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Tots els noms propis de producte, serveis, 

empresa... que apareixen en aquest docu-

ment són marques registrades de Mútua 

Manresana, Mutualitat de Previsió Social a 

Prima Fixa. Reservats tots els drets. 

El contingut d’aquest document està protegit 

per la llei, que estableix penes de presó 

i/o multes, a part de les indemnitzacions 

corresponents per danys i perjudicis, per als 

qui reprodueixin, distribueixin o comuniquin 

públicament, en tot o part, aquest document. 

També està protegida la seva transformació, 

interpretació o execució artística fixada en 

qualsevol tipus de suport, o comunicada 

a través de qualsevol mitjà, sense prèvia 

autorització.



Introducció

Quadre mèdic

Principals centres mèdics

Urgències

Medicina primària

Especialitats mèdiques

Mitjans de diagnòstic

Hospitalització

Tractaments especials

Transplantaments

Pròtesis

Servei dental

Medicina preventiva 

Planificació familiar 

Segona opinió mèdica 

Orientació telefònica 

Assistència en viatges 

Altres cobertures  

Salutcat

Quotes

Carències

Preexistències

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

13

14

15

16

17

18

19

19

20

21

22

22

22



INTRODUCCIÓ

A Mutuacat, vosaltres i la vostra salut sou la nostra prioritat. Volem ser al vostre costat 

quan ens necessiteu amb els millors metges que us cuidin i us respectin. A nosaltres no ens 

trobareu per les grans ofertes mercantils, ho fareu per una bona qualitat de servei, garantia 

de prestacions, proximitat i tracte proper.

La base de la nostra feina es fomenta en els nostres valors. Som una entitat sense ànim de 

lucre, que revertim tots els beneficis en la millora dels serveis que oferim als nostres 

mutualistes.

COMPROMÍS

Els nostres valors ens porten a ser i fer la nostra feina de manera 

compromesa amb les persones i l’entorn. Els proveïdors de Mutuacat són 

de proximitat. En escollir-nos, els nostres mutualistes decideixen el país que 

volen.

SOLIDARITAT
Creiem en la pràctica ètica de la nostra feina. Orientem el mercat 

assegurador cap a un moviment de comunitat solidària, centrat en les 

persones, en comptes d’enriquir econòmicament els propietaris de les 

empreses mercantils.

CATALANISME
Defensem les persones, el català com a vehicle integrador de la societat, 

la cultura i les tradicions de Catalunya. No excloem a ningú pels seus 

sentiments identitaris i defensem una societat digna i respectuosa amb els 

altres.

El contingut d’aquest document és refereix a les assegurances Tot Salut de Mutuacat, amb puntualitzacions segons la modalitat de l’assegu-

rança. És de caràcter estrictament informatiu atès que l’abast i cobertura de l’assegurança vénen determinats per les condicions generals i 

reglaments particulars de cada cas. El contingut queda subjecte a possibles canvis per part de l’entitat.

#NOSALTRESENSQUEDEM



QUADRE MÈDIC

Quan contractem una assegurança de salut cal tenir molt en compte el quadre mèdic, les 

cobertures, la qualitat del servei i el tracte amb la companyia.

A Mutuacat no trobareu les ofertes més barates en salut, però us assegurem que gaudim d’una 

de les millors relacions qualitat-preu que hi ha al mercat.

Mutuacat ofereix totes les modalitats d’assegurança de 

salut que hi ha al mercat; un ampli ventall adaptable a 

diferents economies i necessitats, que va des de la de 

reemborsament (en què es retorna el 80% de la factura 

d’aquells serveis que no estiguin en el quadre mèdic) fins a 

una assegurança baremada per només 4 euros al mes.

Ara mateix Mutuacat treballa amb 36.647 professionals i 

9.600 centres mèdics*, repartits per tot Catalunya, però 

també per Espanya. 

Si voleu consultar la nostra guia mèdica completa podeu 

visitar el nostre web www.mutuacat.cat.

