
Ibermutuamur, 
La mútua de la seva empresa



Ibermutuamur, la mútua de la seva  
empresa 

Som la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que la seva 
empresa ha contractat per tal que, en cas que un dels seus treballadors 
pateixi un accident de treball o una malaltia professional, li oferim una 
resposta integral a les seves necessitats mitjançant les nostres actuacions 
d'assistència sanitària i rehabilitadora i les prestacions econòmiques 
i socials que gestionem. Si l'accident no és laboral o si la malaltia és 
comuna (contingència comuna), ens farem càrrec del seguiment i control 
de la incapacitat temporal per contingència comuna del treballador. 

Què fa Ibermutuamur per a la seva  
empresa 

A partir d'ara, a Ibermutuamur durem a terme la protecció integral dels 
riscos professionals dels seus treballadors. Aquesta protecció inclou: 

La cobertura dels accidents de treball i les malalties 
professionals. Si un treballador de la seva empresa pateix un 
accident de treball o una malaltia professional, Ibermutuamur li 
oferirà els serveis següents:

Assistència sanitària: oferim els serveis d'urgències 
mèdiques, assistència ambulatòria i hospitalària i especialitats 
medicoquirúrgiques.

Rehabilitació i fisioteràpia: als nostres centres assistencials 
disposem d'un servei de rehabilitació, format per metges 
rehabilitadors i fisioterapeutes que apliquen les tècniques més 
adequades a cada tractament (hidroteràpia, termoteràpia, 
electroteràpia, laserteràpia, magnetoteràpia, etc.). 

Readaptació professional i assistència social i  
psicològica:  mitjançant un equip interdisciplinari, format per met-
ges rehabilitadors, psicòlegs, treballadors socials i experts en formació 
d'adults, ajudem a les persones que han patit un accident de treball a 
reincorporar-se a la vida laboral. 

Cobertura de les prestacions econòmiques: assumim 
les prestacions econòmiques derivades d’accidents de treball i 
malalties professionals: incapacitat temporal, lesions permanents 
no invalidants, incapacitat permanent (parcial, total, absoluta i 
gran invalidesa), mort i supervivència (auxili per defunció, viduïtat, 
orfandat i a favor de familiars).

Amb l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 3/2007, el Reial 
decret 295/2009 i el Reial decret 1148/2011, assumim també 
les prestacions de risc durant l'embaràs, risc durant la lactància 
natural i la prestació econòmica per tenir cura de menors afectats 
per càncer o una altra malaltia greu.

Prestacions socials: mitjançant la Comissió de prestacions 
especials, donem resposta a les situacions especials i individuals 
dels treballadors que pateixen una incapacitat temporal prolongada 
o una invalidesa permanent, com a conseqüència d'un accident de 
treball o una malaltia professional.

Farmacioles. De conformitat amb l'Ordre TAS/2947/2007, de 
8 d'octubre, facilitem a les nostres empreses associades, sense 
cap tipus de cost addicional, una farmaciola de primers auxilis i 
en renovem el contingut amb la periodicitat necessària i raonable. 
Aquesta farmaciola inclou:

    · Desinfectants i antisèptics. 
    ·  Gases estèrils, cotó, hidròfil, benes, esparadrap, tiretes.
    · Tisores, pinces i guants d'un sol ús.

Per obtenir més informació sobre el subministrament i la reposició 
de les farmacioles, truqui a la Línia d'Atenció Telefònica 
Integral 24 hores, 900 23 33 33.

La prevenció de riscos laborals i la millora de les 
condicions de treball i salut a l'empresa. Un dels objectius 
d'Ibermutuamur és reduir la sinistralitat laboral i millorar les 
condicions de treball a les empreses. Per aconseguir-ho, oferim 
serveis d’assessorament, promoció, informació i divulgació en 
matèria de prevenció de riscos laborals i millora de les condicions 
de treball i salut dels treballadors.

A més a més, com que la seva empresa també ha concertat amb 
Ibermutuamur la gestió de les incapacitats temporals per malalties 
comunes i dels accidents no laborals (contingències comunes), 
ens encarregarem de gestionar les incapacitats temporals per con-
tingències comunes, i col·laborarem amb la seva empresa per tal de 
disminuir l'absentisme laboral derivat de causes mèdiques. La nostra 
gestió engloba: 

   ·  La cobertura de la prestació econòmica de la incapacitat 
temporal a partir del dia 16 de la baixa mèdica.

      El control i seguiment sanitari dels processos d'incapacitat 
temporal. Ibermutuamur es posarà en contacte amb el treballador 
malalt per tal d’interessar-se pel seu estat de salut i contribuir 
al seu procés de curació agilitzant les proves diagnòstiques, 
de manera que pugui reincorporar-se a l'àmbit laboral més 
ràpidament i en les millors condicions possibles.



