
Guia per a 
pacients
El seu procés assistencial  amb 
Ibermutuamur

Mútua col•laboradora amb 
la Seguretat Social núm. 274

Edició valencià



2

Guia per a pacients
El seu procés assistencial amb Ibermutuamur

Benvingut/da ..................................................................................................................................................... 03

A quins serveis i prestacions pot accedir si patix un accident laboral o una malaltia 
professional?

Serveis sanitaris ..........................................................................................................................................04
Assistència sanitària ........................................................................................................................................ 04
- Urgències mèdiques .................................................................................................................................... 04
- Assistència ambulatòria i hospitalària ...................................................................................................... 05
- Rehabilitació.................................................................................................................................................... 06
- Readaptació professional i assistència social i psicològica ............................................................. 06

Prestacions econòmiques i socials ..................................................................................................08
Prestacions econòmiques ............................................................................................................................. 08
Prestacions socials .......................................................................................................................................... 09

I si patix una malaltia comuna o un accident no laboral?

Seguiment i control de les situacions d'incapacitat temporal per  
contingències comunes .........................................................................................................................10
Citació per a un reconeixement mèdic ..................................................................................................... 10
Pagament de la prestació econòmica ...........................................................................................11
Propostes d'alta mèdica formulades per Ibermutuamur en els processos derivats de 
contingències comunes .........................................................................................................................11

Quins altres serveis li oferix Ibermutuamur?

Serveis d'atenció i informació .............................................................................................................13
Portal del pacient ............................................................................................................................................. 13
Oficina d'atenció al client  ........................................................................................................................ 13
Línia d'atenció telefònica integral  ............................................................................................................... 14

Serveis integrals d'atenció sanitària laboral ................................................................................15
Escola d'esquena ............................................................................................................................................ 15
Laboratoris de biomecànica ................................................................................................................... 15
Unitat de rehabilitació i telerehabilitació cardíaca ................................................................................... 15
Unitat del son ................................................................................................................................................. 17
Telemedicina i servei sanitari d’assistència remota ............................................................................... 18

Quins drets té vosté com a pacient?
Demanar una segona opinió mèdica ......................................................................................................... 19
Sol·licitar un canvi de metge................................................................................................................... 20
Sol·licitar la revisió de l’alta mèdica emesa per Ibermutuamur .............................................. 20
Estar en desacord amb la qualificació de la contingència (determinació de la 
contingència 
que provoca la incapacitat temporal) ......................................................................................................... 21

Índex



3

Ibermutuamur

Benvingut/da

L'equip de professionals d'Ibermutuamur desitja que es recupere 
ràpidament i de manera satisfactòria. 

A Ibermutuamur hi trobarà una resposta global, tant pel que fa a les 
actuacions d'assistència sanitària i rehabilitadora com a les prestacions 
econòmiques i socials, les quals gestionem de forma àgil i eficaç. 

El nostre objectiu és restablir la seua salut al més prompte possible. Per 
a aconseguir-ho, posem a la seua disposició l'experiència dels nostres 
professionals sanitaris, que li oferiran una atenció excel·lent i els últims 
avanços tècnics i terapèutics en el camp de la medicina i la gestió 
assistencial mitjançant una xarxa formada per 100 centres propis i gairebé 
1000 centres concertats per tot el país. Pot consultar la nostra xarxa de 
centres a www.ibermutuamur.es.

En esta guia hi trobarà informació sobre els serveis i prestacions als quals 
té accés. Si necessita obtindre més informació, pot dirigir-se a l'Oficina 
d'atenció al client, disponible a tots els nostres centres assistencials, 
telefonar de forma gratuïta a la línia d'atenció telefònica integral 24 hores 
(900 233 333), o consultar la nostra pàgina web www.ibermutuamur.es.

Totes les nostres actuacions tenen com a finalitat 
oferir-li una atenció excel·lent
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Serveis sanitaris

Assistència sanitària

L'assistència sanitària d'Ibermutuamur engloba l'atenció 
immediata en el moment de l'accident, les consultes 
posteriors i la rehabilitació dels pacients, i inclou, per tant, 
el servei d'urgències mèdiques, l’assistència ambulatòria 
i hospitalària i les especialitats medicoquirúrgiques a tots 
els nostres centres sanitaris.

En els processos assistencials derivats d’un accident 
de treball o d’una malaltia professional (contingència 
professional), Ibermutuamur li facilitarà els medicaments 
i productes sanitaris que siguen necessaris per tal de 
poder restablir la seua salut.

Urgències mèdiques

Arribada a un centre assistencial d'Ibermutuamur 

Vaja al taulell d'urgències on s'ocuparan de formalitzar 
la seua assistència. Per tal d’agilitzar els tràmits, 
és convenient que duga el “Volant de sol·licitud 
d’assistència” degudament omplit per part de la seua 
empresa. Si no pot dur este document, no oblide la seua 
targeta de la Seguretat Social, el DNI o qualsevol altre 
document que l'identifique, i indique a quina empresa 
pertany.

L'equip d'assistència sanitària urgent està preparat per 
atendre’l, amb un control analític de diagnòstic immediat, 
equips de diagnòstic radiològic, desfibril·ladors i equips 
de reanimació. 

Quan els metges l’hagen atès i li hagen fet totes les 
proves mèdiques necessàries, el metge d’urgències 
valorarà si la seua situació clínica és compatible amb 
la seua activitat laboral o si per contra no pot continuar 
treballant. En el primer cas, el metge emetrà un informe 
d'assistència mèdica sense baixa, de manera que 

haurà de reincorporar-se a la feina. En el segon cas, el 
metge emetrà un informe mèdic de baixa en el qual 
hi farà constar la duració estimada de la baixa que 
considere pertinent i la data de la següent revisió 
mèdica. En tots dos casos, els informes s’emetran per 
duplicat per tal que puga lliurar-ne una còpia a la seua 
empresa.

Assignació del metge responsable del seu procés 

Durant el procés assistencial per contingències 
professionals se li assignarà un metge responsable, 
que l’informarà sobre l’evolució del seu procés, el 
tractament que ha de seguir i el calendari de les pròximes 
visites (data, horari i metge que l’atendrà). En definitiva, li 
facilitarà tota la informació clínica completa i continuada 
relacionada amb el seu procés.  

En cas que siga necessari ingressar-lo per tal de dur a 
terme una intervenció quirúrgica en un centre hospitalari 
d'Ibermutuamur (propi o concertat), el metge assignat 
li comunicarà el dia i l'hora de l’ingrés, així com la 
documentació que cal aportar. 