Hi trobareu:

• Les dades actualitzades del vostre metge o centre mèdic

• La possibilitat de cercar la informació necessària segons 

el criteri que més us interessi: població, especialitat, 

nom...

• L’opció de valorar l’atenció rebuda, utilitzant un mapa 

d’ubicació de metge o centre.

• Grans centres mèdics de referència al país com la Clínica 

Teknon, Quirón, Dexeus, Corachan, CIMA, l’Hospital de 

Nens o l’Hospital General de Catalunya.

• Cobertura internacional de totes les nostres assegurances 

mèdiques. Sigueu on sigueu, en el moment d’una 

urgència mèdica, estareu coberts.

* Aquesta dada pot haver variat ja que el nostre quadre mèdic resta en constant creixement.

TARGETA 

TOT SALUT
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PRINCIPALS CENTRES CATALANS

Centre Mèdic Teknon Cima Centro Internacional

de Medicina Avanzada, S.A.

Hospital General

de Catalunya

Clínica Corachan

Hospital de Nens

de Barcelona

Hospital Quirón

de Barcelona

IDC Salud 

Clínica del Pilar

Clínica Bonanova

de Cirurgia Ocular

Centre Mèdic Delfos Hospital Universitari

Quirón-Dexeus

Clínica Nostra 

Senyora del Remei

Clínica Sant Jordi

Centre d’Oftalmologia

Barraquer

Althaia Clínica 

Sant Josep

Clínica de Vic Consultori Bayés

A BARCELONA

A GIRONA

Clínica Onyar Clínica de Girona Clínica Santa Creu
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Tenim concertats els hospitals més importants de cada població per donar resposta a 

qualsevol necessitat que pugui sorgir-vos. Aquí teniu alguns exemples: 



Hospital de Sant Pau

i Santa Tecla

Clínica Monegal Hospital Universitari

Sant Joan de Reus

Clínica Terres

de l’Ebre

A LLEIDA

A TARRAGONA

PRINCIPALS CENTRES ESPANYOLS

Clínica Perpetuo 

Socorro

Hospital de Montserrat Clínica de Ponent Hospital del Pallars
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URGÈNCIES
Mutuacat està sempre al vostre costat, i a l’hora d’una urgència mèdica, encara més. Amb la 

pòlissa de salut de Mutuacat queden incloses totes les urgències mèdiques necessàries.

Mutuacat posa a la disposició del mutualista els 

serveis d’urgències següents: urgència 

telefònica les 24 hores; urgències a l’hospital 

les 24 hores; i en el cas que la persona no 

pugui moure’s del domicili, es facilitarà un metge 

d’urgència perquè la visiti a casa sense cap 

cost addicional.

Si teniu pensat marxar de viatge, no patiu i viatgeu tranquils. Mutuacat també cobreix les 

urgències mèdiques a l’estranger!*

*Límit màxim de 12.000€ anuals per assegurat. 
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MEDICINA 
PRIMÀRIA
La medicina primària és un dels aspectes importants que hi ha d’haver en la pòlissa de salut. 

A Mutuacat queden cobertes les següents especialitats de medicina primària: 

MEDICINA GENERAL
Entenem per medicina general el primer grau d’atenció mèdica. El metge general és un 

professional capacitat per diagnosticar i manejar diferents patologies comunes i derivar els 

pacients als especialistes indicats.

Els metges de Mutuacat duen a terme l’assistència mèdica tant en la consulta com, si és 

necessari, en el domicili. 

PEDIATRIA I PUERICULTURA
La pediatria és la branca de la medicina que s’encarrega de l’estudi i el tractament de les 

malalties dels infants i preadolescents.

Amb la nostra assegurança garantim la millor cura per al vostre fill/a, amb els millors pediatres. 

SERVEI D’INFERMERIA
Des de Mutuacat volem ajudar-vos en tot el que sigui possible, per aquests motiu oferim un 

servei d’infermeria amb l’atenció de salut personalitzada per a cada persona.

