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DEFINICIONS 
 
A efectes d’aquest  reglament  s’entén per: 
 
Accident 
Lesió corporal soferta durant la vigència de la  pòlissa, que derivi d’una causa 
violenta, sobtada,  externa i aliena a la intencionalitat de l’ assegurat. 
 
Acte mèdic 
Acció de caràcter terapèutic o diagnosi feta  per un metge i/o facultatiu. 
 
Assegurat - Mutualista 
La persona o persones naturals, designades en les  condicions  particulars, 
sobre les quals s’estableix  l’ assegurança. 
 
Assegurador - Mutualitat 
Germandat Sant Joan Baptista de Sant Celoni, MPS   persona jurídica que, 
mitjançant el cobrament de la quota i dintre dels límits pactats, assumeix la 
cobertura dels riscos previstos al reglament. 
 
Persona protegida - Assegurat 
Té  aquesta condició l’ assegurat que rep  la prestació de l’ assegurador, en 
cas de produir-se el sinistre. 
 
Visita 
Relació assistencial entre pacient i facultatiu, en el mateix espai i temps, sent 
necessària la presència física de tots  dos. 
 
Malaltia 
Alteració de l’estat de salut d’un individu que sofreix     una patologia que no 
és  conseqüència d’accident, el diagnòstic i la confirmació del qual l’efectua  
un metge o odontòleg legalment reconegut, i que necessita         assistència 
facultativa. 
 
Malaltia  congènita 
És aquella malaltia que existeix en el moment del naixement, com a 
conseqüència de factors hereditaris o afeccions adquirides durant la gestació 
fins  al mateix moment del naixement, o bé aquella  descoberta més tard en 
qualsevol període de la vida de               l’individu. 
 
Malaltia  preexistent 
És aquella malaltia que pateix  l’ assegurat amb anterioritat a la data de 
contractació de l’ assegurança o de l’alta en la  pòlissa. 
 
Mutualista 
La Mutualitat la formen  totes aquelles persones, físiques  o jurídiques, inscrites,  
amb tots els drets i les obligacions que s’estableixen en els  estatuts de l’ entitat.  
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Hospital 
Establiment públic o privat legalment autoritzat per al tractament de malalties 
o lesions corporals, previst dels mitjans per efectuar diagnòstics i intervencions 
quirúrgiques    i atès per un metge les 24 hores del dia. 
 
Hospitalització 
Registre d’entrada de la persona protegida com a pacient i la seva 
permanència durant un mínim d’una nit  i un àpat principal. 
 
Cirurgia  major  ambulatòria 
Procés quirúrgic o intervencionista que requereix observació sense necessitat 
de pernoctació. 
 
Indisputabilitat 
Cas d’inexactitud en les declaracions del  prenedor que puguin influir a la 
valoració del risc. 
 
Intervenció quirúrgica  
Operació amb fins diagnòstics o terapèutics,  feta mitjançant incisió o una altra 
via d’abordatge intern, efectuada  per un cirurgià en un centre autoritzat 
(hospitalari o extrahospitalari) i que requereix  normalment la utilització d’una 
sala d’operacions. 
 
Metge 
Doctor o llicenciat en medicina legalment capacitat i autoritzat per tractar 
mèdicament o quirúrgicament la malaltia o lesió que origini alguna de les 
garanties contingudes en la  pòlissa. 
 
Període de carència 
Període de temps durant el qual no entren en vigor algunes de les cobertures 
incloses dins de les garanties de la  pòlissa. 
 
Termini de disputabilitat 
Període de temps durant el qual  l’ assegurador pot denegar les seves 
prestacions o impugnar el contracte al·legant l’existència de malalties anteriors 
de l’ assegurat i no declarades  per ell. Transcorregut aquest termini, l’ 
assegurador només té  aquesta facultat en el cas  que el  prenedor i/o l’ 
assegurat hagin actuat dolosament. 
 
Pòlissa 
Document escrit que conté les condicions reguladores de l’ assegurança. 
Formen part integrant de la  pòlissa: la sol·licitud d’ assegurança, el qüestionari 
de salut, les condicions generals, les particulars, les especials i els suplements o 
apèndixs que s’hi afegeixin,      per complementar-la o modificar-la. 
 
Prestació 
És l’assistència sanitària que es deriva de la presentació d’un sinistre. S’entén 
per assistència l’acte d’atendre o curar la salut d’una persona. 
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Quota 
És el preu de l’ assegurança,  és a dir, la quantitat que el  prenedor de l’ 
assegurança o  assegurat ha d’abonar a l’ assegurador. El rebut conté,  a més, 
els recàrrecs, taxes i impostos que són   d’aplicació legal. 
 
Pròtesi 
Element de qualsevol naturalesa, que reemplaça  temporalment o 
permanentment l’absència d’un òrgan, teixit, fluid orgànic, membre o part 
d’algun d’aquests. A títol d’exemple, tenen aquesta consideració els elements 
mecànics o biològics  com ara recanvis valvulars cardíacs, substitucions 
articulars,  materials biològics (còrnia),  fluids, gels i líquids sintètics o 
semisintètics substitutius d’humors o líquids orgànics, reservoris de medicaments, 
sistemes d’oxigenoteràpia ambulants, etc. 
 
Sinistre 
Qualsevol fet, les conseqüències del qual  estiguin totalment o parcialment 
cobertes per la  pòlissa. Es considera  que constitueix un sol i únic sinistre el 
conjunt de serveis derivats d’una mateixa causa. 
 
Prenedor de l’ assegurança 
És la persona  física o jurídica que, juntament amb l’ assegurador, subscriu 
aquest contracte, i a qui  correspon les obligacions que se’n deriven,  excepte 
les que per la seva naturalesa hagin de ser complertes per l’ assegurat. 
 
Urgència 
És aquella situació que requereix atenció mèdica immediata,  ja que un retard  
en l’actuació  pot derivar en un compromís vital o dany irreparable en la 
integritat física del pacient. 
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ARTICLE 1.  LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
Aquest contracte d’assegurança està  sotmès a les normes següents: 
 
Normes imperatives 
 
Normativa de la Generalitat de Catalunya: 
Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre les mutualitats de previsió social (DOGC de 30 
de juny) 
Decret 279/2003, de 4 de novembre,  de desplegament de determinats 
aspectes de la Llei 10/2003 (DOGC de  20 de novembre) 
 

En matèria d’ordenació de l’assegurança: 
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 (BOE de 5 de 
novembre) 

Reial  decret 1430/2002, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el  reglament 
de  mutualitats de  previsió  social (BOE  de 17 de gener) 

Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre (BOE del dia 25), pel qual s’aprova 
el  reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances privades. 

I la resta de disposicions vigents i complementàries en matèria d’ordenació i 
supervisió. 

