
 

 

13. Les conseqüències psíquiques de qualsevol tipus. 

14. Les lesions a conseqüència d’activitats que es realitzin en muntanyes amb una alçada superior als 

3.500 metres. 

15. Les patologies degeneratives i les que, tot i estar latents, es manifestin de forma sobtada. 

16. Les lesions produïdes per sobrecàrrega a conseqüència de la mateixa pràctica esportiva com 

l’osteopatia dinàmica de pubis, fractures d’estrès, síndrome del xoc femoro acetabular tipus CAM… 

17. L’assistència mèdica i/o prescripcions realitzades per professionals i centres no concertats, a 

menys que l’assistència sigui conseqüència d’una urgència vital.  

18. La continuïtat assistencial de sinistres que inicialment hagin estat atesos per facultatius aliens al 

quadre mèdic concertat. 

19. Els tractaments mitjançant plasma ric en plaquetes, factors de creixement. 

20. Els tractaments a clínica del dolor 
21. Els tractaments mitjançant ones de xoc, magnetoteràpia i diatèrmia (INDIBA) En aquest últim cas 

s’exceptuen les lesions en què s’hagin produït fractures òssies. 
22. Les pròtesis i empelts procedents del Banc de Teixits 
23. La rehabilitació a domicili i el transport per realitzar-la al centre de referència. 
24. Les despeses farmacèutiques derivades de l’assistència ambulatòria que pugui necessitar el lesionat. 
25. La utilització de neuronavegador, noves tecnologies i noves tècniques quirúrgiques 

 

 

 
Durant el període de vigència de la relació de protecció i dins els límits i termes establerts en les condicions 
generals i particulars del títol, la mutualitat cobreix exclusivament les prestacions corresponents a cadascuna de 
les garanties acordades i indicades a les condicions particulars. Les prestacions són les que consten en el Reial 
decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determinen les prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria 
esportiva. 
 

 
La mutualitat es farà càrrec de les despeses derivades de l'assistència mèdica, quirúrgica i hospitalària, les 
despeses farmacèutiques intrahospitalàries i les despeses de rehabilitació física que necessiti l'assegurat com a 
conseqüència directa d'un accident cobert en aquest reglament, amb la quantitat que s'hagi contractat en les 
condicions particulars i durant el termini màxim de divuit mesos, que es compta des de la data de l'accident. 
 
Les pròtesis, material de osteosíntesi, i material ortopèdic, fins al límit que estableixin. 
 
Tot això d’acord amb el que indica el Reial decret 849/93, de 4 de juny, pel qual es determinen les prestacions 
mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva. 
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L’assistència serà prestada exclusivament pels facultatius, centres de diagnòstic, centres hospitalaris i centres 
assistencials concertats per Mutuacat. La relació de professionals i centres constaran, en la guia mèdica de 
Mutuacat per a accidents. 
 
Mutuacat no es farà càrrec de l’assistència i/o prescripcions realitzades per professionals i centres no concertats 
i que no constin en aquesta relació, a menys que l’assistència sigui conseqüència d’una urgència vital i es 
produeixi durant les 48 hores següents a l’accident. 
 
En el cas que Mutuacat es veiés en l’obligació legal d’atendre factures de proveïdors sanitaris no concertats i no 
es tractés d’una urgència vital, l’import d’aquestes factures serà repercutit a la federació, juntament amb la 
informació necessària per si li interessés rescabalar-se del cost esmentat. 
 
 

 

 

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 divuit 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 

 
 
 
En cas de ser necessària assistència sanitària fora del territori espanyol, les despeses aniran a càrrec del lesionat, 
qui, un cop abonades, en sol·licitarà el reemborsament a Mutuacat, aportant la documentació que consta en 
l’article 9.4  b) d’aquest reglament. El límit del reemborsament de les despeses, sota la cobertura del títol, serà 
de 6.015,00 € tal com determina el Reial decret i es limitarà a les garanties i cobertures acordades. Aquesta 
prestació és compatible amb les indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals de caràcter permanent, 
motivades per l’accident esportiu que es puguin concedir. 
 
 



 

 

 

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 € 

 
La mutualitat pagarà als beneficiaris designats el capital indicat a les condicions particulars, si en el termini màxim 
de 18 mesos, comptats des de la data de l'accident, el lesionat causa defunció a conseqüència directa d’aquest, 
sempre que es tracti d'un dels supòsits coberts pel present reglament. 
 
El lesionat haurà de designar els beneficiaris mitjançant un escrit adreçat a la mutualitat; aquesta designació 
tindrà efecte des del moment que arribi l'escrit al seu coneixement. Si no hi hagués designació expressa, la 
mutualitat reconeixerà com a beneficiari la persona o persones assenyalades a continuació i seguint l'ordre 
excloent indicat: el cònjuge que convisqui amb el causant; els fills a parts iguals; els seus pares, si conviuen amb 
ell, a parts iguals; el parent més proper amb el qual convisqui; els seus hereus legals. 
 
Els pagaments que podrien haver-se efectuat en concepte de qualsevol altra garantia del present reglament com 
a conseqüència de l'accident que ocasioni la mort de l'associat, es consideraran una anticipació sobre la prestació 
a satisfer per defunció, i es deduiran d'ella mateixa, en efectuar la liquidació final. 
 
La indemnització prevista serà satisfeta tant si la defunció s'esdevé immediatament a l'accident, com si es 
produeix a causa d’aquest, dins el termini de 18 mesos, comptats des de la data de l'accident. 
 
 

 

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 € 

 

7.3.1. Normes d’indemnització per pèrdua anatòmica o funcional  
 

a) Las indemnitzacions per pèrdua anatòmica o funcional a conseqüència d’un accident indemnitzable es 
fixaran d’acord amb el barem que consta en aquest reglament en el punt 7.3.2 i amb independència de 
la professió i edat del lesionat. 

b) La lesió medul·lar a conseqüència d'un accident indemnitzable és classificada segons semblança dins la 
categoria corresponent d'entre les lesions enumerades. 

c) La impotència funcional absoluta i permanent d'un membre és equivalent a la seva pèrdua orgànica. 
d) Quan la pèrdua o inutilització d'un membre o òrgan es produeixi només de manera parcial, es fixarà el 

grau d'invalidesa deduint la taxació en la mateixa proporció sobre el percentatge assenyalat a la 
categoria corresponent. 
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e) En cas que diverses lesions afectin un mateix membre o òrgan, l’import total no podrà superar en cap 
cas el percentatge previst en el barem per la pèrdua total d’aquest membre o òrgan.  

f) Quan l'associat resulti afectat, en un mateix accident, amb diverses pèrdues o inutilitzacions a diferents 
membres o òrgans, la indemnització total es calcularà per acumulació dels percentatges establerts per 
cadascuna d'aquelles, sense excedir, en cap cas, l'import conjunt de la suma garantida per la primera 
categoria. 

g) Les lesions no especificades i no assimilables per analogia al barem no tindran dret a rebre indemnització. 
h) La mútua fixarà el grau de pèrdua anatòmica o funcional un cop l'estat de l'associat sigui reconegut com 

a definitiu i una vegada efectuat reconeixement mèdic amb el seu servei de valoració del dany corporal, 
si es creu necessari. 

i) El grau d’incapacitat pot no guardar relació amb les resolucions de la Seguretat Social, ja que 
s’indemnitza d’acord amb el barem contractat i que consta en el punt 7.3.2. Així doncs, les resolucions 
de la Seguretat Social o altres organismes oficials, no són vinculants. 

j) La pèrdua o lesió de membres o òrgans amb lesions preexistents es valorarà descomptant la pèrdua o 
lesió prèvia.  

k) Si amb posterioritat al pagament de la indemnització per pèrdua anatòmica o funcional el lesionat morís 
dins el termini de 18 mesos, comptats des de la data de l'accident i com a conseqüència de l’accident, 
s’abonarà la diferencia entre la indemnització pagada i l’assegurada per al cas de defunció, si aquesta és 
superior. En cas de ser inferior, la mutualitat no tindrà dret a cap reintegrament. 

 
 
 
7.3.2. Barem de categories i coeficients determinants del grau de la pèrdua anatòmica o funcional 
 

        

DÈFICITS NEUROLÒGICS D’ORIGEN CENTRAL % 

Tetraplegia 100 

Estat vegetatiu persistent 100 

Afàsia completa (alteració total de la formació i comprensió del llenguatge) 40 

Amnèsia completa de fixació 40 

Epilèpsia posttraumàtica amb necessitat de tractament continu 20 

SISTEMA OSSEOCRANIAL  

Pèrdua de substància òssia que requereix cranioplàstia 15 

Pèrdua de substància òssia que no requereix cranioplàstia 4 

Pèrdua de substància òssia d’importància en maxil·lar superior o inferior 
sense possibilitat de reparació i amb repercussió funcional  

20 

OTORRINOLARINGOLOGIA  

Pèrdua parcial del nas 10 

Pèrdua total del nas 25 

Pèrdua de l’olfacte 5 

Pèrdua d’una orella 10 

Pèrdua d’ambdues orelles 25 

Sordesa total d’una orella 15 

Sordesa total de totes dues orelles 50 

Paràlisi d’una corda vocal (disfonia) 10 



 

 

Paràlisi de dues cordes vocals (afonia) 30 

Traqueotomia definitiva amb cànula 30 

  

BOCA  

Pèrdua de tota la dentadura superior i inferior 10 

Amputació total de la llengua 30 

Pèrdua del gust 5 

Ablació maxil·lar inferior 25 

  

OCULAR  

Ceguesa d’un ull 30 

Ceguesa de tots dos ulls 100 

  

SISTEMA OSSI TRONC  

Pèrdua completa de mobilitat total de la columna  60 

Pèrdua completa del moviment de flexoextensió, rotació, flexió lateral de 
columna cervical 

25 

Pèrdua completa del moviment de flexoextensió, rotació, flexió lateral de 
columna dorsolumbar 

25 

Fractura de costelles amb deformacions toràciques persistents i alteració 
funcional respiratòria 

10 

  

ÒRGANS  

Pèrdua parcial d’un pulmó 10 

Pèrdua total d’un pulmó 25 

Pèrdua d’un ronyó 25 

Pèrdua de dos ronyons 70 

Pèrdua de la melsa amb repercussió hematològica 20 

Pèrdua de la melsa sense repercussió hematològica 10 

Pèrdua de glàndules mamàries femenines 25 

Pèrdua d’ovaris  35 

Pèrdua d’úter 35 

Deformació òrgans genitals femenins 25 

Desestructuració del penis amb alteració funcional 40 

Desestructuració del penis sense alteració funcional 25 

  

EXTREMITATS SUPERIORS  

En cas d’extremitat NO dominant es reduirà l’import resultant en un 10 %  

Pèrdua o inutilització dels dos braços o mans 100 

Pèrdua d’un braç o mà i una extremitat inferior 100 

Amputació a nivell de l’húmer 60 

Amputació a nivell d’avantbraç o mà 50 

Anquilosi o pèrdua total del moviment del muscle 30 

Anquilosi o pèrdua total del moviment del colze 25 
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Anquilosi o pèrdua total del moviment de pronosupinació 8 

Anquilosi o pèrdua total del moviment del canell 12 

Paràlisi completa del nervi circumflex, subescapular o musculocutani 15 

Paràlisi completa del nervi medià, cubital o radial a nivell del braç 20 

Paràlisi completa del nervi medià, cubital o radial a nivell de l’avantbraç - 
canell 

10 

Fractura no consolidada d’húmer, cúbit o radi 25 

Amputació del polze 22 

Amputació de l’índex 15 

Amputació d’un altre dit o dits 8 

  

EXTREMITATS INFERIORS  

Pèrdua o inutilització de totes dues cames o peus 100 

Pèrdua d’una cama o peu i d’una extremitat superior 100 

Amputació a nivell del maluc 70 

Amputació per sobre del genoll 60 

Amputació per sota del genoll 45 

Amputació del primer dit del peu 10 

Amputació d’un altre o altres dits del peu 3 

Anquilosi total del maluc 30 

Anquilosi total del genoll 20 

Anquilosi tibiotarsiana 10 

Anquilosi subastragalina 5 

Fractura no consolidada de fèmur o tíbia i peroné 30 

Patel·lectomia 10 

Deformitat posttraumàtica del peu 10 

Dismetria d’extremitats inferiors superior a 3 cm 10 

Paràlisi completa del nervi ciàtic 60 

Paràlisi completa de nervi ciàtic popliti extern 25 

Paràlisi completa de nervi ciàtic popliti intern 15 

 
 
 

 

 