Si el metge creu necessari dur a terme el servei d’infermeria al domicili del mutualista, també queda inclòs en la 
pòlissa de salut. 

SERVEI D’AMBULÀNCIA
Mutuacat posa a la disposició del mutualista el servei d’ambulància per urgències vitals o 

justificants mèdics. 

Queda exclosa la utilització del servei d’ambulància com a servei de transport sanitari, ja que no és aquesta la seva 
finalitat. 

A MUTUACAT VOLEM 
CUIDAR-VOS
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ESPECIALITATS MÈDIQUES
A Mutuacat us oferim cobertura mèdica per gairebé totes les 

especialitats mèdiques. Digueu-nos què necessiteu, i us 

facilitarem el contacte amb els especialistes més qualificats de 

Catalunya.

En aquesta taula trobareu un recull de les últimes tecnologies 

cobertes pels serveis mèdics de Mutuacat. Si continueu llegint, 

descobrireu totes les cobertures mèdiques del Tot Salut.

- Bioquímica

- Hematologia

- Microbiologia

- Medicina Interna

- Infermeria

- Pediatria

- Otorrinolaringologia

- Odontoestomatologia

- Oftalmologia

- Pneumologia

- Traumatologia i cirurgia 

ortopèdica

- Unitat del dolor

- Urologia 

- Al·lergologia 

- Immunologia

- Anestesiologia

- Reanimació

- Angiologia

- Cirurgia vascular

- Aparell digestiu

- Cardiologia

- Cirurgia cardiovascular

- Cirurgia general i digestiva

- Cirurgia maxil·lofacial

- Cirurgia pediàtrica

- Cirurgia plàstica i 

reparadora

- Cirurgia toràcica

- Cirurgia cardiovascular

- Dermatologia 

medicoquirúrgica

- Endocrinologia i nutrició

- Geriatria

- Ginecologia i obstetrícia

- Medicina General

ESPECIALITATS MÈDIQUES

ANÀLISIS CLÍNIQUES, ANATOMOPATOLÒGIQUES I BIOLÒGIQUES

- Parasitologia

- Citopatologia

- Anatomia patològica quirúrgica

10



MITJANS DE 
DIAGNÒSTIC
A Mutuacat sabem que tenir cobertura per a totes les especialitats mèdiques és important, però 

també són importants els mitjans de diagnòstic, i nosaltres els tenim coberts amb els millors 

especialistes a la vostra disposició. 

Descobriu tots els mitjans de diagnòstic que inclou la pòlissa Tot Salut:

- Anàlisis de sang

- Mostra d’orina

ANÀLISIS CLÍNIQUES RADIODIAGNÒSTIC

- Radiologia general i 

digestiva

- Ortopantomografies

- Ecografia

- Mamografia

- Scanner (TAC)

- Ressonància Magnètica 

(RMN)

- Angiografia.

- Arteriografia digital

- PET

- Densitometria òssia

- Radiologia intervencionista o 

invasiva

MEDICINA NUCLEAR

- Gammagrafia

- Tractament amb isòtops 

radioactius 

CARDIOLOGIA

- Electrocardiograma

- Holter T.A. i Holter ECG

- Ergometria

- Ecocardiograma i Eco-

doppler

- Hemodinàmica

NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA

- Electroencefalograma

- Electromiograma

- Potencials evocats

- Polisomnografia (estudi del 

son) 
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HOSPITALITZACIÓ
Les persones que tenen contractada una assegurança de salut amb Mutuacat poden beneficiar-

se de l’ingrés hospitalari als centres més prestigiosos de l’Estat.

L’hospitalització mèdica es realitzarà en qualsevol dels centres concertats per Mutuacat, i 

queda cobert el trasllat amb ambulància fins a 300 Km. Hi incloem:

• Despeses per honoraris mèdics, hospitalització i medicació, ajudants, anestesistes, ATS i DUE. 

També per la utilització del quiròfan, els medicaments o qualsevol altre servei mèdic prestat 

durant l’hospitalització o intervenció quirúrgica.

• Despeses per estança hospitalària en habitació convencional individual, amb llit per a un 

acompanyant (si el centre en té).

• Despeses per internament psiquiàtric (30 dies anuals).

• Despeses per estança hospitalària en Unitats de Vigilància Intensiva (UVI) o en Unitats de 

Cures Intensives (UCI).

• Despeses per estança del nadó en incubadora.

• Despeses per hospitalització mèdica per observació.

• Despeses per assistència domiciliària post intervenció quirúrgica (durant 30 dies anuals).

En cas que el beneficiari no faci ús dels serveis sanitaris propis de Mutuacat, si es tracta 

d’un procés cobert pel reglament, se li abonarà una indemnització de 31 euros per dia 

d’hospitalització (fins a 930€ anuals).



TRACTAMENTS 
ESPECIALS

TRANSPLANTAMENTS

Les assegurances de salut de Mutuacat incorporen avenços en els 

tractaments especials, i posen a l’abast dels mutualistes els millors 

especialistes per a una atenció assistencial completa al pacient.

Mutuacat ofereix als seus mutualistes els següents tractaments especials:

AEROSOLTERÀPIA, VENTILOTERÀPIA I OXIGENOTERÀPIA 
Amb Mutuacat tindreu cobertes  les consultes d’aerosolteràpia, 

ventiloteràpia i oxigenoteràpia. La medicació i el tractament correran a 

càrrec del mutualista.

DIÀLISI I RONYÓ ARTIFICIAL 
Mutuacat es fa càrrec de les despeses dels tractaments de diàlisi i ronyó 

artificial en cas d’urgència o bé d’una insuficiència renal aguda. 

QUIMIOTERÀPIA 
Queda cobert en règim d’internament o en hospitalització de dia. 

Mutuacat assumirà les despeses corresponents als productes 

farmacèutics classificats com a citostàtics comercialitzats a Espanya i 

que estiguin autoritzats pel Ministeri de Sanitat del govern d’Espanya.

ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA 
Inclou el tractament de malalties tumorals mitjançant radioteràpia i la 

cobaltoteràpia.

ONCOLOGIA MÈDICA 

Queden cobertes les consultes, l’estudi, el tractament i les intervencions 

quirúrgiques de malalties tumorals.

REHABILITACIÓ I FISIOTERÀPIA 

Inclou la rehabilitació i fisioteràpia de l’aparell locomotor, la 

rehabilitació del sòl pèlvic i la rehabilitació cardíaca. Queden cobertes 

un màxim de 50 sessions anuals.

A Mutuacat no deixem res a l’atzar i com que no sabem mai el que ens pot 

passar... nosaltres també cobrim els trasplantaments d’òrgans de ronyó, 

cor, fetge, pàncrees, pulmó, vàlvules cardíaques, intestins, óssos, còrnia i 

qualsevol altre òrgan o teixit, segons el reglament.

Encara que treballem amb els millors especialistes, si teniu dubtes, cobrim 

una segona opinió mèdica. 
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PRÒTESIS
A Mutuacat també tenim cura de les pròtesis. Ens fem càrrec del 90% 

del valor de la pròtesi, segons barem, fins a un límit màxim de cobertura 

de 5.000€ anuals.

Cobrim les pròtesis internes detallades en el nostre reglament i per 

prescripció mèdica:

- Aparell cardiocirculatori:

Marcapassos

Oclusors

Vàlvules cardíaques

- Aparell locomotor:

Material d’osteosíntesi

Pròtesis articulars

-Oftalmologia:

Lents de correcció òptica intraocular

- Otorrinolaringologia

- Neurocirurgia

- Urologia

- Altres:

Bandes laparoscòpiques

Port a Cath

Malles de prolene

Pròtesis mamàries

A l’Annex IV del nostre reglament relacionem un ampli barem, on es 

detallen els màxims indemnitzables per a cada tipus de pròtesi.



