mateix.��

g) MútuaTerrassa� � podrà� realitzar� les� visites� o�
inspeccions� que� consideri� oportunes� per�
comprovar�l’estat�de�l’assegurat,�podent�adoptar,�
en�funció�del�resultat�de�les�mateixes,�les�mesures�
que�estimi�oportunes.�En�cas�de�que�un�assegurat�
s’oposés�a�la�visita�o�inspecció�de�MútuaTerrassa,�
aquesta� quedarà� totalment� alliberada� del�
pagament�del�subsidi�diari.�

h) MútuaTerrassa� � podrà� finalitzar� o� suspendre� la�
prestació:�
 Si� l'assegurat� no� facilita� les� inspeccions,�

reconeixements�mèdics,�informes�així�com,�en�
el� seu� cas,� l’historial� clínic,� que� consideri�
oportuns�MútuaTerrassa.�

 En�el�moment�en�que�es�pugui�diagnosticar�
�mèdicament� que� la�malaltia� o� accident,� que�
�ha� motivat� la� baixa� laboral� soferta� per�
�l’assegurat,� s’ha� transformat� en� una�
�incapacitat� permanent� per� a� l’exercici� de� la�
�seva� activitat� laboral� o� professional�
�establerta�en�el�contracte.�

 Si� l’assegurat� es� troba� en� situació� d’atur� o�
jubilat,�o�bé�ha�complert�els�65�anys�d’edat,�o�

bé� ha� cessat� en� l’exercici� de� tota� activitat�
professional,� o� bé� es� troba� inhabilitat� per� a�
l’exercici�de�la�seva�professió�declarada�en�el�
contracte� així� com� en� el� cas� que� no�
acompleixi� els� requisits� legalment� exigibles�
per� al� desenvolupament� de� la� seva� activitat�
laboral.�

 Quan� es� comprovi� l'existència� de�
circumstàncies�que�determinin�l'incompliment�
d'aquest�reglament.�

 Quan� l’assegurat� realitzi� activitats� per�
compte� propi� o� aliè,� encara� que� no� siguin�
remunerables.�

 Per�allargament�voluntari�de�la�baixa�per�part�
de� l’assegurat.� S’entén� per� allargament�
voluntari� de� la� baixa,� quan� la� durada� del�
procés� d’incapacitat� temporal� suposi� un�
increment� substancial� sobre� l’establert�per� la�
Seguretat� Social� en� els� Temps� Mitjans�
d’Incapacitat� Temporal� per� al� procés� mèdic�
de� què� es� tracti,� i� no� es� trobi� justificat�
clínicament.�

 Quan�l’assegurat�no�faci�tot�el�que�estigui�al�
seu� abast� per� accelerar� el� temps� de�
recuperació� de� la� patologia� motiu� de� la�
incapacitat� temporal,� o� bé� realitzi� activitats,�
ja� siguin� o� no� remunerables� que� puguin�
allargar�el�mateix�procés.�

i) Cessarà� el� dret� a� la� prestació� quan� l’assegurat�
pugui� reprendre� o� reprengui� l’activitat� laboral,�
encara� que� sigui� de� manera� parcial� i� no� estigui�
totalment� restablert,� o� quan� no� es� pronostiqui�
una�major�o�total�recuperació.�

j) En�cas�que�un�sinistre�hagi�estat� interromput�de�
resultes�de�l’aplicació�de�l’apartat�i)�o�j)�d’aquest�
mateix� article,� la� Mutualitat� podrà� denegar� les�
conseqüències� econòmiques� dels� sinistres�
posteriors� sempre� que� corresponguin� al� mateix�
procés�patològic.�

�
MútuaTerrassa��assenyalarà�la�data�de�finalització�de�
la�prestació.�
�
Per�al� cobrament�de� la�prestació�d’hospitalització,�el�
beneficiari�haurà�d’aportar:��
�
a) En�un�termini�màxim�de�15�dies�des�de�la�data�de�

l’hospitalització,� certificació� lliurada� pel� metge�
operador�o�metge� responsable,�on�constin�nom� i�
cognoms� de� l’assegurat,� el� nom� del� centre�
hospitalari� on� hagi� estat� intervingut� o� tractat,� la�
classe� d’intervenció� o� hospitalització� i� l’historial�
clínic.�

b) En� un� termini�màxim� de� 15� dies� des� de� la� data�
d’alta�de� l’hospitalització,� certificació� lliurada�pel�
centre�hospitalari�on�hi�consti� les�dades�d’ingrés,�
de�la�intervenció�i�de�l’alta�del�centre.�

�
�
�
�
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�
A� petició� de� MútuaTerrassa,� l’assegurat� aportarà�
informes�mèdics�addicionals�que�s’hauran�de�facilitar�
en�el� termini�màxim�de�15�dies�des�de� la�data�de� la�
petició.�
�
MútuaTerrassa,� podrà� sol·licitar� altre� tipus�
d’informació�o�proves�complementàries,�que�permetin�
valorar� el� fet� causant� de� la� prestació.� L’assegurat�
podrà�autoritzar�als�seus�metges�a�facilitar�informació�
referent�a�la�incapacitat�temporal.��
�
�
�


