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Em complau donar-vos la benvinguda a Mutuacat i agrair-vos la confiança dipositada en nosaltres.
En aquestes línies m'agradaria transmetre-us la nostra filosofia d’empresa.
Contractar un dels nostres productes és molt més que contractar una assegurança: és entrar a
formar part d’un grup de persones que es cuiden les unes de les altres, literalment. Pagant la vostra
quota col·laboreu a crear els recursos necessaris per atendre a tots i cadascun dels mutualistes.
Som una entitat sense ànim de lucre, on no hi ha accionistes i els únics beneficiaris sou vosaltres.
Això ens fa pròxims i transparents i ens converteix en una mútua humana, sòlida i eficient. Cada
un dels nostres mutualistes és un pilar de Mutuacat.
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Us sentireu com a casa!

Els vostres interessos s’acaben de convertir en els nostres.
Duem més de 40 anys arrelats a un territori, avalats pels nostres mutualistes i pel prestigi dels
nostres metges, oferint el millor servei i buscant satisfer les vostres necessitats de manera efectiva
i oportuna. Al llarg de tota la trajectòria, sempre complint amb els compromisos adquirits, hem
mantingut els nostres valors i maneres de fer. Tot i així, ens hem sabut anticipar i adaptar als temps
canviants, per oferir-vos els serveis que cobreixen les necessitats específiques de cadascun de
vosaltres. Creiem en la qualitat de l’atenció i dels nostres serveis com a garantia de satisfacció dels
nostres mutualistes, i esperem que també de la vostra. És per això que desitgem que ens tingueu
la més gran de les confiances i us brindem la seguretat de prendre una bona decisió.
Estaríem encantats de conèixer els vostres dubtes, queixes o suggeriments per tal de millorar els
nostres serveis, ja que aquesta empresa està formada per tots. Teniu la porta oberta.
Esperem que els productes, serveis i atencions de Mutuacat, compleixin les vostres expectatives
de qualitat i satisfacció, ja que és la nostra única i vertadera filosofia de treball.

Leo Martínez Regales
Adjunt Direcció General

Oficines centrals
Mossèn Serapi Farré, 39-41, 08240 Manresa
tel. 938 773 333 fax. 938 773 557
mutua@mutuacat.cat

mutuacat.cat

TÍTOL DE SOCI 120792

TÍTOL DE SOCI
MÚTUACAT identifica a Mútua Manresana MPS a Prima Fixa, a tota la documentació d’aquesta pòlissa.

©Inscrita al R.M.P.S.V.C. amb el Núm. 9 - C.I.F.: V-08276545 - Inscrita al Reg. Mercantil de Barcelona, Tom 24036, Foli 0004, Full 63021, Inscripció 2a - Inscrita a la Federació de M.P.S. de Catalunya.

Full 4

120792

És molt important que llegiu atentament i verifiqueu que les vostres expectatives de l'assegurança estan plenament
cobertes. Per nosaltres, és un plaer poder-vos assessorar i donar cobertura a totes les vostres necessitats de previsió.
La Mútua garanteix als associats i beneficiaris la cobertura dels serveis i/o el pagament de les prestacions, en les
circumstàncies i quantitats que s'especifiquen en el títol de soci, en els estatuts i reglaments de les prestacions pels
quals es regeix la MÚTUA.

Barcelona, 01/01/2021
EL PRENEDOR
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SERGI MACIÀ CALMET
Oficines centrals

Mossèn Serapi Farré, 39-41, 08240 Manresa
tel. 938 773 333 fax. 938 773 557
mutua@mutuacat.cat

mutuacat.cat

TÍTOL DE SOCI 120792

Full 5
FEDERACIÓ CATALANA DE CURSES D’ORIENTACIÓ

CIF G59428805
RAMBLA DE GUIPUZCOA 23-25 4T-C
BARCELONA 08018
TEL 933033029
DURADA

La cobertura pren efecte a les 00:00 hores del 01/01/2021 i la seva durada serà fins al
31/12/2021 a les 00:00 hores, i es prorrogarà automàticament si no es produeix oposició per
alguna de les parts.
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DADES DEL PRENEDOR

PRIMA TOTAL ANUAL DE L’ASSEGURANÇA
TOTAL:
10.699,70 €
PRIMA MÍNIMA: 8.559,76 €
DADES DEL MEDIADOR

UNIFEDESPORT CORREDORIA D’ASSEGURANCES SA
CIF: A63270839
RAMBLA DE CATALUNYA, 81
TEL: 934 874 575

DADES DE L’ASSEGURADOR
MUTUACAT, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL,
CIF: V08276545
Mossèn Serapi Farré, 39-41,
08242 Manresa, Barcelona.
TEL: 938 773 333
FAX: 938 773 557
DADES GENÈRIQUES DEL COL·LECTIU
ACTIVITAT DEL COL·LECTIU:

NOMBRE D’ASSEGURATS:
SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ:
COBERTURA:

RAID D’AVENTURA (ORIENTACIÓ A PEU, ORIENTACIÓ
MODALITAT BTT, CURSA DE MUNTANYA, ALPINISME, ESCALADA,
RÀPEL,MANIOBRES EN CORDES, VIES FERRADES, TIROLINA,
BARRANCS, PATINS, TIR AMB ARC, PIRAGÜISME, CAYAC DE
MAR, RÀFTING, HIDROSPEED NATACIÓ EN AIGÜES
OBERTES)/SKY-O

710 ASSSEGURATS ANUALS
1 DIA/CAP DE SETMANA-SETMANALS-MENSUALS

FITXA FEDERATIVA EN VIGOR

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA ESPORTIVA (RD
849/93, DE 4 DE JUNY)
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EL PRENEDOR
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IMPORT(10.437,80 € *)
QUOTA ANUALITZADA:

IMPOSTOS ANUALS

10.699,70 €

ALEA:

15,66 €

Consorci de Compensació d’Assegurances:

25,60 €

Impost sobre Primes d’Assegurances:

220,64 €

*Quota sense impostos

FORMA DE PAGAMENT ANUAL AMB EMISSIÓ DE REBUTS D’EFECTE GEN-ABR-JUL-OCT.
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QUOTA

ES REALITZARÀ LA REGULARITZACIÓ DEL NOMBRE D’ASSEGURATS DESEMBRE 2021

DADES DE COBRAMENT
MODALITAT DE PAGAMENT: XEC AGENT
PRIMA PER ASSEGURAT (ANUAL)

15,07€

PRIMA PER ASSEGURAT (1 DIA/CAP DE SETMANA)(prima mínima cap de setmana 500€)
PRIMA PER ASSEGURAT (1 SETMANA)

1€
1,30€

PRIMA PER ASSEGURAT (1 MES)

3€

PRIMA TOTAL COL·LECTIU

10.699,70€

Clàusula COVID
1.
En el cas de donar-se una aturada extraordinària de la competició per COVID, Mutuacat analitzarà la
sinistralitat vinculada al títol d’associació al seu venciment, i si aquesta és inferior al 70% de la quota neta
(prima neta), aplicarà una bonificació en la renovació per a la següent temporada.
2.
En cas d’una aturada esportiva que afecti a la totalitat dels federats assegurats, l’import de la quota neta
(prima neta final) es veurà bonificada, en base a l’aplicació de la següent la fórmula : 50% de la xifra resultant
de la diferència entre el 70% de sinistralitat (límit sinistral) i el percentatge de sinistralitat generat durant la
vigència del títol.
3.
En cas d’una aturada esportiva d’una part dels federats assegurats, s’aplicarà a la xifra calculada una
correcció equivalent al percentatge d’assegurats que no poden desenvolupar la pràctica esportiva sobre el total
de persones federades protegides
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GARANTIES CONTRACTADES
Accidents soferts pels assegurats a causa de la pràctica esportiva, en els termes previstos pel RD 849/1993, de 4 de
juny.
Dins de les garanties de la relació de protecció s’inclouen els accidents corporals per lesions ocorregudes en
competicions, durant el partit i escalfament i en entrenaments organitzats pels clubs o de forma individual.
Les garanties i cobertures següents venen determinades pel que consta al Reglament d’accidents (federacions)
de Mutuacat
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
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Les prestacions derivades d'aquesta garantia seran efectuades per professionals o proveïdors designats per la mútua.
En cas contrari, el beneficiari assumirà les despeses ocasionades. Tot i això, la mútua abonarà íntegrament les
despeses que es derivin de l'assistència d'urgència vital o els primers auxilis durant un període màxim de 48 hores des
de l'ocurrència de l'accident, amb independència de qui els presti.
Assistència mèdica i quirúrgica en accidents que hagin tingut lloc en el territori nacional, sense
límit de despeses i amb un límit temporal de fins a 18 mesos des de la data de l’accident,
exclusivament en centres concertats.

cobert

Assistència farmacèutica en règim hospitalari sense límit de despeses i amb un límit temporal de
fins a 18 mesos des de la data de l’accident

cobert

Despeses en règim hospitalari de pròtesis i material d’osteosíntesi amb un límit temporal de 18
mesos des de la data de l’accident.

cobert

Despeses originades per rehabilitació durant el període de 18 mesos des de la data de l’accident.

cobert

Despeses per assistència mèdica, quirúrgica, farmacèutica i hospitalària en accidents esportius que
hagin tingut lloc a l’estranger fins un límit temporal de 18 mesos des de la data de l’accident i per
un import màxim per tots els conceptes de

6.015,00 €

Despeses originades per l’adquisició de material ortopèdic per al guariment de les lesions
produïdes per l’accident esportiu (no per prevenció), 70 % del preu de venda al públic .

cobert

Despeses en odontoestomatologia originades per lesions a la boca motivades per l’accident
esportiu fins a

245,00 €

Despeses originades per trasllat des del lloc de l’accident fins a l’hospital concertat, únicament per
ingrés definitiu.

cobert
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MORT ACCIDENTAL
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Auxili a la defunció, quan es produeixi com a conseqüència de l’accident en la pràctica
esportiva, per un import de

6.015,00 €

Auxili a la defunció, quan es produeixi com a conseqüència de l’accident en la pràctica
esportiva en menors de 14 anys, per un import de

3.010,00 €

Auxili a la defunció, quan es produeixi en la pràctica esportiva, però sense que l’accident en
sigui la causa directa, per un import de

1.805,00 €

INDEMNITZACIÓ PER PÈRDUA ANATÒMICA O FUNCIONAL
Indemnització per pèrdua anatòmica o funcional a conseqüència de l’accident esportiu d’acord
amb el barem que consta en el reglament, fins a

12.025,00 €

Indemnització per als grans invàlids (tetraplegia) a conseqüència de l’accident esportiu

12.025,00 €

RISCOS EXCLOSOS
Queden excloses, les lesions, patologies i garanties indicades al Reglament de Federacions a l’art.
6, riscos i garanties exclosos, a excepció de les que hagin estat contractades expressament i que
constin en aquest títol al paràgraf següent:

COBERTURES INCLOSES QUE SÓN CONTRACTADES PER CLÀUSULA ESPECIAL
o
o

Lesions accidentals agudes no traumàtiques, quan derivin d'una causa violenta, momentània i aliena a la
intencionalitat de l’assegurat, com ruptures musculars.
Accidents esdevinguts a les instal·lacions esportives, sempre que el federat s’hi trobi com a conseqüència
de la pràctica esportiva.
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NORMES D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT
L’assistència mèdica garantida a la pòlissa, la prestarà el centre mèdic o facultatiu concertat per Mutuacat.
Per accedir-hi cal seguir els passos següents:
1.- Notificació de l’accident
1.1.Cal omplir degudament el document de comunicació d'accidents, que haurà de ser signat i segellat per
la federació, club o entitat esportiva corresponent.
MÚTUACAT identifica a Mútua Manresana MPS a Prima Fixa, a tota la documentació d’aquesta pòlissa.
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1.2. Cal posar en coneixement de la mútua l’accident, trucant al Centre d’Atenció 24 hores de Mutuacat
•

A Catalunya
Telèfon 932 533 893 o 902 934 623.

•

Fora de Catalunya (dins d’Espanya)
Telèfon 937 052 607

•

A l’estranger
Telèfon 932 533 893 o 902 934 623.

L’accident ha de ser comunicat immediatament després de la seva ocurrència i fins a un màxim de 7
dies.
A la comunicació telefònica ha de facilitar-se:
- Les dades personals del lesionat.
- Les dades del club o entitat esportiva al qual pertany.
- La data i forma d’ocurrència.
- Els danys físics.
1.3. Una vegada recollides aquestes dades, s’haurà de trametre el comunicat d’accident a Mutuacat
•

Lesionat a Catalunya
A federacions@mutuacat.cat. O bé, via WhatsApp, al número 608 169 580.

•

Lesionat fora de Catalunya (dins d’Espanya) mentre es trobi fora i no sigui traslladable
a Catalunya
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•

Lesionat a l’estranger
A federacions@mutuacat.cat, als telèfons 932 533 893 / 902 934 623; o bé, via
WhatsApp, al número 608 169 580

2.- Centres Assistencials
En cas de no disposar de la guia mèdica o no disposar d’accés al web de Mutuacat, el lesionat sol·licitarà,
als telèfons de contacte, informació referent als centres concertats mes propers i adequats a les
característiques de la lesió patida a conseqüència de l’accident.
MÚTUACAT identifica a Mútua Manresana MPS a Prima Fixa, a tota la documentació d’aquesta pòlissa.
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A mutuacataccidentes@hna.es, o al telèfon 937 052 607

El federat lesionat, podrà acudir al centre mèdic concertat aportant el comunicat d’accident degudament
emplenat.
Si la lesió s’ha produït fora de Catalunya, el lesionat haurà de continuar el seu tractament en un centre
mèdic concertat a Catalunya, quan sigui possible el seu trasllat.
Només en cas d’URGÈNCIA VITAL, el lesionat podrà rebre l’assistència mèdica d’urgència vital al centre
sanitari més pròxim. Mutuacat es farà càrrec de les factures derivades de l’assistència d’urgència prestada
com a màxim en les primeres 48 hores des de l’ocurrència de l’accident.
Una vegada superada la primera assistència d’urgència, el lesionat haurà de ser traslladat a un centre mèdic
concertat per continuar el seu tractament.
En cas de permanència en un centre mèdic NO CONCERTAT, MÚTUACAT no assumirà el pagament de les
factures que se’n derivin.
3.- Autoritzacions de serveis
Per l’assistència d’urgències no cal autorització.
Es necessitarà l’autorització prèvia de la mútua per totes les visites, proves, rehabilitació, intervencions,
tractaments i/o qualsevol acte mèdic necessari pel seguiment de la lesió. Aquesta autorització s’haurà de
sol·licitar a:
•

Lesionat a Catalunya
federacions@mutuacat.cat, als telèfons 932 533 893 / 902 934 623; o bé, via
WhatsApp, al número 608 169 580
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•

Lesionat fora de Catalunya mentre es trobi fora i si no sigui traslladable a Catalunya
mutuacataccidentes@hna.es, o al telèfon 937 052 607

•

Lesionat a l’estranger, a la seva tornada a Catalunya
federacions@mutuacat.cat, als telèfons 932 533 893 / 902 934 623; o bé, via
WhatsApp, al número 608 169 580

Posteriorment s’haurà de trametre a Mutuacat (federacions@mutuacat.cat) l’informe del resultat de les
proves, així com els informes successius de l’evolució del pacient i la documentació que Mutuacat
consideri necessària.
MÚTUACAT identifica a Mútua Manresana MPS a Prima Fixa, a tota la documentació d’aquesta pòlissa.
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Qualsevol prova, tractament i/o intervenció realitzada sense l’autorització prèvia de Mutuacat, anirà a
compte de l’assegurat.
En cas d’estar en procés de recuperació d’una lesió, el federat haurà de seguir les pautes mèdiques
recomanades. En cas contrari Mutuacat no es farà càrrec de l’atenció mèdica d’un possible nou accident
esportiu o del seguiment del mateix.
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La guia mèdica completa i actualitzada es pot consultar al web: http://mutuacat.cat/quefem/federacions-esportives/
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