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Aquest quadern neix per cobrir la necessitat de conèixer més i millor les situacions

que habitualment ens trobem quan rebem o hem de rebre atenció per part d’una mútua

d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

Aquestes institucions barregen el llenguatge mèdic amb l’administratiu de la Seguretat

Social, que moltes vegades ens és aliè o desconegut als treballadors/es.

La incapacitat temporal (IT) és la situació que pateix un treballador/a que l’impossibilita

per exercir la seva feina, com a conseqüència d’una malaltia comuna, professional, i/o

a causa de les lesions que pateix per un accident laboral, o un accident no relacionat

amb el treball.

En aquest quadern no trobareu la resposta a tot allò que es refereix a les mútues, però

sí que hi podreu consultar les respostes als dubtes més freqüents que ens han fet

arribar els treballadors a la Secretaria de Política Sindical / Mútues de la UGT de

Catalunya.

A la Secretaria de Política Sindical / Mútues de la UGT de Catalunya estem a la teva

disposició per a qualsevol suggeriment o aportació que pugui millorar aquest quadern

o per resoldre les qüestions que puguin sorgir després de llegir-lo.

Si vols fer-nos consultes o necessites assessorament relacionat amb les mútues

d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, ens trobaràs a

la rambla de Santa Mònica, 10 Secretaria de Política Sindical / Mútues, Barcelona

08002 tel. 93 304 68 32, fax 93 304 68 28 i adreça electrònica: mutuas@catalunya.ugt.org
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LES MÚTUES D’ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL

DEFINICIÓ

• PREGUNTA: Què és una mútua d’accidents de treball i malalties professionals

de la Seguretat Social?

- RESPOSTA:

Són associacions d’empresaris.

No tenen ànim de lucre.

Els seus membres tenen responsabilitat mancomunada.

Necessiten autorització del Ministeri de Treball i Seguretat Social.

Tenen personalitat jurídica pròpia.

• PREGUNTA: Quins serveis o prestacions són a càrrec de la mútua?

-  RESPOSTA: Els serveis o prestacions són:

L’assistència sanitària des del mateix moment de l’accident o el reconeixement

de la malaltia professional fins a la recuperació de l’accidentat, d’aquells treballadors

per compte d’altri i de les empreses que estiguin associades a la mútua.

Les prestacions econòmiques des de l’endemà de l’accident fins a l’alta per

curació en el període d’incapacitat temporal, i les prestacions econòmiques per

invalidesa (incapacitat permanent, mort i supervivència).

Serveis socials d’higiene i seguretat en el treball, medicina preventiva, recuperació

d’invalidesa i prestacions assistencials.

La prestació econòmica i el control de la incapacitat temporal derivada de

contingències comunes dels treballadors de les seves empreses associades.

CAPITOL 1
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LES MÚTUES I LA GESTIÓ DE LA INCAPACITAT TEMPORAL

• PREGUNTA: Què és la IT (incapacitat temporal)?

- RESPOSTA: La situació de baixa per accident laboral, malaltia professional o malaltia

comuna, o  accident no laboral.

• PREGUNTA: Quants tipus d’incapacitat temporal poden gestionar les mútues?

- RESPOSTA: La incapacitat temporal té dos vessants, un és per accident de treball

o malaltia professional, i l’altre és la gestió econòmica per a les malalties comunes i

els accidents no laborals. Les mútues poden gestionar ambdós.

• PREGUNTA: Quina gestió fan les mútues de la incapacitat temporal per l’accident

de treball o la malaltia professional?

- RESPOSTA: La normativa els permet dur a terme tant la gestió mèdica com

l’econòmica des del primer dia, i els serveis mèdics decideixen quan s’emet la baixa

o l’alta.

• PREGUNTA: Què és el subsidi o prestació econòmica per incapacitat temporal?

- RESPOSTA: El subsidi o prestació econòmica és el que cobrarem (sou) mentre estem

de baixa per incapacitat temporal.

• PREGUNTA: Quins requisits hem de tenir per cobrar aquest subsidi o prestació

econòmica?

- RESPOSTA:

Per accident de treball o  malaltia professional

No cal període previ de cotització en aquests supòsits.

Per malaltia comuna

Haurem d’haver cotitzat 180 dies dins dels últims 5 anys.

CAPITOL 2
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Per accident no laboral

El mateix que si fos per accident de treball.

• PREGUNTA: Qui em pagarà el subsidi o prestació econòmica?

- RESPOSTA-1:

Per accident de treball o  malaltia professional

Mentre estiguem en actiu, l’empresa és l’encarregada de pagar-nos (per pagament

delegat*).

Si s’acaba el contracte, ens pagarà la mútua per pagament directe fins que ens donin

l’alta mèdica.

- RESPOSTA-2:

Per malaltia comuna o accident no laboral

Mentre estiguem en actiu, l’empresa és l’encarregada de pagar-nos (per pagament

delegat*).

Si s’acaba el contracte, l’entitat responsable de gestionar l’atur, l’OTG (Oficina de

Treball de la Generalitat de Catalunya).

* Pagament delegat: abonament del subsidi per incapacitat temporal dut a terme per l’empresa

en favor dels seus treballadors.

• PREGUNTA: Què cobraré mentre estigui de baixa per incapacitat temporal?

- RESPOSTA:

En cas d’accident laboral o malaltia professional

El percentatge és el 75% de la base reguladora*.

( info. Per negociació col·lectiva, l’empresa podrà complementar el percentatge, que pot arribar

al 100%.)

Si mentre estem de baixa, s’acaba el contracte, seguirem cobrant el mateix i ens
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pagarà la mútua fins que ens donin l’alta. Un cop tinguem l’alta, cobrarem el que ens

correspongui del subsidi de l’atur, si hi tenim dret.

En cas de malaltia comuna o accident no laboral

Els tres primers dies són a càrrec del treballador/a.

Des del quart dia i fins al vint-i-unè, el percentatge és el 60%, i del vint-i-dosè en

endavant, el 75% de la base reguladora*

( info. Per negociació col·lectiva, l’empresa podrà complementar el percentatge, que pot arribar

al 100%.)

Si s’acaba el contracte i tenim dret a cobrar l’atur, els 180 primers dies cobrarem el

70%, i del dia que en faci 181 en endavant cobrarem el 60%.

*Base reguladora: quantitat que serveix de referència per determinar la quantia de la prestació

econòmica d’alguna de les contingències protegides en el sistema de la Seguretat Social (atur,

incapacitat temporal, incapacitat permanent, jubilació, etc.).

• PREGUNTA: Quan començaré a cobrar la prestació econòmica?

- RESPOSTA:

En cas d’accident laboral o malaltia professional

En cas d’accident de treball o malaltia professional, començarem a cobrar la prestació

econòmica des de l’endemà de l’accident, ja que el dia de l’accident l’hem de cobrar

com a dia treballat, encara que l’accident s’hagi produït a primera hora.

En cas de malaltia comuna o accident no laboral

Des del quart dia de l’emissió del comunicat de baixa del metge de l’ICS (metge de

capçalera). Per negociació col·lectiva, es pot complementar des del primer dia.
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• PREGUNTA: Quina durada pot tenir la incapacitat temporal?

- RESPOSTA: El període màxim són 12 mesos, excepte quan l’INSS prevegi que dins

dels 6 mesos següents el treballador pot ser donat d’alta per curació, i tot plegat no

passi de 18 mesos.

Quan es tracti de malaltia professional, hi pot haver un període d’observació de 6

mesos prorrogable per 6 mesos més.

• PREGUNTA: Quan puc perdre o em poden suspendre la prestació econòmica

per incapacitat temporal?

- RESPOSTA: Aquest dret pot ser denegat, anul·lat o suspès, per: actuació fraudulenta

del treballador/a per obtenir o conservar el subsidi, per treballar per compte propi o

d’altri mentre estem de baixa, o refusar o abandonar el tractament mèdic sense causa

raonable.

• PREGUNTA: Pot sancionar-nos la mútua en cas de frau?

- RESPOSTA: No, tan sols ho pot fer l’Institut Nacional de la Seguretat Social com a

òrgan gestor o la Inspecció de Treball.
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LES MÚTUES I L’ACCIDENT DE TREBALL (AT)

• PREGUNTA: Què entenem per accident de treball?

- RESPOSTA: Segons l’art. 115 de la Llei General de la Seguretat Social (Text Refós

de 29 de juny de 1994)

“És qualsevol lesió corporal que el treballador pateix com a conseqüència del treball

que executa per compte d’altri”.

• PREGUNTA: Què és necessari perquè es reconegui un accident de treball?

- RESPOSTA: És necessari:

A) Que el treballador pateixi una lesió corporal. S’entén com a lesió qualsevol

dany o detriment corporal causat per una ferida, cop o malaltia.

B) Que treballi per compte d’altri.

C) Que l’accident sigui com a conseqüència del treball, és a dir, que existeixi 

una relació directa entre treball i lesió.

• PREGUNTA: Quins supòsits estan considerats també com accidents de treball?

- RESPOSTA: Tenen també la consideració d’accident de treball:

A) Els que pateix el treballador en anar o tornar de la feina, sense limitació horària

i sempre que tingui lloc en el camí d’anada o tornada, que no es produeixin

interrupcions entre el treball i l’accident i que s’utilitzi l’itinerari habitual

(in itinere).

B) Els que pateix el treballador com a conseqüència de les tasques de l’exercici

de càrrecs electius sindicals, i els desplaçaments per a desenvolupar-los.

C) Els que pateix el treballador, que sense ser les tasques pròpies de la seva

categoria professional, les executi en compliment de les ordres de l’empresari

o espontàniament en interès del bon funcionament de l’empresa.

CAPITOL 3
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D) Els esdevinguts per actes de salvament que tinguin relació amb el treball.

E) Les malalties que contregui el treballador en realitzar el seu treball, sempre

que se’n demostri la relació i no estigui recollida en el quadre de malalties

professionals.

F) Les malalties patides anteriorment i que s’agreugen com a conseqüència de

la lesió constitutiva de l’accident.

G) Les conseqüències de l’accident modificades per malalties intercurrents (ex.

malalties sobrevingudes normalment per intervencions quirúrgiques).

• PREGUNTA: L’accident produït mitja hora més tard de sortir de la feina és

accident de treball?

- RESPOSTA: La Llei General de la Seguretat Social diu “que tindran la consideració

d’accidents de treball els que pateix el treballador en anar o tornar de la feina”.

Aquests accidents són els que la doctrina denomina in itinere i no hi ha cap referència

específica a la durada del trajecte.

La jurisprudència del Tribunal Central de Treball ha manifestat que perquè un accident

sigui considerat com a accident laboral in itinere requereix:

A) Provar que el sinistre es produeix en anar o tornar de la feina.

B) Pel camí usual, sense interrupcions voluntàries.

• PREGUNTA: L’infart de miocardi produït al centre de treball es considera accident

laboral?

- RESPOSTA: La jurisprudència entén com accident de treball les lesions que pateixi

el treballador durant el temps i lloc de treball. Per tant, si la mútua no ens reconeix

com accident un infart en el lloc de treball o que va començar-hi, haurem d’anar als

tribunals i demostrar que ha estat així, perquè la justícia resolgui.
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• PREGUNTA: Quins accidents, fins i tot esdevinguts al centre de treball, no són

considerats com a tals?

- RESPOSTA: L’article 115 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social,

en el paràgraf 4 determina una sèrie d’exclusions:

A. Els que siguin deguts a força major aliena al treball, que no tinguin cap relació

amb la feina que s’executava en esdevenir-se l’accident.

B. Els que siguin deguts a engany o imprudència temerària del treballador

accidentat.

C. Accidents derivats de l’actuació d’una altra persona sempre que no guardin

relació amb el treball.

No es consideren com a força majors alienes al treball: la insolació, l’impacte d’un

llamp i altres fenòmens de naturalesa anàloga, només en el cas que es treballi a la

intempèrie.

• PREGUNTA: Què he de portar a la mútua si pateixo un accident a la feina?

- RESPOSTA: El volant d’assistència.

Aquest és un document no oficial, però d’ús comú a totes les mútues i que ha

d’emplenar l’empresa amb les nostres dades bàsiques per acreditar el treballador en

el moment que necessiti assistència sanitària per una causa directa del treball.

• PREGUNTA: Què és el comunicat d’accident?

- RESPOSTA: És la comunicació oficial a l’autoritat laboral i a la mútua, que haurà

d’emplenar l’empresa, quan es produeixi un accident de treball o recaiguda, que suposi

l’absència del treballador del lloc de treball (baixa mèdica) com a mínim d’un dia, sense

comptar el dia que es va accidentar, ja que l’ha de pagar l’empresari com a dia treballat.

• PREGUNTA: Quantes còpies es fan dels comunicats?

- RESPOSTA: Avui en dia la comunicació és via telemàtica (Delt@), això fa que tant
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la mútua com l’empresa tinguin la facilitat d’enviar aquesta informació a l’autoritat

laboral sense la necessitat de fer-ho en suport paper, no obstant això, l’empresa té

l’obligació de lliurar una còpia impresa del comunicat al treballador/a.

• PREGUNTA: Si un treballador està desplaçat ocasionalment fora de la seva

província i pateix un accident, on s’ha de presentar el comunicat d’accident?

- RESPOSTA: Hi ha criteris diferents a l’hora d’interpretar l’Ordre ministerial de 16 de

desembre de 1987. Només en el cas que l’accident sigui qualificat de greu o molt

greu, s’ha de notificar a l’autoritat laboral de la província on s’ha produït.

• PREGUNTA: Quina cobertura té l’assistència sanitària per accident de treball

i malaltia professional?

- RESPOSTA: L’art. 12 del Decret 2766/1967, de 16 de novembre, diu que: “l’assistència

sanitària per accident de treball i malaltia professional es durà a terme des del moment

que es produeixi l’accident, o es diagnostiqui la malaltia professional i durant el temps

que el seu estat i patologia ho requereixi, això vol dir, que serà a criteri dels metges

de la mútua”.

