Mútues d'accidents i
malalties professionals
1.Mútua Universal
Avd. Vallcarca 151
telf.93 500 94 28
C/ Balmes17-19
telf. 93 484 84 84
Avd. Gran Via Cales III
telf. 93 404 66 55
(IMPD, IMH, IMMB,IMU,
IMPUQV,IBE, ICB, IME,
CBB)

Delegats de prevenció
contactes
Responsable; Sebastià Laporta
Teresa Begué
Alberto Lopez

2. ASEPEYO
Avd. Augusta 18
telf. 93 444 64 00
(IMI)

Juan Moreno

3. MC Mutual
C/ Provença 321
telf. 93 405 12 44
(ASP)

Angela Guillem

4. FREMAP
C/ Madrazo 8
telf. 93 416 91 00
(PMH)

Rafael Valenciano

Contacta'ns
93 301 88 66

Revisions metges;
93 363 57 29
647060185

Francesc Cambó n17 3b
08003 Barcelona
w.fsc-ajbarcelona.ccoo.cat

Salut Laboral CCOO
Ajuntament de
Barcelona
ANAR A LA MÚTUA

Quan assistir a la mútua
Accidents laborals o incidents
Es pot acudir en cas d'accident,
causi baixa o no, en aquest cas serà
un incident.
En cas de recaiguda d'un accident
laboral reconegut per la mútua
abans de 6 mesos desde l'accident.
Les malaties professionals
solament és reconeixen si hi ha una
avaluació de riscos del lloc de
treball que contempli un risc que
pugui provocar-la.

Durant o fora la jornada laboral
Durant la jornada laboral s'ha de
portar un comunicat escrit
explicant el motiu de la visita
mèdica a la mútua , i una sol·licitud
d'assistència per part de l'empresa
signat pel cap responsable.
Els comunicats i sol·licituds estan
disponibles als centres de treball
o intranet. En el cas de no poder-la
portar en aquell moment ho fa la
empresa.

Fora de la Jornada laboral es pot
fer una visita a la mútua sempre
que previament s'hagi informat de
l'incident o accidental cap
responsable durant la jornada en el
.
que s'ha produït o abans de 24 h
desprès de l'incident o accident.
Si causa baixa en la visita posterior
al dia de l'accident s'ha de tramitar
igualment el comunicat i sol·licitud
d'assistència per part de l'empresa
abans de lque passin 24h des de
l'accident.
Accident in itinere, durant el
trasllat per anar o tornar del
treball
Accident in mision, durant els
trasllats dins la jornada laboral.

Altres prestacions
Desplaçaments i despeses
- En cas de baixa i no tenir mobilitat,
la mútua es fa càrrec dels
desplaçaments en visites
mèdiques i processos de
rehabilitació.

Els desplaçament seran
,preferentment en transport públic,
ambulància i si es vol servei de taxi
cal arribar a un acord amb la mútua,
- El 5% dels presupostos de la mútua
es fan servir per cobrir depeses
derivades dels accidents de treball,
adaptació de vivenda, trencament
d'ulleres, rellotges... S'ha de demanar
a la Mútua a la COMISSIÓ DE
PRESTACIONS ESPECIALS. És una
prestació d'origen LABORAL.

Intranet
La comunicació disponible de
comunicat d'accident de treball i
petició d'assistència a intranet
seguint aquest recorregut de
pestanyes;
vssl.bcn.cat---serveis---oficina
d'atenció al personal- prevenció de
riscos laborals-sist. de gestió de
seguretat i salut laboral
(procediment d'investigació
d'accident/ incident laboral)