En les intervencions quirúrgiques i en el cas d’algunes 
exploracions o proves diagnòstiques, serà necessari 
que tant la informació facilitada pel metge com el 
consentiment atorgat pel pacient consten per escrit. El 
seu metge li facilitarà el document de “Consentiment 
informat”, en el qual se li explicarà el procediment que 
se seguirà i els riscos que comporta. Haurà de signar 
este document per tal d’expressar que hi està d’acord 
o en desacord.

Abans d'eixir del centre, el personal administratiu 
d'Ibermutuamur li facilitarà les claus d’accés per tal que 
puga consultar la seua història clínica i accedir a les 
proves que li hagen fet a través del Portal del pacient 
(consulte l’apartat Portal del pacient).

A quins serveis i prestacions pot accedir si patix un 
accident laboral o una malaltia professional?

Nota: No oblide comunicar-nos: 

• Si patix algun tipus d'al·lèrgia a medicaments o a certs materials, com ara el làtex.

•  Si seguix algun tractament farmacològic. No ha de prendre cap medicament sense fer-ho saber abans al personal sanitari que 
l'atén.
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Especialitats:

• Al·lergologia

• Anestesiologia i reanimació

• Cardiologia

• Medicina interna

• Medicina física i rehabilitació

• Neurocirurgia

• Neurofisiologia clínica

• Odontologia

• Oftalmologia

• Otorinolaringologia

• Psicologia clínica

• Psiquiatria

• Radiologia i radiodiagnosi

• Reumatologia

•  Traumatologia i cirurgia ortopèdica amb unitats 
especialitzades en:

Unitat d'Artroscòpia · Unitat de Columna · Unitat 
de Genoll · Unitat d’Espatlla · Unitat de la Mà · 
Unitat del Dolor · Ones de Xoc

Unitat de Valoració del Dany Corporal

Unitat de Malalties Professionals

Unitats quirúrgiques especialitzades:

• Cirurgia artroscòpia integral
• Cirurgia de la columna vertebral
• Cirurgia de la mà i microcirurgia
• Cirurgia general
• Cirurgia digestiva
• Cirurgia maxil·lofacial
• Cirurgia plàstica i reparadora

Unitats especialitzades de diagnosi/tractament:

• Unitat de rehabilitació i telerehabilitació cardíaca
• Unitat del Son
• Unitat de Salut Mental
• Escola d'esquena
• Laboratori de biomecànica
•  Telemedicina i Servei Sanitari d’Assistència Remota 
(Servei-SAR).

Assistència ambulatòria i hospitalària 

La nostra xarxa assistencial cobrix totes les especialitats medicoquirúrgiques relacionades amb els accidents de 
treball i les malalties professionals. A més, les nostres clíniques i els nostres hospitals concertats es troben entre els 
centres sanitaris més prestigiosos del país. 

Mitjançant la nostra xarxa assistencial i hospitalària oferim els següents serveis, especialitats i unitats mèdiques 
especialitzades.

També disposem de laboratoris d'anàlisis clíniques i Anatomia Patològica.
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Rehabilitació

A les nostres unitats de Rehabilitació i Fisioteràpia, 
posem a disposició de les persones accidentades les 
tècniques més avançades i les teràpies necessàries 
per oferir un tractament complet de rehabilitació de les 
diferents lesions.

Readaptació professional i assistència  
social i psicològica

La reincorporació dels treballadors accidentats al 
seu medi social i laboral és un objectiu permanent 
a Ibermutuamur. Per este motiu, el nostre Servei de 
Readaptació Professional s’integra i forma part del 
procés global de rehabilitació física i funcional dels 
accidentats amb algun tipus de seqüela o discapacitat. 

Les nostres actuacions en este àmbit tenen sempre 
un caràcter interdisciplinari —metges rehabilitadors, 
fisioterapeutes, psicòlegs, treballadors socials, experts 
en formació d'adults, etc.— i s’establixen d'acord amb 
les necessitats concretes de cada pacient, amb plans 
específics d'avaluació i formació ocupacional.

M’abonaran les despeses de transport generades pel 
fet de rebre assistència sanitària com a conseqüència 
d’una contingència professional?

Si vosté es troba de baixa com a conseqüència d’un procés de contingències professionals i 
necessita desplaçar-se per rebre assistència sanitària o per sotmetre’s a exàmens o valoracions 
mèdiques, pot sol·licitar que Ibermutuamur assumisca el cost dels mitjans de transport ordinaris 
(autobús urbà, metro o tramvia) que utilitza per tal de poder assistir a estes visites mèdiques. 
Per fer-ho, cal que presente la "Sol·licitud de compensació de les despeses de transport als 
treballadors" als centres d'Ibermutuamur o que l'envie per correu postal juntament amb el títol 
de transport que ha utilitzat (bitllet, tiquet, factura, etc.).

El taxi es considerarà com un mitjà de transport ordinari en aquells casos en què no es dispose 
d’un altre mitjà de transport o no siga possible adaptar el servei de transport a la data i horari de 
la consulta mèdica. En aquests casos, també serà necessari omplir la sol·licitud "Autorització 
prèvia de compensació per despeses de transport als treballadors per a supòsits derivats de 
contingències professionals".

D’acord amb la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, en els processos 
de contingències professionals, no és possible assumir el cost del desplaçament dels 
acompanyants. Només en els supòsits en què es complisquen els requisits establerts, existix 
la possibilitat de compensar les despeses de trasllat de l’acompanyant com una prestació 
especial, amb càrrec al Fons d'Assistència Social, a través de la Comissió de Prestacions 
Especials (consulte l'apartat de prestacions socials).



7

Ibermutuamur



8

Guia per a pacients
El seu procés assistencial amb Ibermutuamur

Prestacions econòmiques

Com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social, 
Ibermutuamur assumix el pagament de les prestacions 
econòmiques derivades d’accidents de treball i malalties 
professionals que estan regulades per la Llei general de 
Seguretat Social, la Llei Orgànica 3/2007, el Reial Decret 
295/2009 i el Reial Decret 1148/2011. Estes prestacions 
són: 

• Incapacitat temporal 

• Lesions permanents no invalidants 

• Incapacitat permanent: 
  - Incapacitat permanent parcial 
  - Incapacitat permanent total 
  - Incapacitat permanent absoluta
  - Gran invalidesa 

Prestacions econòmiques i socials

• Mort i supervivència (IMS): 
  - Auxili per defunció
  - Viduïtat 
  - Orfandat i a favor dels familiars 

• Prestació de risc durant l'embaràs 

• Prestació de risc durant la lactància natural 

•  Prestació econòmica per tindre cura de menors afectats 
per càncer o una altra malaltia greu.

Si necessita saber el tipus de prestació econòmica a la qual té dret, pot consultar-ho a l'oficina d'atenció 
al client del seu centre d'Ibermutuamur més pròxim. En esta oficina li explicaran en què consistix la 
prestació i quins són els requisits, els tràmits que cal fer i la documentació necessària que cal presentar 
en cada cas. Si ho preferix, pot demanar esta informació mitjançant el correu electrònic atencionalcliente@
ibermutuamur.es o telefonant al número d'atenció gratuïta de la Línia d'Atenció Telefònica Integral 900 233 
333, de dilluns a divendres de 8 a 20 h.
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Prestacions socials 

La Comissió de Prestacions Especials d’Ibermutuamur 
gestiona les ajudes assistencials, econòmiques i els 
programes individualitzats de formació orientats a la 
readaptació i reinserció laboral d’aquells treballadors que 
patixen una incapacitat permanent reconeguda (o una 
situació d'incapacitat temporal amb previsió d'invalidesa 
permanent a l'alta mèdica) com a conseqüència d’un 
accident de treball o d’una malaltia professional i que es 
troben, a més a més, en un estat concret de necessitat o 
requerixen ajuda per reinserir-se laboralment i acrediten 
no tindre mitjans econòmics per poder afrontar esta 
situació. 

La gran majoria d’ajudes engloben les despeses de la 
hipoteca de l'habitatge habitual, cursos i plans individuals 
de formació, despeses extraordinàries derivades de la 
mort del treballador, despeses de formació acadèmica 
dels fills orfes, despeses derivades de l’eliminació 
de barreres arquitectòniques en l'habitatge habitual, 
l’adaptació de vehicles o l’adquisició d'elements 
tècnics, entre d'altres. Estes ajudes són independents 
i compatibles amb les prestacions reglamentàries de la 
Seguretat Social.

A la nostra pàgina web, www.ibermutuamur.es, pot consultar 
el catàleg d'ajudes de la Comissió de Prestacions Especials.

Si vosté, o el seu familiar accidentat, es troben en esta situació, els treballadors socials d'Ibermutuamur li 
donaran més informació, estudiaran el seu cas i li explicaran els tràmits que ha de fer i les vies necessàries 
que cal seguir per sol·licitar estes ajudes. 
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M’abonaran les despeses de transport associades a la 
compareixença a un reconeixement mèdic de control i 
seguiment d’una incapacitat temporal per contingència 
comuna?

Si se’l cita per sotmetre’s a un reconeixement mèdic, un examen o una valoració mèdica 
com a requeriment del metge de control de contingències comunes o bé per dur a terme 
interconsultes i proves diagnòstiques vinculades directament amb la valoració mèdica, tindrà 
dret a sol·licitar que se li abonen les despeses de transport derivades d’estes compareixences, 
sempre que es tracte de mitjans de transport públic o col·lectius ordinaris (autobús urbà, metro 
o tramvia). Per fer-ho, cal que presente la "Sol·licitud de compensació de les despeses de 
transport als treballadors" als centres d'Ibermutuamur o que l'envie per correu postal juntament 
amb el títol de transport que ha utilitzat (bitllet, tiquet, factura, etc.). En els processos de 
contingències comunes, l’ús de mitjans extraordinaris de transport, com ara el taxi, ja siga 
perquè l'estat mèdic del treballador ho fa necessari, perquè no hi ha cap altre mitjà de transport 
disponible, perquè no és possible adaptar el servei de transport a la data i horari de la citació 
mèdica, o bé perquè es fa necessària la presència d’un acompanyant, serà necessari omplir 
el formulari "Autorització prèvia de compensació de les despeses de transport als treballadors 
o acompanyants per a supòsits derivats de contingències comunes", signada pel director de 
zona de contingències comunes.

Si patix un accident no laboral o un malaltia comuna, s'ha 
de dirigir al servei públic de salut, on rebrà l'assistència 
sanitària pertinent. En cas de no poder treballar com a 
conseqüència de la malaltia o l‘accident, li emetran un 
comunicat mèdic de baixa que haurà de remetre a la 
seua empresa. 

Si la seua empresa té concertat el seguiment i control 
de la incapacitat temporal per contingències comunes 
amb Ibermutuamur, ens encarregarem de dur a terme 
les següents accions: 

1. Seguiment i control de 
les situacions d'incapacitat 
temporal per contingències 
comunes
Ibermutuamur farà un seguiment de la seua situació 
d'incapacitat temporal des de què li expedisquen 
l'informe mèdic de baixa, sense perjuí de les 
competències que corresponen als serveis públics de 
salut en matèria sanitària.

Citació per a un reconeixement mèdic
Ibermutuamur es posarà en contacte amb vosté i li farà 
els reconeixements mèdics que considere necessaris 
mentre dure el procés d'incapacitat temporal. 

Se li comunicarà la data del reconeixement mèdic amb 
una antelació mínima de quatre dies hàbils. En esta 
comunicació es farà saber també que, en cas de no 
poder assistir a la visita de reconeixement concertada 
sense causa justificada, se suspendrà cautelarment la 
prestació econòmica.

Ibermutuamur podrà dur a terme proves diagnòstiques 
i tractaments terapèutics i de rehabilitació per tal 
d’evitar prolongar de forma innecessària el procés 
d'incapacitat temporal, prèvia autorització del metge 
del servei públic de salut i amb el consentiment informat 
del pacient. Els resultats d'estes proves i tractaments 
es posaran a disposició del facultatiu del servei públic 
de salut que l’atenga, per tal que puga incloure esta 
informació en la seua història clínica electrònica.

I si patix una malaltia comuna o un accident no 
laboral?
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Què passa si no acudix al reconeixement mèdic? 

Si justifica, abans de la data fixada per al reconeixement mèdic o bé el mateix dia, les raons per 
les quals no pot assistir a la visita, Ibermutuamur fixarà una nova data de visita, que li comunicarà 
amb una antelació mínima de quatre dies hàbils. La no compareixença quedarà justificada en els 
següents casos: 

-  Si aporta un informe emès pel metge del servei públic de salut que l’atén, en el qual es desaconselle 
assistir al reconeixement mèdic d'Ibermutuamur com a conseqüència de la situació clínica en què 
es troba.

- Si Ibermutuamur li ha comunicat la cita amb un termini inferior als quatre dies hàbils.

-  Si s'acredita que la citació del reconeixement mèdic d'Ibermutuamur coincidix amb el compliment 
d'un deure inexcusable de caràcter personal davant una administració pública, amb una situació 
familiar greu sobtada i imprevista, o amb situacions de força major que dificulten o impedixen 
l’accés normal al centre d'Ibermutuamur.

Si no acudix al reconeixement mèdic d'Ibermutuamur i no justifica la seua absència, se suspendrà 
cautelarment la prestació econòmica. Si la falta d'assistència no queda justificada en el termini dels 
10 dies hàbils posteriors a la data fixada per al reconeixement, s'extingirà el dret a subsidi. 

La cobertura de les prestacions econòmiques d'incapacitat 
temporal (subsidi en període de baixa) s'inicia a partir del 4t 
dia de la baixa. El pagament d'esta prestació, entre el 4t i 
el 15è dia de baixa, és responsabilitat de la seua empresa. 

A partir del 16è dia de baixa mèdica, Ibermutuamur 
assumix el pagament de la prestació.

2. Pagament de la prestació econòmica

Propostes d'alta mèdica 
formulades per Ibermutuamur 
en els processos derivats de 
contingències comunes
Si en el procés d’incapacitat temporal derivat de 
contingències comunes, Ibermutuamur considera 
que, en funció dels informes mèdics de baixa o de 
confirmació de la baixa, els informes complementaris 
o les actuacions de control i seguiment que 
desenvolupa, vosté es troba en condicions òptimes 
per a treballar, podrà formular una proposta motivada 
d'alta mèdica a la inspecció mèdica del servei públic 
de salut, que inclourà els informes i proves que li hajam 
fet. Ibermutuamur li comunicarà, per escrit, i de forma 
simultània a l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat 
Social), que s'ha transmès la proposta d'alta.

Procediments i terminis

Quan haja rebut la proposta d'alta d'Ibermutuamur, 
la inspecció mèdica del servei públic de salut estarà 
obligada a comunicar a la mútua i l’INSS, en un 
termini màxim de cinc dies hàbils a partir del dia 
de recepció de la proposta d’alta, l’estimació amb 
l’emissió o denegació de l’alta, amb l’informe mèdic 
que la justifique

Si la inspecció mèdica del servei públic de salut emet l’alta 
mèdica, Ibermutuamur notificarà, a vosté i a l'empresa 
on treballa, l’extinció del dret, tot indicant la data d’efecte 
(disposició addicional segona de la Llei 35/2014). 

Nota: 

Com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social, 
Ibermutuamur assumix el seguiment i el pagament de la 
prestació econòmica de la incapacitat temporal derivada 
d'accident no laboral o malaltia comuna, regulat per la Llei 
General de Seguretat Social (Reial Decret legislatiu 8/2015, 
Reial Decret 625/2014 i l'Ordre ESS 1187/2015).
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Si la inspecció mèdica considera que és necessari fer-
li una revisió mèdica, abans d’emetre o denegar l’alta 
mèdica, se’l citarà per sotmetre’s a un reconeixement 
mèdic en un termini de cinc dies hàbils a partir del dia 
següent a la recepció de la proposta d’alta d’Ibermutuamur. 
Si no es presenta a la revisió de la inspecció mèdica del 
servei públic de salut, esta entitat així ho comunicarà, el 
mateix dia, a Ibermutuamur. En este cas, Ibermutuamur 
suspendrà el pagament del subsidi, amb efecte a partir 
del dia següent a la no compareixença i es posarà en 
contacte amb vosté per tal que, en un termini de quatre 
dies, justifique la falta a la cita d’inspecció mèdica. Si vosté 
justifica la causa de la no compareixença, Ibermutuamur 
retirarà la suspensió i restablirà el dret de rebre el subsidi. 

En cas que la causa es considere no justificada, adoptarà 
l’acord d’extinció del dret al subsidi i així li ho notificarà 
a vosté i a l’empresa en la qual treballa. Ibermutuamur 
consignarà com a data d'extinció el dia següent a la no 
compareixença (disposició addicional segona de la Llei 
35/2014).

Si la inspecció mèdica del servei públic de salut desestima 
la proposta d’alta formulada per Ibermutuamur o no 
contesta en un termini de cinc dies hàbils, la mútua 
podrà sol·licitar que s’emeta un informe d’alta a l'INSS. En 
este cas, l'INSS haurà de resoldre si estima la proposta 
d’alta de la mútua o bé si la denega, en un termini de 
quatre dies a partir de la recepció del document. 
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Serveis d'atenció i informació

Portal del pacient

Tots els pacients que hagen seguit algun procés 
assistencial a Ibermutuamur poden consultar la seua 
història clínica en línia. El procés de consulta és molt 
senzill i disposa de les màximes garanties pel que fa a la 
seguretat i la confidencialitat de les dades. 

Mitjançant el Portal del pacient, al qual pot accedir des 
de la nostra pàgina web, www.ibermutuamur.es, podrà: 

-  Consultar el resultat de les proves mèdiques que li 
hajam fet a Ibermutuamur (radiografies, analítiques i 
proves complementàries).

-  Consultar i descarregar l'informe de la seua història 
clínica.

-  Consultar les dades de la pròxima cita mèdica. 

- Consultar el seu historial de baixes.

I tot això sense haver de desplaçar-se fins a les nostres 
instal·lacions.

Per accedir a este servei és imprescindible complir els 
següents requisits: 

•  Ser un treballador protegit amb la cobertura d’Ibermutuamur 
en el moment en què realitza la consulta mitjançant el Portal 
del pacient. 

•  Haver seguit algun procés sanitari sota la cobertura 
d'Ibermutuamur (disposar d’una història clínica a 
Ibermutuamur). Tindre DNI electrònic (DNIe) i el PIN 
d'accés corresponent (també cal disposar d’un lector 
de DNIe connectat a l'ordinador) o una clau d'accés 
(usuari i contrasenya) personal i intransferible, que li 
facilitarà Ibermutuamur. 

Si després de ser atès pel Servei d'urgències d'Ibermutuamur 
no se li han facilitat les claus d'accés al Portal del pacient, les 
pot sol·licitar presencialment en qualsevol centre assistencial 
d'Ibermutuamur.

Quins altres serveis li oferix Ibermutuamur?

Oficina d'atenció al client 

Tots els centres assistencials d'Ibermutuamur disposen 
d'una oficina d'atenció al client, on l’ajudaran a: 

-  Obtindre una informació àmplia i detallada de totes les 
cobertures, prestacions i serveis, i sobre la xarxa de 
centres d'Ibermutuamur.

-  Conéixer el tipus de prestacions econòmiques a les 
quals té dret com a pacient. Li explicaran els requisits, 
els tràmits que s'han de fer i la documentació que cal 
presentar en cada cas.

-  Gestionar les sol·licituds que necessite i informar-lo 
sobre les gestions que cal fer per a cada tràmit.

-  Atendre els seus suggeriments, agraïments i resoldre 
possibles incidències relacionades amb els serveis 
oferts per Ibermutuamur, així com possibles queixes 
i reclamacions, i fer els tràmits necessaris per tal de 
resoldre els problemes plantejats.

Si ho preferix, pot posar-se en contacte amb esta oficina 
mitjançant:

-  L’adreça de correu electrònic: atencionalcliente@
ibermutuamur.es

-  La  línia d’atenció telefònica integral 900 233 333, de 
dilluns a divendres de 8 a 20 h.

L'oficina d'atenció al client és una mostra més del fet que, a Ibermutuamur, l’orientació al client és la 
nostra prioritat.
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Línia d'atenció telefònica integral 

Mitjançant el número gratuït 900  233  333 de la línia 
d'atenció telefònica integral 24 hores, podrà fer totes les 
gestions relacionades amb Ibermutuamur que necessite. 

Així, per exemple, podrà sol·licitar assistència sanitària 
en cas d’accident de treball o malaltia professional, tant 
a Espanya com a l'estranger, les 24 hores del dia, tots i 
cadascun dels dies de l'any (per a sol·licitar assistència 
des de l'estranger, cal telefonar al +34 917 445 101).

Esta oficina facilita també informació sobre tràmits i 

gestions a l'estranger per a treballadors desplaçats 
o que es desplacen a l'estranger. D’esta manera, les 
empreses i els treballadors que s'hagen de desplaçar 
a l'estranger poden consultar els tràmits i les gestions 
previs que cal dur a terme per part de l'empresa i del 
treballador amb la Tresoreria General de la Seguretat 
Social i l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), i 
com han d'actuar en cas d'accident laboral. 

A més, podrà fer consultes i obtindre informació i 
assessorament sobre les cobertures, les prestacions, 
els serveis i la xarxa de centres d'Ibermutuamur, 
comunicar possibles queixes i reclamacions 
relacionades amb els serveis que oferix Ibermutuamur 
i conéixer les funcionalitats i resoldre les incidències i 
els dubtes que puga tindre en relació amb els serveis 
que Ibermutuamur oferix a través d’Internet (Portal del 
pacient, Portal divulgatiu PRL, Cibermutua, etc.).
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Per tal de poder oferir el millor servei, a Ibermutuamur 
fomentem la investigació clínica entre els nostres 
professionals sanitaris i impulsem programes de 
recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) per posar 
en marxa nous serveis que complementen i reforcen la 
nostra atenció sanitària i milloren alhora la salut laboral 
dels treballadors als quals donem cobertura.

En este sentit, incorporem tècniques terapèutiques 
avançades en els tractaments mèdics i clínics i apliquem 
els últims avanços tecnològics a la gestió i als serveis.

Escola d'esquena 

És un programa d'educació i entrenament que té com 
a objectiu que els pacients que patixen dolor vertebral, 
amb processos d'incapacitat temporal derivats d'una 
contingència coberta per Ibermutuamur, adquirisquen 
les habilitats i els coneixements necessaris per tal 
d’assolir i mantindre un estat de salut òptim per a la seua 
esquena.

Este programa està impartit per professionals especialment 
qualificats en la matèria. L'Escola d'esquena oferix 
informació sobre diferents aspectes relacionats amb la 
patologia vertebral (anatomia bàsica, causes del dolor 
vertebral, mecanismes de protecció, normes bàsiques 
d'higiene vertebral, etc.) que permeten combatre millor 
els episodis dolorosos.

A més, proporciona als pacients un entrenament precís 
per tal que adquirisquen uns hàbits posturals correctes, 
i desenvolupa un programa específic d'exercicis de 
columna amb l’objectiu d'aconseguir un millor estat 
funcional i un estil de vida més saludable per al treballador. 
Sempre es fa un seguiment periòdic dels pacients tractats.

Serveis integrals d'atenció sanitària laboral

Laboratoris de biomecànica 

És una unitat especialitzada en la qual s’avalua de forma 
objectiva l'estat funcional del sistema musculoesquelètic 
dels treballadors que es troben en una situació 
d'incapacitat temporal després d'haver patit un accident 
laboral o una malaltia comuna i que presenten algun 
tipus de limitació o dificultat per a tornar a realitzar les 
activitats habituals que feien abans de l'accident.

En aquests laboratoris es realitzen proves biomecàniques 
per mesurar i registrar gràficament la situació funcional 
del pacient, la informació que facilita el diagnòstic i la 
valoració de les alteracions. Resulta especialment 
útil per a mesurar l'eficàcia del tractament que s’està 
seguint en aquells casos en què és necessari analitzar 
les modificacions que poden efectuar-se en relació 
amb el tractament i, una vegada finalitzat el procés 
patològic, quan cal definir de manera objectiva i precisa 
les limitacions funcionals que té el pacient.

S'aplica en l'anàlisi i la valoració de diferents patologies.

Unitat de rehabilitació i telerehabilitació 
cardíaca 

És un servei especialitzat en la rehabilitació integral 
dels pacients que han patit recentment una angina de 
pit, un infart de miocardi, etc., i que es troben en un 
procés d'incapacitat temporal (baixa mèdica) cobert per 
Ibermutuamur.

Estes unitats estan formades per un equip multidisciplinari 
d'especialistes en cardiologia, psiquiatria, psicologia 
clínica, rehabilitació i medicina de família, que porta 
un programa terapèutic global per tal d’obtindre una 
recuperació més ràpida de l'estat físic, psicològic i 
sociolaboral de les persones que patixen una malaltia 
cardiovascular.
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A la Unitat de rehabilitació cardíaca d'Ibermutuamur, que 
reduïx el nombre d'incapacitats permanents originades 
per les malalties coronàries i millora la qualitat de vida 
d'aquests pacients, s'aconseguix, a més a més:

•  Recuperar la màxima capacitat funcional gràcies a un 
programa d'entrenament físic controlat.

•  Controlar els factors de risc cardiovascular mitjançant 
un seguiment clínic.

•  Disminuir el període de convalescència.

•  La readaptació personal, social i laboral dels pacients 
mitjançant tècniques psicològiques, amb l’objectiu 
d’ajudar-los a superar la malaltia i les complicacions 
associades, com ara la depressió.

•  Disminuir la mortalitat associada a nous esdeveniments 
cardíacs.

Les Unitats de telerehabilitació cardíaca disposen d’un 
sistema de videoconsulta cardiològica.

A Ibermutuamur també tenim un programa de 
rehabilitació cardíaca domiciliària amb un sistema de 
monitoratge cardiològic remot. 

Este programa es dirigix als pacients que es troben en 
situació de baixa laboral com a conseqüència d’una 
cardiopatia isquèmica que, després de sotmetre’s a 
una valoració cardiològica inicial a Ibermutuamur —
que consistix a obtindre una història clínica detallada, 
fer una exploració física, una ecocardiografia (si no se 
li ha fet prèviament durant el seu ingrés hospitalari) i una 
prova d'esforç (per descartar l'existència d’una isquèmia 
residual i valorar la capacitat funcional de referència, 
de cara a programar l'exercici que cal fer durant la 
rehabilitació cardíaca)—, són classificats com a pacients 
de baix risc. 

D'acord amb els criteris establerts per les guies clíniques 
de la Societat Europea i Espanyola de Cardiologia per 
a pacients que han patit un infart de miocardi, s'entén 
per pacients de baix risc els pacients que presenten les 
següents característiques: 

•  Una evolució intrahospitalària de l'infart òptima i sense 
complicacions. 

•   Revascularització coronària completa (totes les artèries 
amb lesions obstructives es troben revascularitzades). 

•  Prova d'esforç pronòstica, clínica i elèctricament 
negativa, en la qual no s’induïxen arítmies significatives. 

•  Ventricle esquerre amb funció contràctil (de tots dos 
ventricles) normal. 

Abans d'iniciar la rehabilitació cardíaca domiciliària, el 
pacient realitzarà una sèrie de sessions d'aprenentatge 
a les instal·lacions de la Unitat de rehabilitació cardíaca. 
En estes sessions, el personal sanitari d'Ibermutuamur 
li ensenyarà el tipus d'exercici físic que cal que faja 
diàriament, la durada i intensitat de la pràctica i com 
ha d’utilitzar el dispositiu de monitoratge cardiològic 
remot. Este dispositiu està format per una samarreta o 
banda toràcica de registre amb elèctrodes incorporats i 
una gravadora d'electrocardiografia portàtil, que permet 
enregistrar la freqüència cardíaca, l'aparició d'arítmies 
o d’alteracions de la conducció durant el temps que el 
pacient faja l'activitat física o la presència de símptomes, 
com ara mareig, palpitacions o dolor precordial. 

Tanmateix, el pacient aprendrà a prendre’s les constants 
vitals (freqüència cardíaca o pols radial i/o carotidi i la 
tensió arterial) abans d'iniciar i finalitzar l'activitat física i 
se li explicarà com ha d’omplir tant el full de control, amb 
el tipus i durada de l'exercici fet cada dia, com el full de 
registre de les constants vitals i la simptomatologia, en 
cas que es produïsca. També rebrà instruccions sobre 
què cal fer en cas de presentar símptomes clínics o 
trobar-se en una situació d'emergència. 
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•  Registrar el nombre, la intensitat i la durada de les 
sessions d'exercici físic per tal d’ajustar de forma 
progressiva les càrregues d'exercici al rendiment i 
millorar la capacitat funcional. 

•  Generar en el pacient una sensació progressiva 
d’autoconfiança per normalitzar la seua activitat física i 
assolir els estàndards de vida previs a l'infart. 

Unitat del son 

És un servei especialitzat en l'avaluació i diagnosi de 
pacients amb processos de baixa coberts per la mútua 
i que estan directament relacionats amb trastorns del 
son.

Els trastorns del son són molt freqüents entre la 
població treballadora i estan directament relacionats 
amb els accidents de treball, especialment en aquelles 
professions o activitats que requerixen concentració, 
atenció i una ràpida capacitat de reacció per realitzar 
la feina en condicions de seguretat, tant per al propi 
treballador com per a les persones que l'envolten.

El pacient haurà de sotmetre’s als controls preestablerts 
pel seu metge d’Ibermutuamur cada setmana o cada 
15 dies. En estes visites, el metge valorarà el seu estat 
mèdic, li resoldrà possibles dubtes i incidències i copiarà 
les dades enregistrades al sistema de monitoratge 
cardiològic remot per tal d’analitzar-les i fer-ne un estudi 
i un seguiment.

Mentre el pacient realitza l’activitat física fora de les 
instal·lacions de la Unitat de rehabilitació cardíaca 
d'Ibermutuamur, el sistema de monitoratge cardiològic 
remot permet: 

•  Optimitzar el tractament farmacològic del pacient per tal 
d’obtindre un control adequat de la freqüència cardíaca 
(tant en repòs com durant la realització d'exercici físic). 

•  Oferir un complement per a la diagnosi davant l'aparició 
de símptomes clínics durant o després de l'exercici 
(sensació de mareig, palpitacions, etc.), de manera 
que siga possible confirmar i identificar l'existència 
d'arítmies o trastorns de la conducció que pogueren 
estar relacionats amb els símptomes assenyalats. 
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A les nostres unitats fem diversos tipus de proves, com 
ara la polisomnografia nocturna convencional, que 
consistix en el registre nocturn simultani de les variables 
neurofisiològiques (activitat cerebral, muscular...) i 
cardiorespiratòries que permeten avaluar la quantitat 
i qualitat del son, així com identificar els diferents 
esdeveniments cardíacs, respiratoris, motors, etc., i la 
seua repercussió en el son.

També disposem d'equips de poligrafia respiratòria 
domiciliària, una prova que servix per diagnosticar la 
síndrome d’apnea-hipopnea del son (SAHS). Per a 
realitzar este estudi, els professionals sanitaris ensenyen 
al pacient a utilitzar el dispositiu que s’emportarà al 
seu domicili. Un cop a casa, només caldrà seguir les 
instruccions que haja facilitat el professional sanitari 
de la mútua. La informació queda enregistrada i 
emmagatzemada al dispositiu i, posteriorment, és 
analitzada pel metge neurofisiòleg.

Telemedicina i servei sanitari d’assistència 
remota

La infraestructura tecnològica dels nostres centres, 
formada per sistemes de videoconferència i digitalització, 
tant de les proves diagnòstiques —radiologies, 
electrocardiografies i analítiques— com de l'historial 
clínic dels pacients, permet consultar i analitzar en temps 
real els diferents resultats amb diversos especialistes a 
la vegada.

A més a més, disposem també d’un sistema de 
teleassistència o monitoratge remot que ens permet 
dur a terme el control i seguiment dels processos pre- i 
postoperatoris dels treballadors accidentats que patixen 
determinades patologies cròniques, com ara diabetis, 
hipertensió arterial, obesitat, malalties respiratòries, 
malalties cardiovasculars i síndromes plurimetabòliques, 
i que necessiten sotmetre’s a una avaluació mèdica 
contínua del tractament com a conseqüència de les 
possibles complicacions que poden generar estes 
patologies al pacient.
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Com a pacient/usuari dels serveis sanitaris d'Ibermutuamur, 
vosté té dret a: 

Demanar una segona opinió mèdica
Tots els pacients que reben assistència sanitària a 
Ibermutuamur tenen dret a obtindre una segona 
opinió mèdica en relació al seu diagnòstic, pronòstic, 
tractament i orientacions de futur del seu procés clínic, 
si no està completament segur del tractament ofert pel 
metge d’Ibermutuamur o si té algun dubte sobre el seu 
procés assistencial. 

Esta segona opinió mèdica es donarà dins de l'àmbit dels 
centres sanitaris d'Ibermutuamur i la mútua n’assumirà el 
cost. En cas que no siga possible oferir una segona opinió 
mèdica amb els mitjans propis de la mútua, es facilitarà 
l’opció d’assistir a un centre sanitari concertat autoritzat.

Què és la segona opinió mèdica? 

És la valoració que fa un metge expert sobre el 
diagnòstic, pronòstic, tractament i les orientacions de 
futur d'un procés clínic d'un pacient quan, en un primer 
informe:

-  S’ha diagnosticat una malaltia de pronòstic reservat o 
que afecta significativament la seua salut.

- Se li ha prescrit un tractament de risc.

Després d'establir el diagnòstic i sempre que no siga 
necessari seguir un tractament urgent.

La segona opinió mèdica està indicada també en els 
processos o procediments assistencials que, a criteri 
del pacient, facen necessari ampliar o completar la 
informació mèdica per tal de resoldre dubtes i generar 
confiança i seguretat.

Com es sol·licita?

Per poder sol·licitar una segona opinió, cal que el pacient 
òmpliga la sol·licitud de  Segona opinió mèdica, que 
trobarà disponible a: 

- Tots els centres assistencials d'Ibermutuamur.

- Al Portal del pacient.

- A la pàgina web www.ibermutuamur.es.

I que la presente: 

-  De forma presencial, a qualsevol centre d'Ibermutuamur.

-  Telemàticament, mitjançant el Portal del pacient.

Terminis per a la resolució de les 
sol·licituds

El director provincial d'Ibermutuamur valorarà la 
sol·licitud amb el metge responsable del procés 
assistencial i notificarà a la persona interessada, en un 
termini de tres dies a partir de la data en què es va 
presentar la sol·licitud, el centre sanitari acreditat i el 
facultatiu expert que ha d'emetre la segona opinió 
mèdica, així com la data i hora de la cita. El termini 
màxim per concertar la cita serà de 10 dies, tret dels 
casos amb prioritat clínica, en els quals es durà a terme 
en un màxim de tres dies. 

Emissió de la segona opinió mèdica

El facultatiu expert del centre sanitari amb l'especialitat 
mèdica acreditada designat per Ibermutuamur emetrà 
la segona opinió mèdica mitjançant un informe escrit,  
en un termini de tres dies a comptar des de la data 
en què es faja el reconeixement mèdic, exceptuant 
aquells casos en què siga necessari que el pacient se 
sotmeta a exploracions o proves complementàries. En 
este cas, el termini es comptarà a partir de la finalització 
de l'estudi clínic. 

L'informe de segona opinió mèdica inclourà una valoració 
argumentada sobre el diagnòstic, pronòstic, tractament, 
les orientacions de futur de la malaltia del pacient i una 
conclusió final, amb un llenguatge comprensible per al 
pacient. Este informe s’incorporarà a la història clínica del 
pacient i es lliurarà a la persona interessada, tot deixant 
constància de la recepció del document.

Quins drets té vosté com a pacient?
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El pacient tindrà dret a triar l’assistència sanitària que vol 
rebre, ja siga d'acord amb el diagnòstic i el tractament 
inicial, o bé a partir de la segona opinió mèdica. En tot 
cas, es garantirà l'assistència sanitària que el pacient trie 
en un centre assistencial d'Ibermutuamur, o bé en un 
centre concertat autoritzat.

Centres de segona opinió mèdica 

La segona opinió mèdica la realitzarà un facultatiu expert 
dels centres sanitaris propis o concertats d'Ibermutuamur 
situats a Alacant, Barcelona, Granada, Madrid, Màlaga, 
Múrcia, Oviedo, Sevilla, València i Valladolid.

Sol·licitar un canvi de metge
En els processos assistencials derivats d'accidents de 
treball o malalties professionals, vosté podrà sol·licitar 
canviar de metge. Sempre que els recursos disponibles 
ho permeten, se li assignarà un altre metge de control al 
mateix centre assistencial on l'estiguen tractant. Si esta 
opció no és possible, se li oferirà la possibilitat de visitar-
se al centre assistencial propi més pròxim.

Si desitja canviar de metge, cal que ho sol·licite per escrit 
a la Direcció Mèdica de Contingències Professionals del 
centre, tot incloent les seues dades personals i les raons 
per les quals desitja fer este canvi. 

Sol·licitar la revisió de l’alta mèdica 
emesa per Ibermutuamur
 Si vosté, com a pacient d'Ibermutuamur rep l'alta 
mèdica del seu procés d’incapacitat temporal derivat 
d’una contingència professional i no hi està d'acord, 
pot sol·licitar que es revise l’alta mèdica emesa per 
Ibermutuamur a l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social (INSS), en un termini màxim de 10 dies hàbils a 
comptar a partir de la data d’emissió de l’alta.

Per fer-ho, haurà de presentar la sol·licitud (disponible 
a la pàgina web de l'INSS) relativa al "Procediment 
administratiu especial de revisió d'alta mèdica", 
(regulat per l'art. 4 del Reial Decret 1430/2009), en la 
qual manifestarà els motius de la seua disconformitat 
amb l'alta mèdica. Esta sol·licitud ha d’incloure 
necessàriament l'historial mèdic previ relacionat amb el 
procés d'incapacitat temporal o una còpia del document 
en què es sol·licita l’historial a Ibermutuamur.

Si inicia el procés de revisió, haurà de comunicar-ho a la 
seua empresa el mateix dia que presente la sol·licitud, 
o bé al següent dia hàbil.

El fet d’iniciar el procediment especial de revisió suspèn 
els efectes de l'alta mèdica emesa per Ibermutuamur 
i prorroga la situació d'incapacitat temporal derivada 
d’una contingència professional durant la tramitació de 
l’esmentat procediment. Per tant, es manté l'abonament 
de la prestació en la modalitat de pagament delegat, 
sense perjuí del fet que posteriorment es puga considerar 
que les prestacions econòmiques d’incapacitat temporal 
s’han rebut de forma indeguda. 

Nota:

Ibermutuamur assumirà les despeses de transport i manutenció derivades del dret a obtindre una segona opinió mèdica.

CENTRES DE SEGONA OPINIÓ MÈDICA

ALACANT

OVIEDO

MÀLAGA

VALLADOLID
BARCELONA

SEVILLA
GRANADA

VALÈNCIA

MÚRCIA

MADRID

· Oviedo
· Valladolid
· Madrid
· Barcelona
· València
· Alacant
· Sevilla
· Granada
· Màlaga
· Múrcia
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L'INSS comunicarà a Ibermutuamur l'inici del 
procediment especial de revisió per tal que, en un 
termini improrrogable de quatre dies hàbils, aporte els 
antecedents relacionats amb este procés d'incapacitat 
temporal i l’informe sobre les causes que van motivar 
l'emissió de l'alta mèdica. 

Tanmateix, l'INSS comunicarà a la seua empresa 
l'inici del procediment en el termini de dos dies hàbils 
posteriors a la presentació de la sol·licitud per part 
seua. 

El director provincial de l'INSS dictarà, en un termini 
màxim de 15 dies hàbils,  a comptar a partir de 
l'aportació de la documentació per part d'Ibermutuamur, 
la resolució que corresponga, previ informe preceptiu 
de l'equip de valoració d'incapacitats, que examinarà i 
valorarà este cas concret. 

La resolució que es dicte determinarà la data i els 
efectes de l’alta mèdica, o bé el manteniment de la 
baixa mèdica. Si l'INSS confirma l'alta mèdica emesa 
per Ibermutuamur o establix una nova data d'extinció 
de la situació d'incapacitat temporal, les prestacions 
econòmiques de la incapacitat temporal derivada duna 
contingència professional que s’hagen abonat a partir 
de la data establerta en la resolució, es consideraran 
com a indegudament percebudes.

Estar en desacord amb la qualificació 
de la contingència (determinació 
de la contingència que provoca la 
incapacitat temporal).
Si vosté és un treballador accidentat, protegit per la 
cobertura d’Ibermutuamur, que recorre als serveis 
mèdics d'esta mútua i el facultatiu que l’atén considera, 
després d'haver fet el reconeixement mèdic i les proves 
pertinents, que la patologia que patix és de caràcter 
comú, el metge el derivarà al servei públic de salut per 
tal que li donen un tractament, sense perjuí d’oferir-li 
l'assistència necessària en els casos d'urgència o de 
risc vital. Amb esta finalitat, el metge d'Ibermutuamur 
li donarà un informe mèdic  en el qual descriurà la 
patologia que patix i el diagnòstic establert, el tractament 
indicat i els motius que justifiquen perquè es considera 
comuna la contingència que provoca la malaltia. Este 
informe també inclourà els informes relatius a les proves 
que li hagen fet.

Si, d’acord amb l'informe d'Ibermutuamur, vosté acudix 
al servei públic de salut i el metge d’esta entitat emet un 
informe de baixa per contingència comuna i vosté no 
està d’acord amb la naturalesa de la contingència, podrà 
formular una reclamació pel que fa a la consideració 
atorgada a la contingència davant l'INSS. 
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Per la seua banda,  el facultatiu del servei públic de 
salut que emeta l'informe de baixa podrà expressar la 
seua discrepància davant l'INSS per la consideració 
de la contingència feta per Ibermutuamur, sense perjuí 
que l'informe mèdic tinga plens efectes.

La resolució que es dicte establirà el caràcter comú 
o professional de la contingència i també el subjecte 
obligat a pagar les prestacions que se'n deriven i la 
prestació d'assistència sanitària.

Procediments i terminis

(Regulat per l'art. 6 del Reial Decret 1430/2009).

El procediment per determinar la contingència causant 
dels processos d'incapacitat temporal es podrà iniciar, 
a partir de la data d'emissió del comunicat de baixa 
mèdica:

•  D'ofici, per iniciativa pròpia de l'INSS, com a 
conseqüència d’una petició motivada per part de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, o del servei 
públic de salut competent per gestionar l'assistència 
sanitària de la Seguretat Social.

•  A instància del treballador o el seu representant legal.

•  A instància d'Ibermutuamur.

Les sol·licituds hauran d’incloure tota la documentació 
necessària per a poder determinar la contingència, 
inclosos els informes i proves mèdiques realitzats.

L'INSS comunicarà l’inici del procediment al servei 
públic de salut competent i a Ibermutuamur, (quan el 
procediment no s'haja iniciat a instància seua), per tal 
que, en un termini improrrogable de quatre dies hàbils, 
aporte els antecedents  de què dispose que estiguen 
relacionats amb el cas i l’informe sobre la contingència 
de la qual considera que deriva el procés patològic 
i els motius que el causen. També es comunicarà al 
treballador l’inici del procediment, (quan no s’haja iniciat 
a instància seua), i se li comunicarà que disposa d’un 
termini de 10 dies hàbils per aportar la documentació 
i presentar les al·legacions que considere oportunes.

L'INSS podrà sol·licitar els informes i dur a terme totes 
les actuacions que considere necessàries per tal de 
determinar, conéixer i comprovar les dades en virtut de 
les quals ha de dictar la resolució.

En cas que el servei públic de salut haja emès un 
comunicat de baixa per contingència comuna, s'iniciarà 
l'abonament de la prestació d'incapacitat temporal 
corresponent fins a la data de resolució del procediment, 
sense perjuí que, quan la resolució determine el caràcter 
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professional de la contingència, Ibermutuamur abone al 
treballador la diferència que resulte a favor seu i reintegre 
a l'INSS la prestació abonada al seu càrrec, mitjançant 
la compensació de les quanties que siguen procedents, 
i al servei públic de salut el cost de l'assistència sanitària 
prestada. 

L'equip de valoració d'incapacitats emetrà un 
informe preceptiu, en el qual es pronunciarà sobre la 
contingència que ha originat el procés d'esta incapacitat 
i el traslladarà al director provincial de l'INSS. Un cop 
rebut, el director provincial de l’INSS dictarà la resolució 
que corresponga, en un termini màxim de 15 dies 
hàbils, a comptar a partir de la data en què les parts 
interessades han aportat la documentació, o bé a partir 

de l'esgotament dels terminis fixats per presentar la 
documentació i les al·legacions (quatre dies hàbils per a 
Ibermutuamur i 10 dies hàbils per al treballador).

La resolució es comunicarà al treballador, a l’empresa, 
a Ibermutuamur i al servei públic de salut, preferentment 
per via electrònica, informàtica o telemàtica, ja que 
aquests mitjans permeten transmetre la informació amb 
més celeritat.

Ibermutuamur li explicarà i l’ajudarà a fer tots els tràmits necessaris relacionats amb els procediments de 
revisió d'alta mèdica o de determinació d’una contingència. 

Si vol iniciar aquests procediments, cal que es dirigisca als taulells de recepció de les àrees mèdiques o 
a l'oficina d'atenció al client del seu centre assistencial més pròxim.  Allà li facilitaran tota la informació 
necessària i l'ajudaran a omplir la seua sol·licitud. 

Pot consultar la resta de drets i deures dels pacients usuaris de l'assistència sanitària d'Ibermutuamur en 
el document Carta de drets i deures, que trobarà:

- Als expositors i dispensadors de tots els nostres centres assistencials.

- A l'oficina d'atenció al client del seu centre assistencial.

- A la nostra pàgina web corporativa, www.ibermutuamur.es.

Recorde que:

La seua opinió ens importa, faça saber a qualsevol dels nostres professionals què necessita.
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