• PREGUNTA: El lliurament de medicaments, pròtesis i altres, és gratuït en el cas

d’accident de treball o malaltia professional?

- RESPOSTA: El mateix decret que s’ha esmentat abans diu que: “l’assistència sanitària

per accident de treball i malaltia professional s’ha de fer arribar al pacient de la manera

més completa, i ha de comprendre:

• El tractament mèdic i quirúrgic, les prescripcions farmacèutiques i totes les 

tècniques diagnòstiques.

• Aparells de pròtesi i renovació.

• La cirurgia plàstica i reparadora de les deformitats o mutilacions”.
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•PREGUNTA: El treballador ha d’anar als serveis mèdics que determini la mútua?

- RESPOSTA: El treballador haurà d’anar preferentment, i sempre que sigui possible,

als serveis sanitaris de la mútua. En el supòsit que no es compleixi aquest criteri, la

mútua podria donar-li l’alta mèdica i econòmica.

• PREGUNTA: Com puc impugnar una alta mèdica si no hi estic d’acord?

- RESPOSTA: Mitjançant reclamació prèvia en via administrativa en el termini de 30

dies des de la data de notificació de l’alta, davant el director provincial de la Seguretat

Social. Si no hi ha resposta o és negativa, s’ha de tramitar via judicial davant el jutjat

social. (És important saber que encara que impugneu l’alta, esteu obligats a anar a

treballar).

• PREGUNTA: Si un treballador/a impugna l’alta mèdica, ha d’incorporar-se a

l’empresa?

- RESPOSTA: Quan impugnem una alta mèdica ho fem perquè entenem que encara

no estem curats, encara que el document d’alta digui que estem capacitats per

reprendre l’activitat laboral, això vol dir que l’endemà de la data de l’alta ens hem

d’incorporar a la nostra feina, perquè si no ho fem, al tercer dia d’absència al treball,

l’empresa pot utilitzar-ho com argument per acomiadar-nos. Això vol dir que, si hem

impugnat l’alta, els tràmits per decidir si tenim raó o no, són paral·lels a l’alta.

• PREGUNTA: Si la mútua ha de fer-me proves complementàries, rehabilitació o

visites, que comporten que m’hagi de desplaçar, qui es fa càrrec de les despeses

d’aquests desplaçaments?

- RESPOSTA: La mútua s’ha de fer càrrec d’aquestes despeses, però hauran d’anar

avalades pel facultatiu que ens atengui, que justifiqui aquests desplaçaments. Depenent

de la gravetat de la situació mèdica del pacient, la mútua mateixa pot facilitar un mitjà

de transport.
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• PREGUNTA: Si considero que hi ha hagut un error mèdic quan m’està atenent

la mútua, a qui he de reclamar?

- RESPOSTA: Has de formular una reclamació prèvia a la Direcció Provincial de l’Institut

Nacional de la Seguretat Social per notificar-hi la possible negligència o mala praxi,

després demanar informe a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) que s’haurà

de remetre a l’INSS, perquè en resolució dicti si hi ha hagut una mala actuació per

part de la mútua.

• PREGUNTA: Si mentre estic de baixa per un accident de treball, l’empresa

canvia de mútua, qui continuarà el meu cas?

- RESPOSTA: En principi, qui s’ha de fer càrrec del teu cas és la mútua que l’ha iniciat,

és a dir, si la mútua que et duia fins ara es diu A i l’empresa canvia a la mútua B, qui

ha de seguir donant-te servei és la mútua A, però si per la teva seguretat les dues

mútues es posen d’acord, pot ser que et doni servei la mútua B (sempre amb el teu

consentiment).

• PREGUNTA: Què passa quan un treballador està de baixa per accident laboral

i finalitza el seu contracte de treball?

- RESPOSTA: El treballador continua percebent la prestació econòmica i assistencial

a càrrec de la mútua fins a l’alta mèdica o l’extinció de la incapacitat temporal (sense

consumir atur), i es passa posteriorment a la situació d’atur (si s’hi té dret).

• PREGUNTA: Què faig si la mútua, després de tenir-me uns dies de baixa, em

deriva al metge de capçalera de la Seguretat Social i no hi estic d’acord?

- RESPOSTA: Primer de tot, el metge de la mútua ens ha de donar un informe on expliqui

les raons que té per derivar-nos a la Seguretat Social, amb aquest informe anirem al

metge de capçalera i li explicarem els motius que ens fan considerar-ho un accident o

malaltia de treball i no comuna. Si el metge de capçalera també entén que el que ens

passa és derivat del treball, haurà d’activar la Instrucció 1/2007 de l’ICAM i serà l’Institut
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Nacional de la Seguretat Social que determinarà si és accident laboral o no.

• PREGUNTA: En el supòsit que la mútua vulneri els nostres drets d’usuari, quin

procediment es pot seguir?

- RESPOSTA: En qualsevol establiment de la mútua (assistencial, hospitalari, administratiu

etc.) han de tenir fulls de reclamacions, on podrem exposar de forma detallada la

nostra reclamació a la Generalitat.

També podem fer un recurs davant el jutjat social, denunciar-ho a la Inspecció Mèdica

(ICAM). Sindicalment, cal informar de la queixa la Comissió de Control i Seguiment

de la Mútua, òrgan de representació institucional dels sindicats i els empresaris, on

la UGT té representació.

• PREGUNTA: Si un treballador/a no està donat d’alta a la mútua i pateix un

accident, la mútua es pot negar a atendre’l?

- RESPOSTA: Encara que el treballador no estigui donat d’alta a la mútua, aquesta

té l’obligació d’atendre el treballador com si ho estigués, una altra cosa seran les

diligències que la mútua prengui contra l’empresa per tenir un treballador de manera

fraudulenta.

• PREGUNTA: Què he de fer si pateixo un accident i el metge de l’empresa o

l’encarregat no em volen fer el volant d’assistència per anar a la mútua i em diuen

que estigui uns dies a casa de descans pagat?

- RESPOSTA: El que s’intenta fer amb aquesta situació és amagar un accident de

treball, i això és incomplir la normativa, per tant, si els fem cas, estarem incomplint

la normativa igual que ells. Per tant, el que hem de fer és anar a la mútua, si aquesta

es nega a acceptar l’accident anirem al metge de capçalera perquè ens doni la baixa

mèdica (si ho creu oportú) i seguidament haurem de notifica-ho a la Inspecció de

Treball, perquè actuï en conseqüència.
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• PREGUNTA: Què vol dir que els metges de la mútua em volen fer una proposta

de barem o una incapacitat permanent?

- RESPOSTA: Si els serveis mèdics de la mútua entenen que ja no poden fer res més

per tal que la nostra salut retorni al grau que tenia abans de patir l’accident de treball,

podran fer una proposta d’un barem o d’una incapacitat permanent (en funció de les

seqüeles que ens hagin quedat) a l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques),

perquè ho avaluï.

Si l’ICAM ratifica la proposta de la mútua, la lliuraran a l’INSS (Institut Nacional de

la Seguretat Social), perquè emeti una resolució amb un barem o amb un grau

d’incapacitat permanent.

• PREGUNTA: Què és un barem?

- RESPOSTA: El barem és una quantitat econòmica fixada prèviament per l’Estat, que

diu quin és el preu per la pèrdua d’un membre del nostre cos o les seqüeles estètiques

que hi pot haver després d’un accident. Aquesta quantitat fixa s’abona en un sol

pagament.

• PREGUNTA: Quants tipus o graus d’incapacitat permanent hi ha?

- RESPOSTA: La Llei General de la Seguretat Social ens diu que hi ha quatre graus

d’incapacitat permanent o invalidesa.

A)  Incapacitat permanent parcial per a la professió habitual

Aquest tipus d’invalidesa no ens impedeix seguir fent les tasques que desenvolupàvem

abans de l’accident, la indemnització econòmica és de 24 mesos del nostre sou, en

un sol pagament.

B)  Incapacitat permanent total per a la professió habitual

Aquest tipus d’invalidesa ens impedeix desenvolupar la nostra tasca anterior a l’accident,

per tant, no podem treballar en el mateix lloc de treball que abans de l’accident.
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L’empresari ens rescindirà el contracte i tan sols podrem continuar treballant en la

mateixa empresa si ens contracten de nou per una feina que no tingui res a veure amb

l’anterior, si no és així, haurem de buscar una nova feina en una altra empresa.

La incapacitat permanent total té una pensió vitalícia del 55% de la base reguladora*

si tens menys de 55 anys, però hi ha un increment del 20% si en tens més de 55 i no

tens feina.

C) Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol professió

Aquest tipus d’invalidesa impedeix al treballador que desenvolupi qualsevol feina o

professió a la seva empresa o a una altra. La pensió vitalícia en aquest cas és del

100% de la base reguladora*.

D) Gran invalidesa

El treballador que, havent-li reconegut una incapacitat permanent absoluta, i com a

conseqüència de les seves limitacions, necessita d’una tercera persona per a les

tasques més elementals o bàsiques, com vestir-se, desplaçar-se, menjar, etc. Aquest

tipus d’invalidesa té un increment econòmic entre un 45% i un 50% sobre el 100%

d’una d’absoluta.

* Base reguladora: quantitat que serveix de referència per determinar la quantia de la prestació

econòmica d’alguna de les contingències protegides en el sistema de la Seguretat Social (atur,

incapacitat temporal, incapacitat permanent, jubilació, etc.).

• PREGUNTA: La incapacitat permanent es pot revisar?

- RESPOSTA: Sí, i així ho diu l’article 143 de la Llei de la Seguretat Social. Es pot fer

per dues causes:

- Per agreujament o millora.

- Per error de diagnòstic.
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• PREGUNTA: Qui s’encarregarà de pagar-nos la prestació econòmica d’una

incapacitat permanent?

- RESPOSTA: Quan es tracta d’una incapacitat permanent parcial (un únic pagament

de 24 mesos del sou), és la mútua qui el farà, i per als altres casos (total, absoluta o

gran invalidesa), la mútua ingressarà un dipòsit a la Seguretat Social perquè sigui

aquest organisme qui ens el faci efectiu.

• PREGUNTA: Podem recórrer la resolució d’incapacitat permanent de l’Institut

Nacional de la Seguretat Social (INSS)?

- RESPOSTA: Si no estem d’acord amb la resolució de l’INSS, tenim 30 dies per

presentar reclamació prèvia d’avant l’INSS. Si tampoc ens reconeixen aquest recurs,

podem interposar demanda al jutjat social (en qualsevol d’aquests casos, et recomanem

que et posis en contacte amb la teva Federació o amb els Serveis Jurídics de la UGT).

• PREGUNTA: En cas d’un accident mortal, quines prestacions es perceben?

- RESPOSTA: Hi ha quatre tipus de prestacions:

Auxili per defunció

Es tracta d’un ajut per a les despeses del sepeli, d’un sol pagament, que actualment

(any 2009) està quantificat en 33,06 ¤.

Viduïtat

És una pensió vitalícia del 52% de la base reguladora* que es pot incrementar si

hi ha càrregues familiars o d’altres supòsits fins al 70%.

Orfandat

És una pensió que repercuteix als fills del causant, sigui quina sigui la naturalesa

legal de la seva filiació. Aquesta pensió es rebrà fins als 18 anys dels fills o a

majors de 18, segons els supòsits. La pensió serà d’un 20% de la base reguladora*

del difunt.

* Base reguladora: quantitat que serveix de referència per determinar la quantia de la prestació
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econòmica d’alguna de les contingències protegides en el sistema de la Seguretat Social (atur,

incapacitat temporal, incapacitat permanent, jubilació, etc.).

• PREGUNTA: Si he patit un accident i m’han d’implantar una pròtesi, però la que

em proporciona la mútua és la bàsica, què puc fer?

- RESPOSTA: Es pot demanar un ajut a la Comissió de Prestacions Especials de la

mútua, perquè pagui la diferència per tal que t’implantin una pròtesi adequada a les

teves necessitats.

(Totes les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social

disposen d’un fons social que pot ajudar econòmicament qualsevol treballador/a que

hagi patit un accident o malaltia professional. Aquest fons social serveix per pal·liar

situacions de precarietat que poden sorgir com a conseqüència de l’accident o la

malaltia).

(info. Pots sol·licitar més informació a la teva Federació o a la Secretaria de Política Sindical

/ Mútues de la UGT de Catalunya).

• PREGUNTA: Si arran d’un accident de treball o una malaltia professional es

generen necessitats econòmiques, despeses extraordinàries, desplaçaments de

familiars o tractaments i/o pròtesis no cobertes per la mútua, qui ens pot ajudar?

- RESPOSTA: A totes les MATMPSS existeixen unes comissions anomenades de

prestacions especials, que disposen d’un fons social que és on els treballadors podem

adreçar-nos per sol·licitar ajut per afrontar aquestes despeses extres que vénen

sobrevingudes per l’accident de treball o la malaltia professional. (A cada una

d’aquestes comissions de prestacions especials hi tens representants de la UGT,

pots demanar més informació a la teva Federació o a la Secretaria de Política

Sindical / Mútues de la UGT de Catalunya).
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LES MÚTUES I LES MALALTIES PROFESSIONALS (MMPP)

• PREGUNTA: Què és una malaltia professional?

- RESPOSTA: L’art. 116 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social de

juny de 1994 la defineix com:

“La contreta a conseqüència del treball executat per compte d’altri en les activitats

que s’especifiquin al quadre que s’aprovi per les disposicions d’aplicació i

desenvolupament, i que està provocada per l’acció dels elements o substàncies

que s’indiquin per a cada malaltia professional.”

• PREGUNTA: Això vol dir que una malaltia desenvolupada a la feina pot ser

considerada malaltia professional?

- RESPOSTA: S’ha de diferenciar entre la malaltia contreta en el treball per causa

d’agents químics, físics o biològics i la malaltia comuna que no té res a veure amb el

treball.

Perquè tingui caràcter de malaltia professional, ha de reunir una sèrie de requisits que

estan contemplats en el quadre del Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, sobre

les malalties professionals reconegudes.

• PREGUNTA: Si es detecta una malaltia a la feina i no la inclou el llistat de

malalties professionals reconegudes, quin tracte se li ha de donar?

- RESPOSTA: Si la malaltia detectada no està inclosa en el quadre esmentat, però la

conseqüència d’aquesta malaltia és el treball, l’article 115.2.e de la Llei general de la

Seguretat Social diu que s’haurà de catalogar com accident de treball.

• PREGUNTA: Les malalties professionals apareixen al cap del temps, qui les ha

de prevenir?

- RESPOSTA: La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals diu que és l’empresari

que, mitjançant un servei de prevenció, ha d’avaluar els llocs de treball. Aquesta

CAPITOL 4
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avaluació ha d’identificar si a l’empresa hi ha risc de malalties professionals per als

treballadors/es, si el resultat és afirmatiu, té l’obligació d’informar i formar dels riscos

als treballadors/es, eliminar o minimitzar els efectes dels agents que puguin danyar

la salut dels treballadors/es o donar-los els aparells individuals per evitar la contaminació,

independentment d’això, s’ha de fer un seguiment sanitari específic per als riscos

provocats per les malalties professionals que s’hagin detectat.

• PREGUNTA: Les malalties professionals apareixen al cap del temps, qui se n’ha

de fer càrrec?

- RESPOSTA: Quan a un treballador se li detecta una possible malaltia professional,

l’entitat que se n’ha de fer càrrec des del principi és la mútua d’accidents de treball i

malalties professionals de la Seguretat Social, en el supòsit que l’empresa estigui

associada a una mútua. Si no està associada a cap mútua, directament la Seguretat

Social, o l’empresa, ja que l’article 77 de la Llei General de la Seguretat Social permet

que les empreses puguin ser autoasseguradores, per tant, tindrien competències per

gestionar les malalties professionals mitjançant els serveis mèdics.

• PREGUNTA: Quan es detecten en un reconeixement mèdic símptomes de

malaltia professional que no incapacita temporalment el treballador, que s’ha de

fer?

- RESPOSTA: El metge que en l’exercici de les seves funcions professionals (sigui de

capçalera o de la mútua) detecti símptomes d’una malaltia professional, que en aquell

moment no requereixi baixa mèdica, però que si el treballador continua al seu lloc de

treball podria requerir-la, ha de comunicar a l’empresa l’obligació del canvi de lloc de

treball de la persona afectada, i indicar si aquest canvi té caràcter provisional o definitiu,

i l’empresa està obligada a complir el dictamen mèdic de trasllat.

• PREGUNTA: Què és el volant d’assistència?

- RESPOSTA: El mateix que en el cas d’un accident de treball, aquest volant és un
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document no oficial, però d’ús comú a totes les mútues i que ha d’emplenar l’empresa

perquè el treballador pugui rebre assistència sanitària per part de la mútua per una

causa professional (en aquest cas, si hi va per una malaltia professional).

• PREGUNTA: Què és el comunicat de malaltia professional?

- RESPOSTA: És el document oficial que s’haurà d’emplenar (l’empresa) per adreçar-

lo a l’autoritat laboral quan la malaltia es diagnostiqui.

• PREGUNTA: A qui s’ha de trametre el comunicat de malaltia professional?

- RESPOSTA: L’empresa té l’obligació de comunicar-ho en els deu dies hàbils següents

a la data del  diagnòstic de la malaltia professional pel que fa a les dades d’afiliació

del treballador i dades econòmiques.

Des del 2007, el comunicat de les malalties professionals es fa mitjançant un programa

informàtic anomenat CEPROSS, que gestionen les entitats col·laboradores amb la

Seguretat Social (mútues) o gestores com l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat

Social) on s’incorporaran les dades mèdiques de la malaltia. En qualsevol cas, el

treballador pot demanar una còpia impresa a l’organisme que gestioni les malalties

professionals de la seva empresa (sigui la mútua o l’INSS).

• PREGUNTA: Si es detecta una malaltia professional, hi ha cap període màxim

d’estudi de la malaltia?

- RESPOSTA: La Llei 42/1994, de 30 de desembre, al capítol II, article 32, punt 4t, diu

que: “els períodes  d’observació per malaltia professional en què es percebi la baixa

en el treball, amb una durada màxima de 6 mesos, prorrogables per uns altres 6 quan

s’estimi necessari per a l’estudi i diagnòstic de la malaltia”.

• PREGUNTA: Són obligatoris els reconeixements per als treballadors/es de les

empreses que tenen llocs de treball amb risc de malaltia professional?

- RESPOSTA: Les empreses que han de cobrir llocs de treball amb riscos de malaltia
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professional han d’efectuar reconeixements mèdics previs i periòdics, obligatoris i

gratuïts.

Aquests reconeixements són a càrrec exclusiu de l’empresari i ha de comunicar-ho

a la mútua, que n’inclourà els resultats en un llibre de registre.

En qualsevol cas, els reconeixements o proves que es realitzin als treballadors seran

els que menys molèsties els causin i siguin proporcionals al risc, i no es poden fer

servir els resultats amb fins discriminatoris ni en perjudici del treballador.

• PREGUNTA: El treballador pot negar-se a fer un reconeixement mèdic si treballa

en una empresa o activitat amb risc de malaltia professional?

- RESPOSTA: El consentiment del treballador per dur a terme aquest reconeixement

és bàsic, però s’exceptua en el cas que sigui imprescindible per avaluar l’estat de

salut del treballador, dels seus companys o terceres persones que tinguin una relació

amb aquesta activitat, o existeixi alguna disposició legal que ho determini.

• PREGUNTA: Hi ha cap tipus de sancions si l’empresari no du a terme els

corresponents reconeixements mèdics de vigilància de la salut?

- RESPOSTA: L’article 47 de la Llei de prevenció de riscos laborals qualifica de greu

no portar a terme els reconeixements mèdics de proves de vigilància periòdica de

l’estat de salut dels treballadors. Les sancions que corresponen a l’incompliment

d’aquesta obligació per a l’empresari poden anar d’una sanció mínima de 1.503 ¤ a

la sanció màxima de 30.000 ¤.

• PREGUNTA: Tinc dret a demanar una còpia dels meus informes mèdics a la

mútua?

- RESPOSTA: L’article 13.1 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, DOGC 303

d’11.01.2001, sobre drets d’informació relatius a la salut i l’autonomia del pacient i la

documentació clínica, diu:
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Article 13 Drets d’accés a la història clínica

1. Amb les reserves assenyalades a l’apartat 2 d’aquest article, el pacient té dret

a accedir a la documentació de la història clínica descrita a l’article 10, i a obtenir

una còpia de les dades que hi figuren. Correspon als centres sanitaris regular el

procediment per garantir l’accés a la història clínica.

2. El dret d’accés del pacient a la documentació de la història clínica mai no pot

ser en perjudici del dret de tercers a la confidencialitat de les seves dades que

figuren en l’esmentada documentació, ni del dret dels professionals que hi han

intervingut a l’hora d’elaborar-la, que poden invocar la reserva de llurs observacions,

apreciacions o anotacions subjectives.

També la Llei bàsica 41/2002, de 14 de novembre, reguladora de l’autonomia del

pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica (BOE

274, de 15-11-2002.) al seu article 18 reconeix el dret del pacient a tenir còpia de seva

història clínica.
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LES MÚTUES I LA GESTIÓ ECONÒMICA DE LA INCAPACITAT
TEMPORAL (IT) PER A LES MALALTIES COMUNES I ELS
ACCIDENTS NO LABORALS

• PREGUNTA: Per què rebo una citació de la mútua quan m’ha donat la baixa

mèdica el metge de capçalera?

- RESPOSTA: Des del 1997 hi ha un reial decret (575/1997) que permet a les empreses

contractar la gestió de la IT per contingències comunes a les mútues d’accidents de

treball i malalties professionals de la Seguretat Social, i aquestes mútues poden portar

el control de les baixes per malaltia comuna o accident no laboral, ja que són les

entitats encarregades de pagar el subsidi o prestació econòmica.

• PREGUNTA: Aquesta gestió només la pot fer la mútua?

- RESPOSTA: Aquesta competència la té atribuïda l’Institut Nacional de la Seguretat

Social (INSS), però arran del RD 575/1997, l’empresari pot optar per contractar aquesta

gestió a la mútua o continuar tenint l’INSS com entitat de control.

• PREGUNTA: Sóc delegat de la meva empresa, què puc fer si no estic d’acord

que l’empresari contracti la gestió amb la mútua?

- RESPOSTA: El Reglament de col·laboració de les mútues amb la Seguretat Social

a l’article 69.3 diu que l’empresari abans de contractar aquest servei ha de sol·licitar

informe previ obligatori als representants dels treballadors, per desgràcia aquest

informe a hores d’ara no és vinculant, per tant, encara que el delegat/comitè no hi

estigui d’acord, l’empresari pot fer la contractació.

• PREGUNTA: Des de quin dia em pot convocar la mútua?

- RESPOSTA: Des del setzè dia de baixa, no abans.

CAPITOL 5
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• PREGUNTA: Com pot ser que diguin que les mútues paguen el meu sou quan

estic de baixa per malaltia comuna o accident no laboral, si és la meva empresa

la que ho fa?

- RESPOSTA: Les empreses de més de 6 treballadors estan obligades a fer el que

s’anomena pagament delegat als seus treballadors, és a dir, l’empresa ens paga i

aquesta quantitat la resta de les quotes que ha de fer efectives a la Seguretat Social.

• PREGUNTA: Puc negar-me a anar a la mútua?

- RESPOSTA: Pots fer-ho si vols, però la llei permet a les mútues, si un treballador/a

no hi acudeix quan el convoquen, activar l’alta administrativa. Què vol dir això? El

treballador està de baixa mèdica (pel metge de capçalera), però la mútua deixa de

pagar el subsidi econòmic, per tant, a final de mes l’empresa ens dirà que no tenim

res a cobrar, i per això entenem que, malgrat tot, si la mútua ens convoca hi hem

d’anar.

• PREGUNTA: La mútua m’ha citat a un centre assistencial seu, qui em pagarà

les despeses del desplaçament?

- RESPOSTA: L’Ordre/TIN/971/2009, aprovada el 16 d’abril i publicada al BOE el 21

d’abril de 2009, al seu article 2 reconeix que: s’han de compensar les despeses

generades per compareixences sol·licitades per les entitats gestores o mútues

d’accidents de treball i malalties professionals. Per tant, a partir de la publicació

d’aquesta Ordre, les despeses generades en els desplaçaments per comparèixer a

la mútua les ha de compensar la mútua mateixa. Amb aquesta Ordre es veu complerta

una reivindicació històrica de la nostra organització davant d’un fet discriminatori

respecte d’altres tipus de contingència.

• PREGUNTA: La mútua m’ha demanat que els porti els informes i resultats de

proves que tingui, ho he de fer?

- RESPOSTA: Si tenim informes o proves de la nostra patologia és bo portar-los si
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amb això aconseguim accelerar el procés de proves complementàries que ens facin

falta, però, d’altra banda, els metges de la mútua poden demanar-los al metge de

capçalera.

• PREGUNTA: Un cop m’han visitat, m’han dit que calen proves complementàries,

ho poden fer?

- RESPOSTA: Poden fer totes les proves que creguin necessàries relacionades amb

la patologia que patim, i que serveixin per curar-nos bé i amb menys temps, i sempre

que hi estiguem d’acord.

• PREGUNTA: Què faig si em proposen avançar una intervenció quirúrgica que

en el servei públic de salut trigaran a poder-me fer?

- RESPOSTA: La mútua no pot fer ni dur a terme res que no tingui la nostra acceptació,

i una intervenció quirúrgica no és diferent. És més, per dur-la a terme, a part de la

nostra autorització, necessitarà la del servei públic de salut (ICS).

• PREGUNTA: La mútua pot donar-nos l’alta quan estem de baixa pel metge de

capçalera?

- RESPOSTA: La mútua no té facultats per donar altes mèdiques del sistema públic

de salut, el que sí que pot fer és elaborar una proposta d’alta al metge de capçalera

argumentant-hi per què creu que ja ens han de donar l’alta. L’última decisió serà la

del metge de capçalera. D’altra banda, la mútua també pot fer una proposta argumentada

d’alta a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM- Inspecció Mèdica), i serà

l’ICAM que prendrà la decisió d’emetre l’alta o mantenir la baixa. Aquest òrgan sí que

pot emetre altes mèdiques per sobre de l’opinió del metge de capçalera. L’alta de

l’ICAM és d’efectes immediats, això vol dir que l’endemà hem de reincorporar-nos a

la feina.
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• PREGUNTA: Amb aquesta gestió, les mútues substitueixen les funcions de

sistema públic de salut?

- RESPOSTA: No, les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la

Seguretat Social sols poden exercir el control de la baixa mèdica per malaltia comuna

o accident de treball no laboral, perquè són les entitats pagadores d’aquesta gestió

econòmica i, per tant, la llei els permet dur a terme aquest control, és per això que

el sistema públic de salut és el responsable del vessant mèdic i la mútua de l’econòmic.
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GLOSSARI

Barem. Quantitat econòmica que la llei valora per cada part del nostre cos o les

seqüeles produïdes per un accident.

Base reguladora. Fórmula que es fa servir per saber quina quantitat econòmica hem

de percebre mentre estem de baixa per incapacitat temporal o per fer el càlcul d’una

prestació per incapacitat permanent.

CEPROSS. Comunicación de Enfermedades Professionales de la Seguridad Social.

Aplicació telemàtica per comunicar una malaltia professional.

Compte d’altri. Treballar per compte d’un empresari.

Contingències professionals. Totes les contingències relacionades amb el treball,

accidents i malalties.

Delt@. Declaració electrònica de treballadors accidentats.

Empreses associades. És el conjunt d’empreses que formen una mútua.

Entitat gestora. Institut Nacional de la Seguretat Social.

Gestió econòmica. És la part d’un tot que gestiona els apartats econòmics.

Gran invalidesa. La persona en situació d’incapacitat permanent necessita l’assistència

de terceres persones per desenvolupar les tasques més elementals de la vida quotidiana.

ICAM. Institut Català d’Avaluacions Mèdiques.

INSS. Institut Nacional de la Seguretat Social.

ITCC. Incapacitat temporal per contingència comuna.

IT. Incapacitat temporal.

IN ITINERE. Accident produït en anar o tornar de la feina.

Incapacitat permanent absoluta. Situació d’alteració de la salut del treballador que

impedeix completament desenvolupar qualsevol professió o ofici.

Incapacitat permanent parcial. Situació d’alteració de la salut del treballador que,

després d’haver estat sotmès a tractament, presenta reduccions anatòmiques o
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funcionals no inferiors al 33% del seu rendiment per a la seva feina habitual, sense

impedir-ne el desenvolupament de les tasques fonamentals.

Incapacitat permanent total. Situació d’alteració de la salut del treballador que

impedeix que pugui desenvolupar totes les tasques o les fonamentals de la seva feina,

sempre que pugui exercir una altra feina diferent.

Incapacitat permanent. Situació d’alteració de la salut del treballador que, després

d’haver estat sotmès a tractament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals

greus i previsiblement definitives, que disminueixen o anul·len la seva capacitat laboral.

Incapacitat temporal. Situació d’alteració de la salut del treballador que, per qualsevol

causa, impedeix que pugui desenvolupar temporalment la seva feina.

Jurisprudència. Conjunt de sentències.

Malaltia comuna. Que no té relació amb el treball.

Malalties intercurrents. Malaltia contreta normalment a conseqüència d’una intervenció

quirúrgica i que s’inclou en el concepte d’accident de treball.

MATMPSS. Mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat

Social.

MMPP. Malalties professionals.

OTG. Oficina de Treball de la Generalitat.

Pagament delegat. És el pagament del sou que fan les empreses als seus treballadors

mentre aquests tenen la situació de baixa mèdica.

Personalitat jurídica pròpia. Que no és una entitat pública.

Prestacions. És el servei que ens donen, mèdic i/o econòmic.

Responsabilitat mancomunada. Es diu de l’abast d’una responsabilitat quan implica

més d’un subjecte.

Societats de prevenció. Serveis de prevenció de les mútues.

Subsidi o prestació econòmica. És la compensació econòmica que rebem pel fet

d’estar de baixa mèdica.
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Via administrativa. Tràmit previ a una reclamació via judicial.

Via telemàtica. Transmissió de dades per ordinador.
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ADRECES D’INTERÈS
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Institut Nacional de Seguretat
i Higiene en el Treball ( INSHT)
http://www.mtas.es/insht/

Barcelona
Dulcet, 2-10, 08034 Barcelona
Tel. 93 280 01 02

Centres de Seguretat i
Salut Laboral
http://www.gencat.net/treball

Barcelona
Plaça d’Eusebi Güell, 4-6
08034 Barcelona
Tel. 93 205 50 01

Girona
Avinguda Montilivi, 118
17003 Girona
Tel. 972 20 82 16; 972 20 86 62

Lleida
Empresari Josep Segura i Farré, 728-B
(Polígon Industrial El Segre) 25191 Lleida
Tel. 973 20 04 00

Tarragona
Riu Siurana, 29-B (Polígon Camp Clar)
43006 Tarragona
Tel. 977 54 14 55

Inspecció de Treball
http//www.mtas.es/itss

Barcelona
Travessera de Gràcia, 301-311
08025 Barcelona, Tel. 93 401 30 00

Girona
Álvarez de Castro, 2, 2a
17001 Girona, Tel. 972 20 89 33

Lleida
Avinguda del Segre, 2
25007 Lleida, Tel. 973 23 26 41

Tarragona
Avinguda Vidal i Barraqué, 20, baixos
43005 Tarragona, Tel. 977 23 58 25

Unitats de Salut Laboral (USL)

Unitat de Salut Laboral de Barcelona
Agència de Salut Pública
Pl. de Lesseps, 1, 4t
08023 Barcelona, Tel. 93 238 45 65

Unitat de Salut Laboral de Girona
Institut Català de la Salut
C. de Santa Clara, 33-35
17001 Girona, Tel. 972 21 23 74

Unitat de Salut Laboral de La Costa de
Ponent
Institut Català de la Salut, CAP Ramona
Via
Av. Verge de Montserrat, 24
08820 El Prat de Llobregat,
Tel. 93 479 29 34

Unitat de Salut Laboral de Lleida
Gestió Serveis Sanitaris
C. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida, Tel. 973 72 73 63

Unitat de Salut Laboral de Tarragona -
Reus
Institut Català de la Salut, CAP Torreforta
C. Gomera, s/n
43006 Tarragona, Tel. 977 54 15 60
Institut Català de la Salut
CAP Sant Pere, Camí Riudoms, 53
43202 Reus, Tel. 977 32 04 56

Unitat de Salut Laboral del Barcelonès
Nord-Maresme
Badalona Gestió Assistència
C. Gaietà Soler, 6-8, entl. 3a
08911 Badalona, Tel. 93 464 84 64

Unitat de Salut Laboral del Sector
Sanitari de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
Institut Català de la Salut
Pl. del Gas, 2, 08201 Sabadell
Tel. 93 726 47 00
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ICAM
Institut Català d'Avaluacions Mèdiques
Parc Sanitari Pere Virgili
Edifici Puigmal
Av. de l'Hospital Militar, 169-205
08023 BARCELONA - Tel. 93 511 94 00

Terrassa
carrer Guttemberg, 3-15
08224 TERRASSA (Vallès Occidental)
Tel. 93 788 53 52

Girona
carrer Santa Clara, 35
17001 GIRONA (Gironès)
Tel. 972 20 88 15

Figueres
CAP Alt Empordà
carrer Tramuntana, 2
17600 Figueres
Tel. 972 51 12 12

Olot
CAP Garrotxa
Passeig Barcelona s/n
17800 OLOT
Tel. 972 26 18 16

Ripoll
CAP Ripollès
carrer Macià Bonaplata, 9
17500 RIPOLL
Tel. 972 70 01 59

Tarragona
Casa del Mar (ISM)
carrer Francesc Bastos, 19, 2n
43005 TARRAGONA (Tarragonès)
Tel. 977 21 36 12

CAP Llevant
carrer Joan Fuster Ortells, s/n
43007 TARRAGONA
Tel. 977 25 80 05

Reus
CAP Sant Pere
Camí de Riudoms, 53
43202 REUS
Tel. 977 31 25 06

El Vendrell
CAP El Vendrell
Transversal, s/n
43700 ELVENDRELL
Tel. 977 66 77 03

Tortosa
CAP Baix Ebre
Avinguda Colom, 7
43500 TORTOSA
Tel. 977 50 03 11

Manresa
carrer Soler i Marc, 6
08240 MANRESA (Bages)
Tel. 93 874 88 27

Martorell
Avda. Mancomunitats Comarcals, 9
08760 MARTORELL (Baix Llobregat)
Tel. 93 775 03 04

