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DAVANT DELS GREUS PROBLEMES QUE ESTEM TENIM AMB LES 
MÚTUES DE TREBALL, US INFORMEN DELS TRÀMITS A FER. 
 
 
Que hem de fer si ens fem mal a la feina? 
 
En el  moment que patim un accident,  hem de tenir molt clar com hem d’actuar,  ja que això pot fer minvar 
els nostres ingressos de la nòmina d’uns 400€-500€ aprox., i  condicionar el nostre futur tant en les 
prestacions per part de la mútua (intervencions quirúrgiques, re-habilitació, etc.), com en les prestacions 
per part de la Seguritat Social (invalideses ja siguin parcials, totals o absolutes ), així com tenir dret a una 
indemnització. 
 
    
Abans tres premisses prèvies: 
 
*Sempre hem de demanar que el responsable del torn tramiti el “COMUNICAT  D’ACCIDENT”  el mateix 
dia. No oblideu de fer constar els testimonis de l’accident.   
*Per anar a la mútua hem de portar el volant de visita mèdica de la feina. 
*I sempre deixar clar a la mútua que ha estat un accident en el lloc de treball. 
  
En la nostra feina tenim fonamentalment dos casos que ens poden afectar: 
 
1.cas 
 
a.- Estem a la feina i ens fem mal per un accident dins del nostre horari laboral,  in itinere (anant o tornant 
de la feina), o in mission (anar a cobrir guàrdia a un altre parc...), anem a la mútua ens visitem i ens diuen 
que no ens donen la baixa. 
 
b.-  Immediatament haurem d’anar al metge de capçalera que us valori i us doni la baixa, li demaneu que 
inicií un procés de determinació de contingència. El metge de capçalera us ha de donar un document 
oficial de determinació de contingència, signat per ell (aquest document el tenen els metges d’atenció 
primària per qüestionar a la mútua per quin motiu no ens volen donar la baixa). Amb aquest document es 
demana que la mútua es ratifiqui en el seu diagnòstic.  Aquest document l’heu de portar a la mútua  i la 
mútua té un termini màxim de 5 dies per contestar-vos i tornar-vos-el. 
  
c.- El document de determinació amb la resposta de la mútua l’haureu de portar al metge de capçalera que  
tramitarà la contingència a l’ICAM, qui serà qui determini si la baixa és per accident laboral o enfermetat 
comuna. 
 
NOTA: Al tenir la baixa pel metge de capçalera (malaltia comuna) ens descompten una part important de 
la nòmina (480€ aprox. pels primers 21 dies). Si l’ ICAM ens dona la raó, aquests diners, ens els tornaran. 
 
Qui haurà de pagar aquest diners si ens donen la raó ? La MÚTUA.  
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2.cas 
 
a.-  Ens hem fet mal a la feina, in itinere o in mission; la mútua ens ha donat la baixa. Després d’un temps, 
la mútua pensa que ja estem bé i ens dóna l’alta per anar a treballar el dia següent, i nosaltres no hi estem 
d’acord. 
 
b.- Aquest procés ha de ser molt ràpid, ja que nomes tenim 4 DIES NATURALS per reclamar a l’oficina de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social i demanar amb caràcter d’urgència una sol·licitud DE 
RECLAMACIÓ CONTRA L’ALTA EMESA PER LA MÚTUA. Serà  L’ INSS qui   paralitzarà l’alta de la 
mútua, i CITARA A L’ICAM per a una visita on es determinarà si l’alta es procedent o no. En cas de no ser- 
ho, la mútua es tornarà a fer càrrec del procés.  
 
c.- Documents que cal presentar :  
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/123164.pdf 
 i pel lloc, aquí teniu el link dels centres on presentar-ho:   
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?loc=6&Comu=C&Org=S  
 
Només amb la presentació de la copia del document al servei degudament registrada, seguireu de baixa 
fins que l’ICAM us envií una citació mèdica, on avaluaran si l’alta estat ben donada o no. 
 
 
Per a qualsevol consulta, us podeu posar en contacte amb els vostres delegats de prevenció a bombers. 
 
Pere Hervas , Parc de Vilafranca del Penedès CATAC-IAC. 
Joan Carles Cerdan, Parc de Pineda de Mar CATAC-IAC 