Què cal fer en cas que un empleat de la 
seva empresa tingui un accident de  
treball (contingència professional)

Els passos que cal seguir quan un treballador de la seva empresa 
pateix un accident de treball són: 

 · Assistir a la persona accidentada al més aviat possible.

 ·  Adreçar-se al centre assistencial d'Ibermutuamur especialitzat en 
l'atenció sanitària urgent d'accidents laborals més proper. 

  ·  Si no sap on es troben els nostres centres assistencials, pot 
posar-se en contacte amb la Línia d'Atenció Telefònica 
Integral 24 hores, 900 23 33 33, o bé pot consultar la nostra 
xarxa de centres a la pàgina web: www.ibermutuamur.es.

  ·  Per tal d’agilitzar els tràmits, és convenient que dugui el volant de 
sol·licitud d’assistència sanitària (pot descarregar-lo a la nostra 
pàgina web) degudament emplenat per part de la seva empresa. 
Si no li és possible dur aquest document, convé que no oblidi 
portar la seva targeta de la Seguretat Social, el DNI o qualsevol 
altre document que l'identifiqui, i indiqui a quina empresa pertany.

En cas d’urgències vitals i accidents greus 

Truqui immediatament a: 

La Línia d'Atenció Telefònica Integral 24 hores, 900 23 33 33, 
que atén i gestiona les urgències mèdiques per accident de tre-
ball i malaltia professional, tant a Espanya com a l'estranger. Per 
sol·licitar assistència a l'estranger és necessari trucar al següent 
número de telèfon +34 91 744 51 01.

O al telèfon d’emergències de la seva zona geogràfica: 112 (o 
similar).

Un cop ha rebut assistència mèdica, el treballador pot trobar-se en 
dues situacions: 

  ·  El treballador només falta a la feina el dia de l'accident i no 
causa baixa.

  ·  El treballador causa baixa.

Al nostre web pot consultar quins tràmits han de dur a terme les 
empreses i els treballadors en aquests casos. 

I si pateix un accident o malaltia no labo-
ral (contingència comuna)

Si pateix un accident no laboral o un malaltia comuna, el treballador 
s'ha de dirigir al servei públic de salut, on rebrà l'assistència sanitària 
pertinent. En cas de no poder treballar a conseqüència de la malaltia, 
el metge d'atenció primària (el seu metge de capçalera) li entregarà 
un comunicat de baixa, que haurà de remetre a la seva empresa, 
en el termini màxim de tres dies, a partir del mateix dia en què es 
tramet la baixa. L'empresa haurà de remetre el comunicat mèdic de 
baixa, emplenant les dades que li corresponen, a l'Institut Nacional 
de Seguretat Social (INSS), mitjançant el sistema RED, en el termini 
màxim de tres dies hàbils a partir de la recepció del comunicat 
presentat pel treballador. Pot consultar els terminis i el procediment 
que cal seguir a la nostra pàgina web www.ibermutuamur.es.

Un cop rebuda la baixa mèdica, el servei mèdic d'Ibermutuamur 
es posarà en contacte amb el treballador malalt per dur a terme el 
control i seguiment de la seva incapacitat temporal. 

 



Quins altres serveis li ofereix la mútua

Pla de gestió de l'absentisme: engloba un conjunt 
d'actuacions que tenen com a objectiu disminuir l'absentisme 
laboral derivat d’una incapacitat temporal i altres prestacions, 
en col·laboració amb l'empresa. Així, en funció del perfil i les 
característiques de l'empresa, el pla inclou:

  ·  Eines web per facilitar el control, seguiment i càlcul de la 
incapacitat temporal. D’aquesta manera l’empresa disposa 
d’una eina que li permet dur a terme una estimació del l’impacte 
econòmic de l’absentisme laboral al seu negoci i l’ajuda a 
identificar determinades situacions, corregir desviacions i 
gestionar l’absentisme de forma més eficaç.

  ·  Una anàlisi multidimensional amb un enfocament 
epidemiològic de tots els factors que afecten el comportament 
de l'absentisme a l'empresa, així com una avaluació del 
comportament dels indicadors de l'absentisme per incapacitat 
temporal principals considerant l'evolució temporal, la tendència 
pel que fa al sector i l’estabilitat. Aquesta anàlisi permet avaluar 
la situació actual i fer estimacions pronòstiques de futur. 

  ·  La incorporació de tecnologies sanitàriesmitjançant serveis 
integrals d'atenció sanitària laboral i unitats especialitzades 
en les patologies més freqüents entre la població treballadora, 
que contribueixen a fer possible una gestió eficient de tots els 
processos d'incapacitat.

  ·  Desenvolupament de Plans de Retorn Precoç al lloc de Treball 
(PRT), que s'ajusten a la normativa vigent en cada moment.

Sistema d’incentius Bonus: el Bonus és un sistema de 
reducció de cotitzacions per contingències professionals que 
s'atorga a les empreses que contribueixen de forma especial a 
disminuir i prevenir la sinistralitat laboral. Ibermutuamur facilita 
l’accés de les seves empreses a aquest sistema d’incentius, 
perquè es basa en la solvència i la fortalesa econòmica sostinguda 
de la mútua.