Sabadell
Ctra. Barcelona, 473
08203 SABADELL (Vallès Occidental)
Tel. 93 728 44 46

Granollers
Cap les Franqueses
carrer Girona, 290
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS
(Vallès Oriental)
Tel. 93 879 36 32

Lleida
carrer Onofre Cerveró, 2
25004 LLEIDA (Segrià)
Tel. 973 25 43 61

Vic Plaça Divina Pastora
08500 VIC (Osona)
Tel. 93 889 02 22, Ext. 510
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Seus de la UGT de Catalunya

Secretaria de Política Sindical de la UGT
de Catalunya
otprl@catalunya.ugt.org
www.ugtcatalunya.org

Rambla de Santa Mónica, 10, 08002
Barcelona
Tel. 93 304 68 32 - 93 304 68 33

ANOIA - ALT PENEDÈS - GARRAF
ugt@apg.ugt.org

Vilanova i la Geltrú
C. de Sant Josep, 5, 08800
Tel. 93 814 14 40, Fax 93 811 58 87

Igualada
C. de la Virtut,42-44, 08700
Tel. 93 803 58 58, Fax 93 805 33 13

Capellades
C. d’Oló, 20 bis, 08786
Tel. 93 801 27 50

Vilafranca del Penedès
Pl. del Penedès,4, 2n pis, 08720
Tel. 93 890 39 06, Fax 93 817 10 75

Sant Sadurní
Pg. de Can Ferrer del Mas, 1B, 08770
Tel. 93 891 19 22

Sitges
C. Rafael Llopart, 21, 08870
Tel. 93 811 65 16

BAGES - BERGUEDÀ
ugt@bagesbergueda.ugt.org

Manresa
Pg. de Pere III, 60-62, 08940
Tel. 93 874 44 11, Fax 93 874 62 61

Sant Vicenç de Castellet
C. de Creixell, 23, 08295
Tel. 93 833 19 64

Berga
Rda. Moreta, 23 , 08600
Tel. 93 821 25 52, Fax 93 822 19 21

BAIX LLOBREGAT
ugt@baixllobregat.ugt.org

Cornellà
C. Revolt Negre 12, 08940
Tel. 93 261 90 09, 93 261 91 33
Fax 93 261 91 34

Martorell
Pg. dels Sindicats, 226 C, Solàrium, 08760
Tel. 93 775 43 16, Fax 93 776 54 76

Viladecans
C. de Sant Climent, 14, baixos, 08840
Tel. 93 637 01 88, Fax 93 637 01 52

El Prat de Llobregat
C. de Madoz, 37, 08820
Tel. 93 478 07 97, Fax 93 478 04 87

COMARQUES GIRONA
ugt@girona.ugt.org

Girona
C. de Miquel Blay, 1, 3a i 4a planta, 17001
Tel. 972 21 51 58, 972 21 02 95,
Fax 972 20 81 71

Banyoles
Pl. Servitas, s/n, 17820
Tel. 972 57 58 64

Figueres
C. del Poeta Marquina, s/n, 17600
Tel. 972 50 91 15, Fax 972 50 91 15

Olot
Av. de la República Argentina, s/n, 17800
Tel. 972 27 08 32, Fax 972 27 08 32

Palamós
C. de Josep Joan, s/n, 17230
Tel. 972 60 19 88, Fax 972 60 19 88

Ripoll
Pg. de Ragull, s/n, 17500
Tel. 972 71 44 44, Fax 972 71 44 44

Lloret de Mar
Apartat de Correus 846, 17310
Tel. 972 37 32 40, Fax 972 37 32 40

BARCELONÈS
badalona@catalunya.ugt.org

Delegació Badalona
Miquel Servet, 211 interior, 08912
Tel. 93 387 22 66
Fax 93 387 25 12

L’HOSPITALET
ugt@hospitalet.ugt.org

L’Hospitalet
Rambla de Marina, 429 - 431 bis, 08901
Tel. 93 338 92 53,
Fax 93 261 24 25
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NORORIENTAL-MARESME
ugt@nom.ugt.org

Granollers
Esteve Terrades, 30-32, 08400
Tel. 93 870 42 58
Fax 93 879 65 17

Mataró
Pl. de les Tereses, 17, 08302
Tel. 93 790 44 46
Fax 93 755 10 17

Mollet del Vallès
C. de Balmes,10, 2a planta, 08100
Tel. 93 579 07 17
Fax 93 579 07 17

OSONA
ugtosona@hotmail.com

Vic
Pl. d’Osona, 4, 1a, 08500
Tel. 93 889 55 90
Fax 93 885 24 84

Manlleu
C. Vendrell 33, 08560
Tel.93 851 31 30
Fax 93 851 30 69

UNIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
ugt2@tarragona.ugt.org

Tarragona
C. d’Ixart, 11, 3a i 4a planta, 43003
Tel.977 21 31 31 - 977 24 54 95
Fax 977 23 42 01

Reus
Pl. Villarroel, 2 1a i 2a planta, 43204
Tel. 977 77 14 14
Fax 977 77 67 09

Valls
Pl. del Pati, 14 2º, 43800
Tel. 977 60 33 04

El Vendrell
C. del Nord, 11 i 13, 1a planta, 43700
Tel. 977 66 17 51

Montblanc
Pl. Poblet i Texeido, 10 1º, 43400
Tel. 977 86 28 20

UGT TERRES DE L’EBRE
ugt@tortosa.ugt.org

Tortosa
C. de Ciutadella,13, 1a planta, 43500
Tel. 977 44 44 56
Fax 977 44 33 81

Amposta
Av. de la Ràpita, 2, 2n pis, 43870
Tel. 977 70 02 40

Móra d’Ebre
Pl. de la Democràcia,1ª planta, 43740
977 40 00 23

TERRES DE LLEIDA
tfarre@lleida.ugt.org

Lleida
Av. de Catalunya, 2, 25002
Tel. 973 27 08 01, 973 26 45 11
Fax 973 28 10 15

Tàrrega
C. d’Alonso Martínez, 17, 25300
Tel. 973 50 00 49, Fax: 973 50 00 49

Solsona
Camp del Molí, planta baixa, 25280
Tel. 973 48 23 05, Fax 973 48 23 05

Vielha
Av. de Castiero, 15, 25530
Tel. 973 64 25 49, Fax 973 64 25 49

La Seu d’Urgell
C. d’Armengol, 47, 25700
Tel. 973 35 39 03

VALLÈS OCCIDENTAL
ugt@vallesocc.ugt.org

Sabadell
Rambla, 73, 08202
Tel. 93 725 76 77, 93 725 71 54
Fax 93 725 72 22

Terrassa
C. de La Unió, 23, 08221
Tel. 93 780 93 66, 93 780 97 66
Fax 93 780 91 77

Rubí
C. de Joaquim Bartrina, 11-13, 08191
Tel. 93 697 02 51

Cerdanyola del Vallès
C. de Sant Salvador, 6, 08290
Tel. 93 691 36 51
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