 
En matèria de contractació de les assegurances privades: 
A la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança (BOE del dia 17), 
d’ara endavant la Llei, i legislació concordant de modificació. 

 
En matèria de protecció dels consumidors: 
A la Llei 26/1984, de 19 de juliol (BOE del dia 24),  general per a la  defensa dels 
consumidors i usuaris. 

 
En matèria de mediació: 
A la Llei 9/1992, de 30 d’abril (BOE del dia 2 de maig), de mediació en 
assegurances privades, com també les normes de desenvolupament legislatiu, 
execució i assumpció de competències sobre mediació en l’assegurança 
privada, dictades per la Generalitat de Catalunya. 

 
En matèria de protecció de dades de caràcter personal: 
A la Llei  orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del dia 14), de  protecció 
de  dades de  caràcter  personal i normes de desenvolupament. 
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Normes contractuals: 
D’acord amb allò  convingut a les  condicions  generals i  particulars 
estipulades per la  pòlissa. D’acord amb l’article 3 de la Llei, no tenen  validesa 
les clàusules limitatives dels drets dels assegurats si aquests no les accepten  
específicament  per escrit  com a pacte addicional a les  condicions  
particulars de la  pòlissa.. No requereixen  aquesta acceptació les meres 
transcripcions o referències a preceptes legals o reglamentaris imperatius. 

 

L’article 2 de la Llei declara vàlides les clàusules contractuals que difereixin de 
les legals i que siguin més beneficioses per a l’assegurat. 

 
ARTICLE 2. OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA 
 
Dins  dels límits i condicions estipulats  per la  pòlissa i per aquest   reglament, i 
d’acord amb les cobertures que   hagi  contractat  el soci, i mitjançant 
l’aplicació de la quota corresponent, l’ assegurador es compromet  a assumir  
l’import total de les despeses derivades de l’assistència mèdica, quirúrgica i 
hospitalària que li sigui prestada i que calgui en tota mena de malalties o 
lesions, i que comprenen les especialitats, les prestacions i els serveis que 
figuren en l’Article 14. Descripció dels serveis   segons la modalitat contractada. 

En cap cas es concediran indemnitzacions optatives en metàl·lic en substitució 
dels serveis d'assistència sanitària que s'estableixen en aquestes normes. 

En qualsevol cas, segons el que disposa l’article 103 de la Llei de contracte d’ 
assegurança, l’ assegurador assumeix  l’assistència necessària de caràcter 
urgent, d’acord amb allò que preveuen les condicions de la  pòlissa. 

 
ARTICLE 3. MODALITATS D’AQUESTA ASSEGURANÇA 
 

Aquesta  assegurança ofereix la possibilitat de contractació de tres modalitats 
de cobertura. Aquestes modalitats corresponen a tres nivells diferents de 
cobertura en què  el nivell superior amplia les cobertures i prestacions del nivell 
inferior. 

 

En l’Article 14. Descripció dels serveis es relacionen les prestacions incloses en 
cadascuna de les modalitats d’aquesta assegurança.   

En termes generals, aquestes modalitats són les enunciades a continuació: 
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Nivell 1. Modalitat bàsica:    
Assistència  primària: servei de medicina general i pediatria. Inclou 
només les visites. 

 Urgències. Inclou només les visites. 

 
Nivell 2. Modalitat de serveis complets:    

Modalitat bàsica.         

Especialitats en  consultori. 

Tècniques especials de  diagnosi. 

Mitjans de contrast. 

Tècniques terapèutiques. 

Banc de  sang i  plasma. 

Intervencions  i  hospitalitzacions  quirúrgiques. 

Control  embaràs. 

Transport sanitàri i Programa mobilitat física. 

Clínica del dolor. 

  
Nivell 3. Modalitat extra:         

Modalitat de serveis complets  ampliada amb  relació a especialitats, 
tècniques i serveis. 

Hospitalització  mèdica. 

Programa extra  MGC. 

 

 

D’altra banda, existeixen  serveis  opcionals de  pagament, que no estan 
coberts per aquesta assegurança, en els quals l’ assegurat o  prenedor  pot  
obtenir un preu preferent. Aquests serveis es relacionen en l’Article 14. 
Descripció dels serveis.    

 

ARTICLE 4. REQUISITS D’INSCRIPCIÓ I CONTRACTACIÓ 
 

1) En aquesta prestació s’admet  la inscripció de persones protegides que 
els associats de Germandat Sant Juan Baptista de Sant Celoni, MPS  
puguin inscriure, prèvia acceptació  de la Mutualitat, les quals gaudiran 
dels beneficis que la prestació atorga i hauran de complir els mateixos 
requisits i condicionants que estableixin els  estatuts de la Mutualitat. 
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2) La inscripció de la persona protegida es pot  sol·licitar abans  que 
aquesta compleixi l’edat de 70 anys. En cas de defunció de l’associat, 
les persones que hagi inscrit poden  seguir assegurades, sempre que es 
mantinguin al corrent en el pagament de les quotes corresponents a les 
inscripcions fetes.       

 
3) S’ha d’emplenar  per escrit el  qüestionari de  salut que es facilita en el 

moment de la sol·licitud d’inscripció per la subscripció de la cobertura, 
sense ometre cap patologia  i renunciant expressament a les 
prestacions que poguessin  derivar-se dels efectes soferts. 

 
4) Els fills nounats de l’ assegurat s’incorporaran  mitjançant prèvia 

comunicació dels progenitors com a  assegurats, amb tots els drets i 
obligacions, i no se’ls  aplicarà un període de carència superior a aquell 
que hagi  de consumir la mare i en el seu defecte, el pare.  

 
5) Aquesta   assegurança permet tres classes d’inscripció: 

 
a. Individual. Document d’inscripció que comprèn una persona 

física que simultàniament reuneix la condició de soci, persona 
protegida i beneficiària.     

 
b. Familiar. Document d’inscripció que comprèn una persona física 

en qualitat de soci que designa com a persones protegides i 
beneficiàries  aquelles persones físiques  vinculades a ella per 
raons familiars o de convivència. 

 
c. Col·lectiva. Document d’inscripció que comprèn  una persona 

física o jurídica en qualitat de soci que té la facultat de designar 
com a persones protegides i beneficiàries   aquelles persones 
físiques  vinculades a ella per raons de treball o d’associació. 

 
 
ARTICLE 5. RISCOS EXCLOSOS 
 
Queden exclosos de la cobertura d’aquesta assegurança: 
 

1) Malalties, processos, lesions, defectes congènits  i/o constitucionals, així 
com les seves conseqüències. Malalties, processos, lesions preexistents a 
la data de formalització del contracte, llevat  que es declarin en el  
qüestionari de  salut i siguin expressament acceptats per l’ entitat. 