Serveis de transaccions en línia

Cibermutua: és una plataforma en línia que permet a les nostres 
empreses associades dur a terme transaccions personalitzades 
amb els serveis d'Ibermutuamur, d'una manera ràpida i eficaç, les 
24 hores del dia, tots els dies de l'any. Disposa, a més a més, d'una 
sèrie de serveis d'informació, consulta i gestió, per tal d’ajudar 
a les empreses a dur a terme els tràmits i a comunicar-se amb 
Ibermutuamur.

Portal divulgatiu PRL: és el canal mitjançant el qual les empre-
ses mutualistes poden gestionar la participació dels seus treballa-
dors en les activitats divulgatives.

Pàgina web corporativa: a la pàgina web corporativa www.
ibermutuamur.es, a part de consultar tota la informació relativa 
a les cobertures, prestacions i serveis d'Ibermutuamur, accedir 
als diferents portals i serveis de transaccions en línia, i tots els 
suports informatius relacionats amb el àmbit d'activitat de les mú-
tues, podrà consultar la xarxa de centres d'Ibermutuamur, emple-
nar i remetre els diferents formularis per sol·licitar les prestacions, 
participar en sistema d'incentiu per bonus, descarregar el volant 
de sol·licitud d'assistència en cas d'accident de treball o sol·licitar 
associar-se amb Ibermutuamur, entre d'altres. 



Altres serveis en línia 

Revista digital OnMutua: ofereix informació permanent 
actualitzada sobre els nostres serveis, cobertures, prestacions 
i assistència sanitària, així com sobre l'actualitat sociolaboral, 
mèdica i en matèria de prevenció (www.revista.ibermutuamur.es).

Butlletí informatiu: és una publicació en format digital de 
periodicitat quinzenal adreçada a empreses i col·laboradors. Recull 
les notícies més significatives que s'hagin produït cada 15 dies en 
els àmbits d'informació sociolaboral, Seguretat Social, prevenció 
de riscos laborals, seguretat i higiene, inspecció de treball i 
normativa. Acompanya la informació amb enllaços a documentació 
complementària.

Serveis d'atenció i informació

Línia d'Atenció Telefònica Integral 24 hores, 900 23 33 
33: per sol·licitar assistència sanitària a Espanya i a l'estranger 
les 24 hores del dia, tots i cadascun dels dies de l'any. (Per sol-
licitar assistència des de l'estranger cal trucar al següent número 
de telèfon: + 34 91 744 51 01).

Aquesta oficina també facilita informació sobre tràmits i gestions per 
a treballadors desplaçats o que es desplacin a l'estranger. D’aquesta 
manera, les empreses i els treballadors que s'hagin de desplaçar a 
l'estranger poden consultar els tràmits previs i les gestions 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.

En aquest telèfon es poden fer consultes i obtenir informació i 
assessorament sobre les cobertures, prestacions, serveis i la 
xarxa de centres d'Ibermutuamur, comunicar possibles queixes i 
reclamacions relacionades amb els serveis oferts per Ibermutuamur 
, conèixer les funcionalitats i resoldre les incidències i els dubtes 
que pugui tenir en relació amb els serveis que Ibermutuamur 
ofereix a través d’Internet (Portal del pacient, Portal divulgatiu PRL, 
Cibermutua…).

Oficina d'atenció al client: proporciona informació àmplia i 
detallada de totes les cobertures, prestacions i serveis i la xarxa de 
centres d'Ibermutuamur.

En aquesta oficina també l'ajudaran a gestionar les sol·licituds 
que la seva empresa necessiti, l’informaran de les gestions que 
ha fer per a cada tràmit, i podrà resoldre possibles incidències 
relacionades amb els serveis prestats a Ibermutuamur, així com 
dur a terme queixes i reclamacions. Atendran també els seus 
suggeriments i agraïments. 

Portal de seguretat i salut laboral: es tracta d'un portal 
especialitzat en la prevenció de riscos laborals, l'objectiu del qual 
és difondre i fomentar una autèntica cultura preventiva per reduir la 
sinistralitat laboral i promoure unes bones pràctiques empresarials.



Coneix una mica més a Ibermutuamur

En l'actualitat, Ibermutuamur té associades més de 
137.000 empreses a tota Espanya, protegeix a més d'1 
milió de treballadors i disposa d'una xarxa assistencial de 
100 centres propis i gairebé 1.000 centres concertats 
distribuïts arreu del país.

Segons les dades de l'enquesta de Qualitat dels serveis, 
que cada any duu a terme Ibermutuamur, el 91  % dels 
mutualistes declaren estar "satisfets" amb els serveis 
rebuts a la mútua.

 



Ibermutuamur, 
 La mútua de la seva empresa

SEGUEIXI’NS A:


