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1	IBERMUTUAMUR

Para documentos digitales se usarán estos elementos gráficos
(sin “área de sangrado”, por lo que se ajustarán al borde superior de los mismo

Som una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.
Para documentos
se usarán
elemento següents:
gráficos
Com
a tal, impresos
oferim
els estos
serveis
(con “área de sangrado”, que quedará fuera por la parte superior de los mismos)
Protecció integral en la cobertura
dels riscos professionals
(contingències professionals)

Assessorament, promoció, informació i
divulgació en matèria de prevenció de riscos
laborals i millora de les condicions de treball i
salut dels treballadors.
Gestió de les incapacitats temporals per
malalties comunes i accidents no laborals
(contingències comunes)

Protecció per cessament de l’activitat de
treballadors autònoms.

Para documentos impresos se usarán estos elemento gráficos
(con “área de sangrado”, que quedará fuera por la parte superior de los mismo
Para documentos digitales se usarán estos elementos gráficos
(sin “área de sangrado”, por lo que se ajustarán al borde superior de los mismos)

Ibermutuamur inicià la seva activitat l’any 1926 i actualment és una de les
primeres mútues d’Espanya gràcies al procés d’integració de 12 mútues d’àmbit
provincial i regional dut a terme durant més de 20 anys.
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2	DADES MÉS SIGNIFICATIVES

Empreses i treballadors protegits

138.607 empreses associades
1.073.064

treballadors protegits

Taxa d’eficiència

12,64 %

Aportació al sistema de protecció social
Fons de contingències professionals

81 Milions d’euros

Fons de reserva de la Seguretat Social

15 Milions d’euros

Provisions i reserves

341 Milions d’euros
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3	PROTECCIÓ INTEGRAL EN LA COBERTURA DE RISCOS PROFESSIONALS (contingències professionals)

La protecció integral dels riscos professionals dels treballadors engloba:
Assistència sanitària

· Urgències mèdiques, assistència ambulatòria
· Hospitalització i especialitats medicoquirúrgiques.

Rehabilitació

Servei de rehabilitació, format per metges rehabilitadors i fisioterapeutes que
apliquen les tècniques més adequades a cada tractament.

Readaptació professional
Un dels objectius principals d’Ibermutuamur consisteix a oferir als
treballadors que han patit un accident tot allò que necessiten per tal de
poder reincorporar-se al seu entorn social i laboral.
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3	PROTECCIÓ INTEGRAL EN LA COBERTURA DE RISCOS PROFESSIONALS (contingències professionals)

Cobertura de las prestacions econòmiques
Prestacions econòmiques d’incapacitat temporal.
Prestacions econòmiques per lesions permanents no invalidants.
Prestacions econòmiques d'incapacitat permanent, en funció del grau d’incapacitat:
- Incapacitat permanent parcial per dur a terme la professió habitual.
- Incapacitat permanent total per dur a terme la professió habitual.
- Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol tipus de feina.
- Gran Invalidesa.
Prestacions de mort i supervivència:
- Viduïtat.
- Orfandat.
- Auxili per defunció.
Prestacions de risc durant l'embaràs.
Prestacions de risc durant la lactància natural.
Prestacions econòmiques 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, com a conseqüència
d’un accident de treball o d’una malaltia professional, tenen una incapacitat permanent reconeguda
o una situació d'incapacitat temporal amb previsió d'invalidesa permanent a l'alta mèdica.
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3	PROTECCIÓ INTEGRAL EN LA COBERTURA DE RISCOS PROFESSIONALS (contingències professionals)

Prevenció de riscos laborals i millora de les condicions de treball i salut a l'empresa

 l nostre objectiu principal és reduir la sinistralitat laboral i millorar les condicions de treball a
E
les empreses.
 er aconseguir-ho, oferim serveis d’assessorament, promoció, informació i divulgació en
P
matèria de prevenció de riscos laborals i millora de les condicions de treball i salut dels
treballadors.

 a nostra actuació ha permès obtenir una major reducció en l’índex de sinistralitat de les nostres
L
empreses mutualistes en comparació amb la disminució general observada al nostre país durant
els darrers anys.

D'acord amb l'Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre.
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4	GESTIÓ DE LES INCAPACITATS TEMPORALS PER MALALTIES COMUNES I ACCIDENTS NO LABORALS (CONTINGÈNCIES COMUNES)

Gestionem les incapacitats temporals per contingències comunes i treballem de forma
conjunta amb les empreses per tal de reduir l’absentisme laboral per causes mèdiques.

La nostra gestió engloba:
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.
 l pagament de la prestació econòmica a partir del setzè dia de baixa. (Entre el
E
quart i el quinzè el pagament de la prestació és responsabilitat de l'empresa - El
pagament s'inicia a partir del quart dia de baixa mèdica).
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5	LA MILLOR PROTECCIÓ PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS

A Ibermutuamur posem a disposició dels treballadors autònoms, tant del Règim Especial
dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social com del Sistema
Especial de Treballadors Agraris per Compte Propi, dos tipus de cobertures:

La incapacitat temporal per malalties comunes i accidents no laborals.
Els accidents de treball i les malalties professionals.
La prestació per cessament d'activitat (atur).

En conjunt, aquestes cobertures permeten als treballadors autònoms gaudir d’una protecció
integral davant de totes les situacions de malaltia, accidents i cessament involuntari de l’activitat
(atur). Ibermutuamur, amb els seus centres, professionals, serveis, qualitat, solvència i eficàcia li
farà sempre costat. Ara ja és possible.

14

Mútua col·laboradora amb
la Seguretat Social núm. 274

6

QUÈ CAL FER EN CAS DE PATIR UN ACCIDENT DE TREBALL?
15

6	QUÈ CAL FER EN CAS DE PATIR UN ACCIDENT DE TREBALL?

Els passos que cal seguir en cas de patir un accident de treball són:

Oferir assistència a la persona accidentada al més aviat possible.
 dreçar-se al centre assistencial d'Ibermutuamur especialitzat en l'atenció
A
sanitària urgent d'accidents laborals més proper.
 i no sap on es troben els nostres centres assistencials, pot posar-se en
S
contacte amb nosaltres al telèfon 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 i empleni el Volant de sol·licitud d’assistència sanitària (pot
descarregar-lo a la nostra pàgina web). Si no li és possible dur aquest document, 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.

16

6	QUÈ CAL FER EN CAS DE PATIR UN ACCIDENT DE TREBALL?

En cas d’urgències vitals i accidents greus:
Truqui immediatament a:

Telèfon 900 23 33 33
 itjançant aquest telèfon atenem i gestionem les urgències mèdiques que són
M
conseqüència d’accidents de treball i malalties professionals, 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.

Telèfon d’emergències de la serva zona
geogràfica:
112 (o similar)

A la nostra pàgina web pot consultar quins tràmits han de dur a terme les empreses i els treballadors
en aquests casos.

www.ibermutuamur.es
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7	QUÈ CAL FER EN CAS DE PATIR UNA MALALTIA COMUNA O UN ACCIDENT NO LABORAL?

Si pateix una malaltia comuna o un accident no laboral:

Adreci’s al servei públic de salut, on
li oferiran l’assistència sanitària que necessiti.

En cas de no poder treballar com a conseqüència
de la malaltia
El metge d'atenció primària (el seu metge de capçalera) li facilitarà un comunicat de baixa, que
haurà de remetre a la seva empresa. L’empresa es posarà en contacte amb nosaltres.

Pot consultar els terminis i el procediment que cal seguir a la nostra pàgina web www.ibermutuamur.es
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8	QUINS ALTRES SERVEIS LI OFEREIX IBERMUTUAMUR?

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.

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 sanitàries mitjançant 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 treball (PRT), que s'ajusten a la normativa vigent en cada moment.
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8	QUINS ALTRES SERVEIS LI OFEREIX IBERMUTUAMUR?
Para documentos impresos se usarán estos elemento gráficos
(con “área de sangrado”, que quedará fuera por la parte superior de los mismos)

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.

Para documentos digitales se usarán estos elementos gráficos
(sin “área de sangrado”, por lo que se ajustarán al borde superior de los mismos)

Ibermutuamur facilita l’accés a aquest sistema d’incentius
a les empreses mutualistes.

Perquè es basa en la solvència i la fortalesa
econòmica sostinguda de la Mútua.
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8	QUINS ALTRES SERVEIS LI OFEREIX IBERMUTUAMUR?

Serveis integrals d'atenció sanitària laboral
Complementen i reforcen la nostra atenció sanitària, alhora que milloren la salut laboral dels
nostres treballadors protegits.
Incorporem tècniques terapèutiques avançades en els tractaments mèdics i clínics i
apliquem els últims avenços tecnològics a la gestió i als serveis.
Escola d'esquena
Laboratoris de Biomecànica
Rehabilitació i telerehabilitació cardíaca
Unitat del Son
Telemedicina i Servei Sanitari d’Assistència Remota (Servei-SAR)
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8	QUINS ALTRES SERVEIS LI OFEREIX IBERMUTUAMUR?

Serveis d'atenció i informació

Línia d'Atenció Telefònica
Integral 24 hores.
Web corporativa

Portal de Seguretat i Salut Laboral

Oficina d'Atenció al Client
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PUBLICACIONES
8	QUINS ALTRES SERVEIS LI OFEREIX IBERMUTUAMUR?

PORTAL DIVULGATIVO PRL
Serveis d'atenció i informació

PORTAL DEL PACIENTE
CIBERMUTUA
Una plataforma per a
lesPUBLICACIONES
empreses mutualistes.

PORTAL
DIVULGATIVO PRL
PUBLICACIONES

El canal mitjançant el qual les empreses
mutualistes poden gestionar la participació
PORTAL
DEL
PACIENTE
dels
seus treballadors
en les activitats
PORTAL
DIVULGATIVO
PRL
divulgatives.

CIBERMUTUA
PORTAL DEL PACIENTE
Història clínica a Internet.

CIBERMUTUA
PUBLICACIONES
Butlletí informatiu, revista On Mútua

PORTAL DIVULGATIVO PRL
PORTAL DEL PACIENTE
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9	PER QUÈ HAURIA D'ASSOCIAR-SE A IBERMUTUAMUR?

Per què hauria d’associar-se a IBERMUTUAMUR?

Per la reducció dels
costos laborals que
comporta

Per la seva gran xarxa
de centres i la
capacitat de servei

Per la qualitat que
ofereix i la satisfacció
dels seus clients

Per l’eficiència

Pel seu concepte
d'atenció sanitària

Per l'experiència en la
gestió de l'absentisme

Pels serveis digitals

Per la solvència de
l'entitat

Per la reducció de la
sinistralitat

Per la R+D+i que fa en
l'atenció sanitària i la
gestió
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