 
2) Catàstrofes naturals, alteracions de l’ordre públic, guerra, terrorisme, 

energia atòmica i   epidèmies declarades oficialment. 
 
3) Les persones seropositives,  així com les persones afectades per la  

síndrome de la immunodeficiència  adquirida (SIDA), les seves 
conseqüències i complicacions en qualsevol de les seves fases. 
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4) Lesions que l’assegurat  s’infligeixi o siguin conseqüència de l’intent de 
suïcidi, estigui o no l’assegurat en l’ús de les seves facultats mentals. 
Processos patològics en els quals incideixi la ingestió de drogues o l’abús 
de l’alcohol, psicofàrmacs, estupefaents, al·lucinògens, així com els 
processos patològics derivats de  l’addicció. S’entén per droga en 
aquest  reglament aquells productes que la Llei catalana 20/85 de juliol 
de 1985 qualifica com a drogues no institucionalitzades. La 
dependència s’entendrà d’acord amb la definició de la mateixa norma 
legal.   

 
5) La pràctica professional de qualsevol esport o ser aficionat a  la boxa, 

als esports aeris o nàutics, l’escalada, les curses de vehicles (inclosos els 
seus entrenaments), el rugbi, l’espeleologia i qualsevol altre esport de 
tipus anàleg i altres  pràctiques notòriament perilloses. 

 
6) La medicina preventiva en general i qualsevol altre servei que no estigui 

comprès expressament en l’Article 14. Descripció dels serveis   o si ho 
està  no hagi estat  contractat. 

 
7) L’assistència sanitària que exigeixi el tractament per accidents laborals 

professionals i aquells que estiguin emparats per l’ assegurança de  
responsabilitat  civil derivada de l’ús i la circulació de vehicles de motor 
de subscripció obligatòria. 

 
8) Els tractaments per la fecundació in vitro,  la inseminació artificial, 

qualsevol tècnica de reproducció assistida i qualsevol acte no 
terapèutic,   tret que hagin   estat contractats expressament. 

 
9) Els internaments per processos crònics i per tots aquells que, a judici del 

facultatiu de l’ entitat, no es puguin beneficiar de l’internament en 
clínica. No obstant això, les afeccions cròniques no impediran 
l’internament en les fases agudes o per l’aparició d’altres malalties 
concurrents agudes. 

 
10) Les pròtesis, els dispositius intrauterins o intratubaris i els balons 

intragràstics. 
 

11) Cirurgia de la miopia  i altres trastorns de l’  agudesa visual. 
 

12) Prestacions mèdiques sol·licitades per metges aliens a l’ entitat o fetes  
per metges i centres que no estan  concertats per l’ entitat. 

 
13) La  dermatologia  cosmètica, l’atenció als parts, la interrupció 

involuntària de l’embaràs, encara que es tracti dels supòsits inclosos en 
la legislació vigent.  La cirurgia refractiva, la foniatria i la logopèdia. La 
psicoanàlisi, els tests psicològics, la sofrologia, la narcolèpsia 
ambulatòria i el tractament per drogoaddicció o alcoholisme. Litotrícia i 
vasectomia. La cirurgia i els tractaments estètics. 
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14) Anàlisis i altres exploracions que siguin necessàries per a l’expedició de 
certificats, l’emissió d’informes i el lliurament de qualsevol tipus de 
document mèdic que no tingui una clara funció assistencial. 

15) Els mitjans de diagnosi i les tècniques de tractament que no siguin 
pràctica habitual en el  sistema  sanitari  públic. 

 

PRESTACIONS EXCLOSES LLEVAT QUE S’INCLOGUIN EXPRESSAMENT EN LES 
CONDICIONS PARTICULARS DE LA PÒLISSA 

 

1) L’assistència sanitària que exigeixi el tractament per accidents laborals, 
professionals i esportius federats. 

2) L’assistència sanitària per danys a persones, en els supòsits 
d’assegurament obligatori de la Llei sobre responsabilitat civil i 
assegurança en la circulació de vehicles de motor. 

3) La medicina preventiva, la diagnosi i els tractaments d’esterilitat, 
planificació familiar i tècniques de reproducció assistida. 

4) Tota mena de pròtesis, peces anatòmiques (funcionals i ortopèdiques) i 
material d’osteosíntesi. 

5) El trasplantament d’òrgans, teixits i precursors hematopoètics. 

6) Les proves de detecció precoç de malalties congènites. 

7) Qualsevol medicament fora dels internaments mèdics i quirúrgics.          . 

8)  La medicació en tractaments oncològics en règim ambulatori o en 
hospital de dia. 

 
Les tècniques noves de diagnosi, terapèutiques o quirúrgiques que apareguin  
en l’espectre assistencial de la medicina no estan compreses en la cobertura 
d’aquesta  assegurança, mentre no hi constin expressament.  

 
ARTICLE 6. PERÍODES DE CARÈNCIA 
Totes les prestacions que en virtut de la  pòlissa assumeixi l’ assegurador, a 
excepció de les visites mèdiques que es puguin fer  als facultatius,  es 
facilitaran  quan hagin passat els períodes de carència següents depenent de 
la modalitat de cobertura contractada: 

 
Nivell 1. Modalitat bàsica : sense carències  

 
Nivell 2. Modalitat de serveis complets:   

1) 6 mesos per  hospitalització  quirúrgica o  cirurgia  major  ambulatòria 

2) 3 mesos per  cirurgia  menor  ambulatòria 

3) 3 mesos per  especialitats en consultori 



 

Assistència Sanitària: Quadre Mèdic Tancat                                                 Pàgina 11 de 30 

4) 3 mesos per  tècniques especials de  diagnosi 

5) 6 mesos per tècniques terapèutiques  

6) 6 mesos per  control de l’ embaràs 

 

Nivell 3. Modalitat extra:       
1) 6 mesos per  hospitalització  mèdica,  hospitalització  quirúrgica o  cirurgia  

major  ambulatòria 

2) 1 mes per  cirurgia menor ambulatòria 

3) 9 mesos per la  tècnica de  coronariografia   

4) 6 mesos per  mitjans de contrast 

 

Cal esmentar  que en el  cas  que un  assegurat decideixi  ampliar la cobertura 
de la seva  assegurança i contractar un nivell superior a aquell que tingui  
contractat, i hagi  transcorregut el període de carència estipulat per tenir dret 
a les prestacions que tenia contractades, només s’aplicaran  els períodes de 
carència aplicables a aquelles prestacions que l’ assegurat no tingui  cobertes 
en la  pòlissa anterior. 

