REGLAMENT
L’ALIANÇA MATARONINA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL

MEDICINA PRIMÀRIA
Art. 1 .- De conformitat amb els seus Estatuts socials i amb la normativa vigent
d’aplicació, L’Aliança Mataronina, Mutualitat de Previsió Social, prestarà als
seus associats i persones assegurades els serveis d’assistència sanitària en la
forma que es regulen en aquest Reglament, segons les condicions que
s’estableixen a continuació.
CONDICIONS GENERALS
Art. 2 .- En tot cas, segons disposa l’article 103 de la Llei de contracte
d’Assegurança, la Mutualitat assumeix la necessària assistència de caràcter
urgent en totes les prestacions establertes en aquest Reglament. En els suposats
casos d’urgència, els Associats hauran d’acudir directament al Centre d’Urgència
Permanent establert.
Art. 3 .- En la present Secció s’admetrà la inscripció d’associats i de les
persones que, amb caràcter d’assegurats, aquest puguin inscriure-hi de
conformitat amb els articles 6 i 8 dels Estatuts socials i les presents normes
reglamentàries.
Art. 4 .- L’edat màxima d’ingrés serà als 65 anys. En cas de defunció de
l’associat, les persones per ell inscrites podran seguir assegurades, passant a
ostentar la condició d’associat la persona que figuri com
a cap de família
sempre que es mantingui al corrent en el pagament de les quotes corresponents a
les inscripcions realitzades.
Els nounats adquiriran automàticament la condició assegurats amb la simple
comunicació a la Mutualitat per part de l’associat, salvat que hagin estat
expressament exclosos durant l’embaràs o amb posterioritat al seu naixement.
Art. 5 .- Té la consideració de persona protegida o assegurat la persona física
exposada al risc o a l’esdeveniment relacionat amb la seva salut. Són
beneficiàries les persones que, acomplides les normes de protecció aquí
regulades, rebran la prestació corresponent.
Art. 6 .- La Mutualitat facilitarà a l’associat la documentació acreditativa de
la inscripció en la present Secció, així con un exemplar dels Estatuts Socials i
d’aquest Reglament, Quadre Facultatiu i la informació relativa a les present
prestacions amb especificació dels Centres Permanents d’Urgències i de les
direccions i horaris de consulta dels seus facultatius.
Art. 7 .- La relació de protecció neix en el moment de la formalització del
corresponent document d’inscripció de la Secció, la qual s’extingeix bé per
l’acompliment de les condicions reglamentàriament establertes, bé per renúncia o
baixa de l’associat inscrit, salvat allò establert en l’article 4.
Art. 8 .- L’associat està obligat al pagament de les quotes per la inscripció
efectuada a favor del propi o d’altri, de conformitat amb l’establert en els
Estatuts socials. L’obligació de pagament de les quotes naixerà en el moment de
la inscripció en la Secció.
Art. 9 .- La forma i el lloc de pagament de les quotes, seran els previstos en
el document d’inscripció, sense perjudici d’allò establert als Estatuts.
En cas de modificar-se la quota i prèvia autorització de l’òrgan administratiu
competent, la modificació produirà efectes per els associats a partir de la
notificació a aquests del nou import per part de la Mutualitat.
Art. 10 .- La Mutualitat queda alliberada de l’obligació de fer-se càrrec de les
prestacions en cas que l’associat no aboni la quota corresponent.
Art. 11 .- L’associat o les persones per ell inscrites, tenen l’obligació de
comunicar a la Mutualitat les circumstàncies que agravin el risc i siguin de
naturalesa tal que, si haguessin estat conegudes en el moment de la inscripció,
aquesta no s’hauria efectuat, o, en cas d’haver-se realitzat, s’hauria fet en
condicions diferents.
L’esmentada comunicació, o l’incompliment d’aquesta obligació, produirà els
efectes legalment previstos.

Art. 12 .- En el supòsit d’indicació inexacta de l’edat de la persona
assegurada, la Mutualitat quedarà alliberada de l’acompliment de les
prestacions, quan aquella edat excedís de la indicada com a límit per a accedir
a la present Secció.
Art. 13 .- Els Associats tenen l’obligació de minorar les conseqüències del
sinistre, empleant els mitjans al seu abast pel prompte restabliment,
L’incompliment d’aquest deure amb la manifesta intenció de perjudicar o enganyar
a la Mutualitat, lliurarà a aquesta de tota prestació derivada del sinistre.
Art. 14 .- Les accions que es derivin de la present relació de protecció
prescriuen als cinc anys des de la producció del fet que dóna lloc al seu
naixement.
PRESTACIÓ DE SERVEIS
Art. 15 .- La prestació dels serveis de Medicina Primària té per objecte
l’atenció de les persones protegides inscrites per l’associat en les seves
necessitats d’assistència mèdica en la forma que s’estableix a continuació.
Art. 16 .- Els serveis els prestarà la Mutualitat en les seves pròpies
instal·lacions, o l’establert al’art. 18, ja siguin en l’àrea de consultes
externes o en clínica, i la realitzaran els facultatius del seu quadre mèdic.
Art. 17 .- La Mutualitat no es fa càrrec dels honoraris dels facultatius aliens
a la mateixa ni dels serveis assistencials realitzats fora de les seves pròpies
instal·lacions, amb excepció dels serveis que tingui concertats.
Art. 18 .- La Mutualitat oferirà a tots els associats l’oportuna informació
sobre la utilització dels serveis, direccions, horaris de consultes i quadre
mèdics.
Art. 19 .- Riscs exclosos. Queden exclosos de la present cobertura:
a) Els fets de guerra i les epidèmies declarades oficialment.
b) Els danys produïts per explosions nuclears o substàncies radioactives, que
es trobin cobertes per les assegurances de responsabilitat civil per danys
nuclears.
c) Les lesions per accidents de treball per compte propi o aliè.
d) Les malalties professionals.
e) Les lesions o malalties anteriors a l’ingrés en la Mutualitat.
f) Les lesions o les malalties produïdes per la pràctica professional d’un
esport.
g) La medicina preventiva, excepte que sigui per indicació facultativa d’un
metge de la Mutualitat.
h) Qualsevol altre tipus d’exclusió que figuri expressament consignada en els
articles següents.
Art. 20 .- PERÍODES DE CARÈNCIA.
Les prestacions establertes en el present
Reglament es facilitaran des del mateix moment de l’admissió com associat a la
Mutualitat per les prestacions de Medicina general i especialitzada i servei
d’urgències. Per a les prestacions de Mitjans de diagnòstic, tècniques de
diagnòstic per imatge, i servei de practicant, s’estableix un període de
carència de SIS MESOS.
Art. 21 .Es podran establir
prestacions amb les quals es vagi
sanitària.
El períodes de carència previstos
l’associat i/o l’assegurat es sotmeti

nous períodes de carència per aquelles
ampliant el present servei d’assistència
es podran eliminar o reduir en el cas que
a reconeixement previ.

Art. 22 .- DESCRIPCIÓ I UTILITZACIÓ DELS SERVEIS.
els associats i assegurats són el següents:

Els serveis a que tenen dret

A. MEDICINA GENERAL
-METGE DE CAPÇALERA. Amb visita domiciliària i a consultori.
-PEDIATRE I PUERICULTOR DE ZONA. Per infants de menys de 7 anys amb visita a
consultori i domiciliaria.
B. MEDICINA ESPECIALITZADA
Inclou només per les diferents especialitats mèdiques tota mena de visites,
consultes
i cures ambulatòries.
-TRAUMATOLOGIA.
-GINECOLOGIA.
Incloses les visites de planificació familiar i exclosos els
tractaments d’esterilitat no terapèutics.
-OBSTETRÍCIA. Vigilància de l’embaràs per metge tocòleg.
-CIRURGIA GENERAL.
-APARELL CIRCULATORI.
-APARELL RESPIRATORI.
-NEUROLOGIA.
-PSIQUIATRIA. Exclosos els tests posteriors al diagnòstic inicial, tractaments
de drogaaddicció i alcoholisme, i teràpies, tant de grup com individuals.
-ANGIOLOGIA.
-OFTALMOLOGIA.
-OTORRINOLARINGOLOGIA.
-ODONTOLOGIA. Cures estomatològiques i extraccions, excloent els empastaments,
pròtesi, ortodòncia i neteja de boca, excepte que aquesta darrera sigui
prescrita per altres facultatius de la Mutualitat.
-ONCOLOGIA. Exclosos qualsevol tractaments.
-ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ.
-NEFROLOGIA. Exclòs el tractament de diàlisi.
-MEDICINA INTERNA.
-UROLOGIA.
-DERMOVENEROLOGIA.
C. MITJANS DE DIAGNÒSTIC
-ANÀLISI.
Clíniques, anatomopatològiques i hormonals, incloses les proves
d’embaràs.
-COMPLEMENTARIS.
Electrocardiogrames, electromiogrames, electroencefalogrames,
exploracions funcionals respiratòries i cardiològiques, i endoscòpies.
D. TÈCNIQUES DE DIAGNÒSTIC PER IMATGE
-RADIOLOGIA.
Tota mena de proves de Radiologia, Electrologia i exploracions.
Els medis de contrast aniran a càrrec de l’associat.
-ECOGRAFIES.
-TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARITZADA (SCANNER).
-ISOTIPOS RADIOACTIUS. El producte utilitzar anirà a càrrec de l’associat.
E. SERVEIS I PRESTACIONS MÈDIQUES
-SERVEI PERMANENT D’URGÈNCIES. Es prestarà
Mutualitat.
-PRACTICANT. En consultori i a domicili.

en

els

centres

propis

de

la

Art. 23 .- FORMA DE PRESTAR ELS SERVEIS.
1. L’hospitalització o la prestació d’un servei assistencial haurà d’ésser
ordenada per escrit per un metge de la Mutualitat, i l’associat-assegurat haurà
d’obtenir-ne la confirmació en les seves oficines. Aquesta confirmació vincula
econòmicament la Mutualitat, excepte que en la mateixa existeixi indicació
expressa que es tracta d’una prestació no coberta.
En els casos d’urgència, serà suficient l’ordre del metge de l’Entitat, però
l’associat haurà d’obtenir l’esmentada confirmació dins de les 72 hores següents
a l’ingrés o assistència efectuada, quedant vinculada l’Entitat fins el moment
que manifesti les seves objeccions a l’ordre del metge, per entendre que el
servei en qüestió no entra dins de la cobertura.

2. Per anar a la consulta d’un metge especialista se sol·licitarà d’acord amb
l’establert a la informació d’utilitzar els serveis.
3. Les pròtesis de qualsevol classe, i les peces anatòmiques o ortopèdiques
seran sempre a càrrec de l’associat, inclosos els marcapasos.
4. En qualsevol cas, s’haurà d’acreditar la condició d’associada o assegurat,
així com exhibir el darrer rebut de quota en curs.
Art. 24 .- QUOTES
Per causar dret a la cobertura de les prestacions i serveis d’assistència
sanitària reglamentats, l’associat haurà de satisfer per cada persona inscrita
les següents quantitats:
Les quotes periòdiques que es podran satisfer mensualment, trimestralment o
semestralment, segons estableixi la Junta Directiva, lliurant els rebuts
corresponents.
PÈRDUA I INDISPUTABILITAT DE DRETS
Art. 25 .- Les relacions contractuals entre la Mutualitat i l’Associat-Prenedor
de l’Assegurança es regeixen per lo disposat en la Llei 50/1980, de 8 d’octubre,
de Contracte d’Assegurança (Butlletí Oficial de l’Estat de 17 d’octubre), per
les normes de les disposicions reglamentàries que li siguin aplicables, i pel
present Reglament.
De conformitat amb això l’Associat perd el dret a la prestació garantitzada:
a) En cas de reserva o inexactitud al complimentar el qüestionari, si va
existir dol o culpa greu (article 10 de la Llei de Contracte).
b) En cas d’agreujament del risc, si els associats no ho comuniquen a la
Mutualitat, i han actuat amb mala fe (article 12 de la Llei de Contracte).
c) Si el fet garantit sobrevé abans de que s’hagi pagat la quota, llevat pacte
en contra (article 15 de la Llei de Contracte).
d) Quan el sinistre hagués estat causat per mala fe de l’Associat (article 17
de la Llei de Contracte).
Art. 26 .- Si no s’hagués practicat reconeixement mèdic no s’hagués reconegut la
plenitud de drets, el Reglament serà indisputable transcorreguts dos anys des de
la conclusió del contracte, llevat que l’Associat hagi actuat amb dol.
COMUNICACIONS
Art. 27 .A les oficines de la Mutualitat existeix un llibre oficial de
reclamacions perquè els associats puguin fer-hi constar les que considerin
oportunes.
Les comunicacions de la Mutualitat, per part dels Associats, es realitzaran
en el domicili social d’aquella.
Les comunicacions de la Mutualitat als Associats, es realitzaran en el
domicili dels mateixos recollit en la Sol·licitud d’Inscripció, llevat que
haguessin notificat el cavi del seu domicili a la Mutualitat.
DISSOLUCIÓ
Art. 28 .Només podrà produir-se la dissolució de la Secció per acord de
l’Assemblea General, salvant allò que és disposat a aquest respecte pel Capítol
IV del Reglament d’Entitats de Previsió Social i els Estatuts de l’Entitat.