 

ARTICLE 7. DURADA DE L’ASSEGURANÇA 
 
L’  assegurança s’estipula pel període de temps previst en les  condicions  
particulars i, el seu venciment, de conformitat amb l’article 22 de la Llei de  
contracte de l’ assegurança, es prorroga  tàcitament per períodes no superiors 
a l’any.  El primer venciment serà a 31 de desembre de l’any de contractació, 
per la qual cosa la quota del primer any és  proporcional al període que 
correspongui. No obstant això, qualsevol de les parts pot  oposar-se a la 
pròrroga mitjançant una notificació escrita adreçada a l’altra part afectada, 
amb una antelació no inferior a dos mesos a comptar a partir de la conclusió 
del període. 

 
L’ assegurança s’extingeix en els casos següents: 

  
1)  Comunicació de la mort de l’ assegurat. 

 
2)  Comunicació de trasllat de residència a l’estranger o per no residir un 

mínim de nou mesos a l’any en el territori nacional. 
 

3) Comunicació que els familiars inclosos en la pòlissa   que conviuen  amb el  
prenedor de l’ assegurança, ja no viuen  de manera habitual en el 
domicili d’aquest últim, fet que  s’ha de comunicar  a l’ assegurador. Si 
aquestes persones contracten una nova  assegurança abans de 
transcórrer un mes des de la comunicació anteriorment esmentada, l’ 
assegurador en mantindrà els drets  adquirits. 
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Durant l’assistència de l’ assegurat, i fins  al seu guariment, l’ assegurador no 
pot  rescindir la  pòlissa, sempre que es mantingui al corrent de pagament. 

 

ARTICLE 8. PAGAMENT DE QUOTES 
 
El  prenedor de l’ assegurança, d’acord amb l’article 14 de la Llei de  
contracte de l’ assegurança, està obligat al pagament de la quota, la forma 
de pagament consta  a les  condicions  particulars. 
 
La quota és anual,  i es pot fraccionar en pagaments mensuals, trimestrals i 
semestrals, amb el recàrrec corresponent per compensar les  despeses 
administratives i financeres que això representa. 
 
La quota és  exigible conforme a l’article 15 de la Llei de  contracte de l’ 
assegurança una vegada signat el contracte; si no es paga  per culpa del 
prenedor; l’ assegurador té dret a resoldre el contracte o a exigir el pagament 
per via executiva partint de la  pòlissa, i si no es paga  abans que es produeixi 
el sinistre, l’ assegurador queda  alliberat de la seva aplicació, llevat que 
existeixi un pacte en sentit contrari. 
 
En cas de manca de pagament de la primera quota o derrames successives, 
la cobertura de l’ assegurador se suspendrà  un mes després del dia del  
venciment i, si no reclama el pagament dins  dels sis mesos següents a aquest 
venciment, s’entendrà que el contracte queda extingit. Si el contracte no es 
resol  o no s’extingeix  conforme a les condicions anteriors, la cobertura tornarà 
a tenir efecte a les 24 hores del dia en què el prenedor pagui la quota. En 
qualsevol cas,  l‘assegurador només podrà exigir  la quota del període en curs 
quan el contracte estigui en suspens. 
 
L’ assegurador només  està obligat pels rebuts lliurats per la  direcció de l’    
entitat. 
 
Pot  convenir-se en  condicions  particulars el cobrament dels rebuts  
mitjançant comptes oberts en bancs o caixes d’estalvi. En aquest supòsit, 
s’aplicaran les normes següents: 
 

1) El  prenedor de l’ assegurança lliurarà a l’ assegurador una carta dirigida a 
l’establiment bancari o caixa d’estalvi, i donarà l’ordre oportuna a  aquest 
efecte. 

2) La quota s’ha de pagar  al seu venciment.        Si en el moment del   
cobrament dins  del termini de gràcia (un mes) no hi ha  fons suficients en 
el compte del  prenedor de l’ assegurança      l’ assegurador notificarà al 
prenedor que té un rebut pendent de cobrament i l’ assegurat està  
obligat a pagar-lo.  
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ARTICLE 9. DRETS  DE L’ASSEGURAT O PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA 
 
El soci té dret a la confidencialitat de tota la informació a la qual  té accés la 
Mutualitat  relacionada amb el seu estat de salut o malaltia, amb els  
processos i estades corresponents. 

Les seves dades personals estaran garantides i protegides per la Mutualitat 
com a responsable del tractament d’aquestes dades. 

En els casos d’  agraïments, suggeriments  o incidències en els serveis, l’associat 
té dret a fer-los arribar al Servei d’Atenció al Client i utilitzar les instàncies de 
reclamació si ho creu oportú. 

 Qualsevol diferència que sorgeixi entre el  mutualista i la Mutualitat en l'ordre 
assistencial sanitari, una vegada complert el tràmit assenyalat, si la resolució no 
fos prou convincent per al reclamant, aquest pot  formular recurs davant la 
Direcció General d'Ordenació i Planificació Sanitària. 

 

ARTICLE 10. ALTRES OBLIGACIONS, DEURES I  FACULTAT DEL PRENEDOR O 
ASSEGURAT 
 
El  prenedor de l’ assegurança i, en el seu cas, l’ assegurat,  per  tenir dret a la 
cobertura de les prestacions i serveis d'assistència sanitària reglamentats, té les 
obligacions següents: 
 

1) Pagar  la  quota corresponent a la  modalitat de  cobertura  
contractada,   tal  com indica l’ article 8 d’aquest    reglament. 

2)   Declarar a la Mutualitat, mitjançant el  qüestionari de  salut a què  se 
sotmeti, totes les circumstàncies conegudes per ell que puguin influir en 
la valoració del risc. En el cas que la Mutualitat ho cregui convenient, 
pot  demanar a l’associat revisió mèdica abans de    ser admès. També 
li  pot  demanar quan, una vegada admès, es coneguin  circumstàncies 
que puguin haver agreujat el risc 

 
3) Comunicar a l’ assegurador, durant el curs del contracte i tan aviat com 

sigui possible, totes les circumstàncies que, d’acord amb el qüestionari 
presentat per l’ assegurador abans de la conclusió del contracte, 
agreugin el risc i siguin de tal naturalesa que,  si aquest les hagués 
conegudes  en el moment de signar el contracte, no ho hauria  fet o 
l’hauria  signat en condiciones més oneroses. 

 
4) Comunicar a l’ assegurador, tan  aviat com sigui possible, el canvi de 

domicili i les altres dades personals que apareguin en les  condicions  
particulars de la  pòlissa. 

 
5) Comunicar a l’ assegurador, tan  aviat com sigui possible, les altes i les 

baixes dels  assegurats que es produeixin durant la vigència del 
contracte, les quals tindran efecte el primer dia del mes següent a la 
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data de la  notificació, i la quota s’adaptarà a la nova situació. Els fills 
nounats de l’ assegurat s’incorporaran  prèvia comunicació dels 
progenitors, com a  assegurats, amb tots els drets i obligacions, i no se’ls 
aplicarà un període de manca superior a aquell que hagi  de consumir 
el pare i en el seu defecte, la mare. 

 
6) Disminuir les conseqüències del sinistre i emprar els mitjans que tingui a 

l’abast per al seu prompte restabliment. L’incompliment d’aquest deure 
amb la intenció manifesta de perjudicar o enganyar l’ assegurador 
alliberarà aquest de tota prestació derivada del sinistre. 

 
7) Facilitar la subrogació que a favor de l’ assegurador estableix l’article 43 

de la Llei de  contracte de  l’ assegurança. 

 

ARTICLE 11. PÈRDUA DELS DRETS DE L’ASSEGURAT O PRENEDOR DE 
L’ASSEGURANÇA 
 
L’ assegurat perd el dret a la prestació garantida: 
 

1) En cas de reserva o inexactitud en respondre al qüestionari, si existís dol 
o culpa greu (article 10 de la Llei de  contracte de l’ assegurança). 

2) En cas d’agreujament del risc, si el  prenedor de l’ assegurança o l’ 
assegurat no ho comunica a l’ assegurador, i ha actuat de mala fe 
(article 12 de la Llei de  contracte de l’ assegurança). 

3)  En cas que el fet garantit s’esdevingui  abans que s’hagi pagat la 
quota, llevat que existeixi un pacte en sentit  contrari (article 15 de la Llei 
de  contracte de l’ assegurança). 

4)  En cas que el sinistre l’hagi  causat  l’ assegurat de mala fe (article 19 
de la Llei de  contracte de l’ assegurança). 

 
  
Si s’ha  practicat el reconeixement mèdic o s’ha  reconegut la plenitud de 
drets, la  pòlissa serà indisputable  quant a l’estat de salut de l’ assegurat o  
assegurats, i l’entitat asseguradora no pot  negar les seves prestacions 
al·legant l’existència de malalties anteriors  tret que de manera expressa, i com 
a conseqüència d’aquest reconeixement, es faci alguna excepció a les  
condicions  particulars de la  pòlissa. 
Si no s’ha  practicat el reconeixement mèdic ni s’ha  reconegut la plenitud dels 
drets, la  pòlissa serà  indisputable passats dos anys de la conclusió del 
contracte, llevat que el prenedor hagi actual en dol. 
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ARTICLE 12. OBLIGACIONS DE L’ASSEGURADOR 
 
A més a més   de prestar l’assistència contractada i de proporcionar la 
cobertura dels riscos  assegurats, l’ assegurador ha  de lliurar al  prenedor de l’ 
assegurança la  pòlissa o, en el seu cas, el document de cobertura provisional 
o aquell que convingui segons el que disposa l’article 5 de la Llei de  contracte 
de l’ assegurança, així com també un exemplar dels estatuts de la Mutualitat i 
del qüestionari de l’estat de salut, i altres documents que hagi subscrit el 
prenedor. 
 

Igualment, l’ entitat s’obliga a preservar l’absoluta confidencialitat de les 
dades obtingudes referides a la salut de l’associat i, com a responsable del 
tractament informàtic d’aquestes, a adoptar les mesures necessàries per 
garantir-ne la seguretat, evitant-ne l’alteració o pèrdua, i també l’accés i el 
tractament no autoritzats.  
 
L’ entitat ha de lliurar  al  prenedor de l’ assegurança el  quadre  mèdic, amb 
l’especificació dels centres permanents d’urgències, dels hospitals i de les 
clíniques, i les adreces i horaris de consulta dels  facultatius. 

 

ARTICLE 13. PRESTACIÓ I UTILITZACIÓ DE SERVEIS 
 
 
L’assistència segons el que preveuen les disposicions reglamentàries aplicables, 
es presta d’acord amb les normes següents: 
 

1) Els facultatius especialistes de la Mutualitat donen assistència  en  
l'Hospital de Sant Celoni   i en els centres concertats per l’ entitat que 
consten  en el  quadre  mèdic. 

2) Per utilitzar  els serveis de facultatius especialistes  és indispensable  
presentar el  carnet d’ assegurat  i l'últim rebut de la quota  que  ha 
d’estar al corrent de pagament.   

 
3) Els metges actuen  d’acord amb els procediments de la seva 

especialitat i sinó remetran els pacients a medicina general per la  
valoració i coordinació del procés. 

 
4) L’hospitalització o internament medicoquirúrgic,  per a la prestació d’un 

servei assistencial, ha de ser ordenat  per escrit per un metge autoritzat 
per l’ entitat.  

5) Per  utilitzar  qualsevol servei d’urgència, cal acudir directament als 
centres permanents d’urgències  que consten en el  quadre  mèdic. 

6) Per utilitzar les proves complementàries diagnòstiques o de fisioteràpia 
cal  un volant expedit per l'especialista del  quadre  mèdic que ho 
sol·liciti. 
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7) No s’acceptaran en cap cas com a motius de permanència motius de 
tipus social (dificultat d’atenció familiar a domicili...). 

8) Els  mutualistes o  assegurats que requereixin, amb caràcter particular i 
personal, l'assistència o  intervenció d'un facultatiu o centre mèdic aliè 
al quadre mèdic de l'  entitat, hauran d'assumir el pagament de totes les 
despeses i dels honoraris d’aquesta  assistència.  

9) La Mutualitat no es farà càrrec en cap cas de les despeses d’assistència 
sanitària en centres no concertats si no  l’ha autoritzat prèviament. 
Tampoc es farà responsable dels honoraris mèdics d’aquells facultatius 
que no figurin en el  quadre  mèdic, ni de cap prestació assistencial que 
sol·licitin.    

10)  El  quadre  mèdic vàlid serà l´última versió revisada i actualitzada a 
disposició de l’associat.  Atès que aquestes dades poden variar, es 
demana que davant qualsevol contingència es consulti  l’ atenció al 
soci. 

 
 

ARTICLE 14. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS 
 
Nivell 1. Modalitat bàsica  
Les prestacions i serveis coberts per aquesta modalitat són els següents: 

 

Assistència en  consultori: 

PEDIATRIA: per a menors de 16 anys 

MEDICINA GENERAL: assistència en consultori 

URGÈNCIES: només inclou  visites 

Preu preferent en  serveis  opcionals      

Franquícia en serveis no inclosos en la cobertura.  

 

 

Nivell 2. Modalitat de serveis complets        
 
Les prestacions i serveis coberts per aquesta modalitat són les següents: 

 

1. Serveis  d’ assistència  primària: 
Assistència en  consultori: 

PEDIATRIA: per a menors de 16 anys 

MEDICINA GENERAL: visites de medicina general 

URGÈNCIES 
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Preu preferent en  serveis  opcionals. 

Franquícia en serveis no inclosos en la cobertura.  

 

2. Especialitats en  consultori: 
Queda expressament exclòs  la dermatologia cosmètica, l’atenció als parts i la 
interrupció voluntària de l’embaràs, encara que es tracti dels supòsits inclosos 
en la legislació vigent, la cirurgia refractiva, la foniatria i la logopèdia, la 
psicoanàlisi, la hipnosi, la psicoteràpia individual o de grup, els tests psicològics, 
la sofrologia, la narcolèpsia ambulatòria i el tractament per drogoaddicció o 
alcoholisme, el material de pròtesis i oteosíntesis,   la  litotrícia i la vasectomia. 

Tenint en compte el paràgraf anterior, queden cobertes les següents 
prestacions amb les exclusions anteriors: 

Anàlisis clíniques 

Anatomia patològica 

Aparell  digestiu 

Aparell  respiratori  

Cardiologia 

Cirurgia  general i de l’aparell digestiu 

Dermatologia  
Ginecologia i  obstetrícia  

Medicina  interna 

Neurologia 

Odontoestomatologia  (Inclou solament extraccions simples)  

Oftalmologia i  optometria 

Otorinolaringologia  

Psiquiatria  

Radiodiagnosi  

Rehabilitació (Limitat a 30 sessions per any) 

Reumatologia 

Traumatologia i cirurgia ortopèdica 

Urologia  

 
3. Tècniques  especials: 

3.1. Tècniques  especials de  diagnosi: 
Angiografia fluorescència 

Audiometria objectiva 

Biologia molecular 
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Biòpsia esterotaxia 

Broncoscòpia 

Campimetria bilateral computeritzada 

Dacriocistografia 

Densitometria òssia         

Doppler i  ecografia  Doppler 

Ecografia 

Electrocardioagrama 

Electroencefalograma 

Electromiografia 

Electrooculograma 

Electroretinograma 

Endoscòpies (digestiva i  urològica) 

Escànner 

Espirometria  

Exploracions urodinàmiques 

Gammagrafia  

Histerosalpingografia 

Holter   

Laringoestroboscopia 

Mamografia 

Potencials evocats 

Proves vestibulars 

Proves d’esforç 

Proves funcionals digestives: manometria, pH-metria 

Renograma 
Ressonància magnètica 

Telemetria 

Test de l’alè 

 

3.2. Tècniques  especials  terapèutiques: 
 Endoscòpia terapèutica 
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4. Banc de sang i plasma          
Anirà a càrrec de la Mutualitat  l’acte mèdic de la transfusió en tots els casos, 
com també la sang i/o plasma a transfondre dins del quiròfan i en 
hospitalització. 

 
5. Urgències 
S’atendran durant les vint-i-quatre hores del dia a través del Servei Permanent 

d’Urgències de l’Hospital de Sant Celoni, FP. 

 
6. Intervenció  quirúrgica 
Per a tot tipus d’intervencions quirúrgiques i/o traumatòlogues emparades per 
la cobertura de la pòlissa.  Comprèn els serveis següents: 

1. Estada a  l’Hospital de Sant Celoni  del malalt, sense límit de dies, però 
sempre d’acord a l’estada mitjana del procediment estàndard, amb 
allargament, prèvia autorització mèdica, si la situació ho requereix. 
L’ingrés es farà  en habitació individual sempre que les característiques 
del  centre ho permetin. 

2. Drets de quiròfan i honoraris mèdics. 

3. Material de cures, dins de quiròfan i en hospitalització. 

4. Medicació, dins de quiròfan i en hospitalització. 

5. Drogues anestèsiques quirúrgiques. 

En cas d’intervenció  de cataractes queda exclosa de la cobertura la lent, que 
anirà  a càrrec de l’associat. 

 
7. Control  embaràs  
Comprèn els serveis següents: 

1. Vigilància de l’embaràs per un metge d’obstetrícia. 

2. Ecografies durant l’embaràs, sempre a criteri del metge del  quadre  
mèdic, fins a un màxim de tres ecografies, llevat dels embarassos d’alt 
risc, en els quals el facultatiu  justificarà  mitjançant informe mèdic les 
ecografies que necessita. 

3. Diagnòstic prenatal d’anomalies congènites (triple cribratge).     

 
 
 
 
 
 



 

Assistència Sanitària: Quadre Mèdic Tancat                                                 Pàgina 20 de 30 

8. Transport Sanitari i Programa mobilitat física 
 

Comprèn els serveis de transport sanitari següents:  

1. Servei de transport al domicili del malalt, ingressat en l’Hospital de Sant 
Celoni, que ho requereixi, sempre hi quan disposi de la corresponent 
indicació mèdica. 

2. Servei de transport per a la realització de les proves  diagnòstiques: TAC, 
Ressonància Magnètica i Proves de contrast, en el cas de que el  malalt 
estigui ingressat en l’Hospital de Sant Celoni  o en el cas de que el 
malalt, procedent de consutles externes, presenti un problema de 
mobilitat, sempre hi quan disposi de la corresponent indicació mèdica. 

A efectes d’aquest servei, és limita la distància màxima a 60 Km. 

 

El Programa de mobilitat física garanteix al mutualista, per un període màxim 
de 3 mesos,  sempre hi quan es disposi d’estoc necessari, instrumental per 
facilitar la mobilitat física quan es trobi davant d’una situació d’incapacitat 
temporal.  

 

9. Clinica del dolor   
Per tenir accès a aquest servei, el pacient prèviament ha hagut 
d’obtenir-ne la prescripció mèdica d’un especialista de Traumatologia  
o Reumatologia concertat per la Mutualitat. 
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Nivell 3. Modalitat extra    
 
Les prestacions i serveis coberts per aquesta modalitat són les següents: 

 

1. Serveis  d’ assistència  primària: 
Assistència en  consultori: 

PEDIATRIA: per a menors de 16 anys 

MEDICINA GENERAL: assistència en consultori 

URGÈNCIES 

Preu preferent en  serveis  opcionals. 

Franquícia en serveis no inclosos en la cobertura.  

 

2. Especialitats en  consultori: 
Queda expressament exclòs  la dermatologia cosmètica, l’atenció als parts i la 
interrupció voluntària de l’embaràs, encara que es tracti dels supòsits inclosos 
en la legislació vigent, la cirurgia refractiva, la foniatria i la logopèdia, la 
psicoanàlisi, la hipnosi, la psicoteràpia individual o de grup, els tests psicològics, 
la sofrologia, la narcolèpsia ambulatòria i el tractament per drogoaddicció o 
alcoholisme,  el material de pròtesis i oteosíntesis,   la  litotrícia i la vasectomia. 

Tenint en compte el paràgraf anterior, queden cobertes les següents 
prestacions amb les exclusions anteriors: 

Anàlisis clíniques 

Anatomia patològica 

Aparell  digestiu 

Aparell  respiratori  

Pneumologia  

Cardiologia 

Cirurgia  general i de l’aparell digestiu 

Dermatologia  
Ginecologia i   obstetrícia  

Medicina  interna 

Neurologia 

Odontoestomatologia  (Inclou solament extraccions i neteja de boca prescrita 
per un  facultatiu especialista autoritzat per l’ entitat.)   

Oftalmologia i  optometria 

Otorinolaringologia  

Psiquiatria  
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Radiodiagnosi  

Rehabilitació 

Reumatologia 

Traumatologia i cirurgia ortopèdica 

Urologia  

 

3. Tècniques  especials: 
3.1. Tècniques  especials de  diagnosi: 

Angio RMN 

Angiografia fluorescència 

Arteriografia 

Audiometria objectiva 

Biologia molecular 

Biòpsia esterotaxia 

Broncoscòpia 

Campimetria bilateral computeritzada 

Coronariografia 

Dacriocistografia 

Densitometria òssia          

Doppler i  ecografia  Doppler 

Electrocardioagrama 

Electroencefalograma 

Ecografia 

Electromiografia 

Electrooculograma 

Electroretinograma 

Endoscòpies (digestiva i  urològica) 

Escànner 

Espirometria  

Estudi  polisomnogràfic 

Exploracions amb radioisòtops 

Exploracions urodinàmiques 

Gammagrafia  

Hemodinàmica vascular i cardíaca 

Histerosalpingografia 
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Holter 

Laringoestroboscopia 

Mamografia 

Potencials evocats 

Proves vestibulars 

Proves d’esforç 

Proves funcionals digestives:  manometria, pH-metria 

Renograma 

Ressonància magnètica 

Telemetria 

Test de l’alè 

 
3.2. Tècniques  especials  terapèutiques: 

 Endoscòpia terapèutica 

 

 

4. Banc de sang i plasma         
Anirà a càrrec de la Mutualitat  l’acte mèdic de la transfusió en tots els casos, 
com també la sang i/o plasma a transfondre dins i fora del quiròfan.  

 
5. Urgències 
S’atendran durant les vint-i-quatre hores del dia a través del Servei Permanent 

d’Urgències de l’Hospital de Sant Celoni, FP. 

 
6. Intervenció  quirúrgica 
Per a tot tipus d’intervencions quirúrgiques i/o traumatòlogues emparades per 
la cobertura de la pòlissa.  Comprèn els serveis següents: 

1. Estada a   l’Hospital de Sant Celoni  del malalt sempre d’acord a 
l’estada mitjana del procediment estàndard, amb allargament, 
prèvia autorització mèdica, si la situació ho requereix.  

2. En el cas que la situació de l’ocupació del centre ho permetés, 
l’ingres podria ser en habitació individual amb llit per acompanyant 
sempre que es tracti d’un ingrés programat prèviament (no urgent).  

3. Drets de quiròfan i honoraris mèdics 

4. Material de cures, dins i fora de quiròfan 

5. Medicació, dins i fora de quiròfan 

6. Drogues anestèsiques 
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En cas d’intervenció  de cataractes, queda exclosa la cobertura de la lent, 
que anirà  a càrrec de l’ associat. 

  

7. Hospitalització  mèdica 
Ingrés a l’Hospital de Sant Celoni en el cas de  malalties o processos que no 
requereixen intervenció quirúrgica però que, segons el parer del metge del  
quadre  mèdic, no es poden  tractar en el domicili del pacient amb la tècnica 
correcta i requereixen internament. En qualsevol cas, es limita aquesta 
cobertura a 30 dies per any,  i comprèn els serveis següents: 

1. Estada en clínica  del malalt  

2. En el cas que la situació de l’ocupació del centre ho permetés, l’ingres 
podria ser en habitació individual amb llit per acompanyant sempre 
que es tracti d’un ingrés programat prèviament (no urgent).  

3. Cures i  material 

4. Medicació 

No s’acceptaran en cap cas com a motiu de permanència en clínica 
problemes de tipus socials. 

 

8. Atenció a l’ embaràs  
Compren els serveis següents: 

1. Vigilància de l’embaràs per un metge d’obstetrícia. 

2. Ecografies durant l’embaràs, sempre a criteri del metge del  quadre  
mèdic. 

3. Diagnòstic prenatal d’anomalies congènites (triple cribratge, 
amniocentesi). 

 

9. Programa Extra MGC 
 

Servei complementari que és garanteix  únicament quan la demora en la 
prestació de serveis, per part dels especialistes de la Mutualitat, sigui 
considerada excessiva en termes d’aquest reglament. 

 
Es podran utilitzar les consultes de la Mútua General de Catalunya sempre que 
la demora en les consultes al nostre centre es considerin  excessives,  per 
sol·licitar una segona opinió o, senzillament, a petició de l’associat. 
 
Serà necessari sol·licitar al servei d’atenció al soci o  al servei d’admissions el 
volant de derivació adreçat al centre escollit, amb l’excepció de les urgències 
de pediatria que s’hi podran adreçar directament. Així mateix, serà obligatòria 
la  presentació de la targeta d’associat a la Germandat. 
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Aquest servei garanteix la prestació de les especialitats i serveis mèdics, que  
s’indiquen a continuació, sempre hi quan es prestin en els centres concertats 
amb la Mútua General de Catalunya especificats per cada especialitat i/o 
servei mèdic. 
 
1.  Ginecologia 

 

1.1. Serveis Mèdics 

Visita a consultori 

Electrocoagulació 

Criocoagulació 

Termocoagulació de cèrvix (una o  varies lesions) 

Altres citologies 

Desbridament d'abscés sense anestesia general (amb anestesia local) 

Ferides de petita quantia. Sutura 

Pòlips cervicals, vaginals i vulvars. extirpació 

Colpotomia punció 

Condilomes vulvars, vaginals o perianals. Tractament quirúrgic 

Escisió d'himen 

Tumors benignes cutanis (quist epider, nevus, lipomes, angiomes, etc) (1o més 

lesions) extirpació 

Cerclatge de coll uterí. Col·locació 

Cos estrany vaginal. Extracció 

Extracció cerclatge de coll uterí. Sempre hi quan sigui  urgent o programat 

Ecografia diagnòstic prenatal/o alta resolució 

Citologia cervico-vaginal. Pressa de mostres en consulta 

Citopatologia exfoliativa cérvic-vaginal simple 

Amnioscòpia 

Citologia i microtomia d'endometri per a estudis funcionals 

Ecografia ginecològica 

Ecografia obstètrica 

Monitorització materno-fetal 

Test postcoital 

Biòpsia cutània, subcutània o mucosa (extracció de peça a estudi) 
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Biòpsia de coll uterí 

Biòpsia de vulva 

Biòpsia senzilla( estudi macro i microscòpic, no complicat) 

Ecografia transvaginal 

Ecografia abdominal 

Ecografia mamaria 

Microcolpohisteroscopia 

 

1.2. Centres Concertats 

Instituto Guilera de Obstetricia y ginecologia de  Barcelona 

Creu Blanca per la dona i l’infant de Barcelona 

Centre de ginecologia y obstetricia de Granollers 

Institut Clínic del Vallès de Granollers. 

 

2.  Urologia 

 

2.1. Serveis Mèdics 

Visita a consultori 

Desbridament d'abscés sense anestesia general (amb anestesia local)   

Cirurgia de frenet de penis. frenulectomia 

Ferida escrotal sutura 

Escrot. quist sebaci / tumor superficial. extirpació 

Papilomes de gland i meat. electrocoagulació 

Penis. Condilomes. exèresi 

Fluxemetria 

Ecografia urologica (reno-vesico-prostatica) 

Uretrografies. Cistouretrografies 

Ecografia testicular 

Ecografia transrectal 

Biòpsia de penis o pell escrotal 
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Biòpsia prostàtica perineal 

Biòpsia prostàtica transrectal 

Biòpsia punció testicular 

Estudi de tumescència peneana (per sessió) 

Biòpsia punció prostàtica ecodirigida 

Biòpsia quirúrgica de testicle C28 

Biòpsia renal percutanea 

 

2.2. Centres Concertats 

Instituto Médico tecnológico de Barcelona. 

Diagnosis Mèdica de Barcelona. 

Institut Clínic del Vallès de Granollers. 

 

3. Cardiologia 
 
3.1. Serveis Mèdics 
Visita a consultori 
Ecocardiografia d’esforç; 
Ecocardiograma+ doppler 
Ecocardiograma+ doppler color 
Ecocardiograma bidimensional i/o modem 
Electrocardiograma i informe 
Ergometria (ECG d’esforç) 
Espirometria dinàmica 
Fonomecanocardiograma 
Holter (ECG dinàmic) 
Holter de pressió arterial 
Pericardiocentesi 
 
3.2. Centres Concertats  

Centre cardiovascular Sant Jordi de Barcelona 

Diagnosis Mèdica-Creu Blanca de Barcelona 

Metges Sant Esteve de Granollers 
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4. Pediatria  

 

4.1. Serveis Mèdics 

Urgències. Únicament  entre 18 :00  i  09 :00 

 
4.2. Centres Concertats 
Hospital de nens de Barcelona 

 

Per tal de ser atesos pels centres concertats amb la Mútua General de 
Catalunya, a excepció de les urgències de pediatria, els socis hauran de 
sol·licitar a la Germandat una autorització. 

 
10. Transport Sanitari i Programa mobilitat física 
 

Comprèn els serveis de transport sanitari següents:  

1. Servei de transport al domicili del malalt, ingressat en l’Hospital de Sant 
Celoni, que ho requereixi, sempre hi quan disposi de la corresponent 
indicació mèdica. 

2. Servei de transport per a la realització de les proves  diagnòstiques: TAC, 
Ressonància Magnètica i Proves de contrast, en el cas de que el  malalt 
estigui ingressat en l’Hospital de Sant Celoni  o en el cas de que el malalt, 
procedent de consutles externes, presenti un problema de mobilitat, 
sempre hi quan disposi de la corresponent indicació mèdica. 

 

A efectes d’aquest servei, és limita la distància màxima a 60 km. 

 

El Programa de mobilitat física garanteix al mutualista, per un període màxim 
de 3 mesos,  sempre hi quan es disposi d’estoc necessari, instrumental per 
facilitar la mobilitat física quan es trobi davant d’una situació d’incapacitat 
temporal.  
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11. Clínica del dolor  
 
Per tenir accès a aquest servei, el pacient prèviament ha hagut d’obtenir-ne la 
prescripció mèdica d’un especialista de Traumatologia  o Reumatologia 
concertat per la Mutualitat. 

 

 
Nivell  4. Serveis  opcionals de  pagament :  
 
Anirà  a càrrec de l’ assegurat o  prenedor de l’ assegurança l’import dels 
següents serveis o prestacions, en els quals l’assegurat tindrà  preus preferents i 
avantatjosos: 

 

PODOLOGIA  

PSICOLOGIA 

MUTUAL SERVEI 

  

 
ARTICLE 15. ACTUALITZACIÓ ANUAL DE LES QUOTES 
 
L’entitat podrà actualitzar anualment les quotes, d’acord amb la normativa 
vigent. Per això, es fonamentarà en els càlculs tècnics i actuarials fets  i basats 
en les modificacions dels costos assistencials dels serveis i en les innovacions 
tecnològiques d’incorporació necessària. 
 

La  Mutualitat ha  de comunicar als associats la quota  que regirà a l’exercici 
següent.  

 

 

 

 

ARTICLE 16. JURISDICCIÓ I COMUNICACIÓ 
 
Les comunicacions a l’ assegurador,  del  prenedor de l’ assegurança, de l’ 
assegurat o del beneficiari, es faran  en el  domicili social, assenyalat a la  
pòlissa, però si es fan  a un agent afecte representant de l’ assegurador tindran 
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els mateixos efectes que si s’haguessin fet  directament en l’esmentat domicili, 
conforme a l’article 21 de la  Llei de  contracte de l’ assegurança. 
 
Les comunicacions de l’ assegurador al  prenedor de l’ assegurança, l’ 
assegurat o el beneficiari,  es faran  en el  domicili que consta     en la  pòlissa, 
llevat que s’hagi  notificat a l’ assegurador un canvi de domicili. 
 
Serà jutge competent per al coneixement de les accions derivades del 
contracte de l’ assegurança el del domicili de l’ assegurat. 

Els conflictes que puguin sorgir entre Mutualitat i  mutualista els resoldran  els 
jutges i tribunals competents, sense perjudici del dret dels  mutualistes d’acudir 
als mecanismes de protecció de l’ assegurat previstos als estatuts.  

 
ARTICLE 17. CREDENCIALS 
La Mutualitat proveirà a cada  mutualista d'un carnet en el qual figuraran les 
dades personals del titular i les dels beneficiaris que s’hagin reconegut,   i a més 
una Guia  mèdica en què  constaran els noms dels facultatius que componen  
el  quadre  mèdic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  president             El  secretari       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