SERVEI DENTAL
A Mutuacat també sabem que la salut dental és important. Per la vostra salut dental, us 

cobrim:

En cas que necessiteu més serveis dentals, podeu complementar la pòlissa amb el Tot Salut 

Dental, ja que cobreix les més altes prestacions odontològiques, i així gaudireu de 44 serveis de 

franc, com per exemple: proves de vitalitat, l’estudi implantològic, fèrula radiològica, cures, 

control de càries, entre d’altres i d’un descompte d'entre un 40-60% en tots els serveis.  

Higiene dental anual

Extraccions de peces

Ortopantomografia

Consultes



MEDICINA PREVENTIVA
La prevenció és indispensable per gaudir d’una bona salut. És per 

aquest motiu que els mutualistes de Mutuacat gaudeixen d’un pla de 

prevenció personalitzat.

PREVENIR AVUI,PER VIURE MILLOR DEMÀ

El pla personalitzat de manteniment de la salut de Mutuacat, té la finalitat de valorar 

l’estat de salut i el perfil de risc del mutualista, prevenir malalties i controlar-les quan ja han 

estat diagnosticades.

Si el professional ho recomana, Mutuacat cobreix els estudis immunològic i d’al·lèrgies, 

molt importants, per detectar les reaccions del nostre cos als agents externs.

També cobrim les consultes, estudis, operacions quirúrgiques i tractaments derivats 

de les malalties del cor. A més a més, si teniu més de 50 anys, dins la revisió mèdica 

preventiva, Mutuacat efectua una revisió cardiològica.

En la primera fase, el mutualista pot accedir a una revisió mèdica inicial, amb la 

qual s’obtindran les dades que serviran com a base per a posteriors controls. 

Un cop definit el perfil de risc del pacient, els metges assessors dissenyen un pla 

personalitzat de manteniment de la salut. Es té en compte el grup de risc, l’edat, 

el sexe o els hàbits de vida. Un cop fet,  informen el mutualista de quines són les 

proves diagnòstiques necessàries en les properes visites de la unitat. 

Si es detecten possibles patologies o estats de risc, es recomana la visita als 

especialistes pertinents i s’elaboraren consells de salut individualitzats per tal de 

revertir i controlar la situació. 

1
2

3
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Sense prescripció mèdica, 

Mutuacat també cobreix totes 

les revisions pediàtriques 

completes, perquè un nen ben 

cuidat serà un adult sa.

Revisió ginecològica anual 

amb citologia, ecografia i 

visita. Per a les majors de 

40 anys, Mutuacat cobrirà 

una mamografia bilateral 

anual per detectar possibles 

anomalies o malformacions.

Revisió urològica completa 

anual que inclourà: exploració 

clínica, anàlisi d’orina, i 

ecografia vesical i analítica 

(PSA) a partir dels 45 anys 

d’edat. 

A Mutuacat sabem que la 

salut dental és molt important. 

Per aquest motiu, cobrim una 

revisió odontològica anual, 

que inclourà una visita i una 

neteja bucodental.

Per a tots els mutualistes, i efectuable dins o fora de la revisió mèdica preventiva anual, es podrà 

dur a terme una revisió oftalmològica.



PLANIFICACIÓ
FAMILIAR
La planificació familiar consiteix en el conjunt de pràctiques bàsicament 

orientades al control de la reproducció. Tenir fills és una decisió personal, que 

s’ha de meditar amb tranquil·litat i responsabilitat.

Mutuacat és conscient de les vostres necessitats i oferim una planificació a mida 

per a cada família:

Mutuacat cobreix la preparació al part.  

Els exercicis prepart són fonamentals 

per a un naixement tranquil i relaxat. El 

part, que també queda cobert, es durà 

a terme al centre que la mutualista 

esculli i formi part del quadre mèdic. 

També cobrim el lligament de trompes 

i la col·locació del DIU.

Per als homes, queda coberta la 

vasectomia. 



SEGONA OPINIÓ MÈDICA
Què passa quan ens diagnostiquen una malaltia greu?

Quin és el millor tractament?

Què en pensen del meu cas els millors metges del món?

On són els hospitals especialitzats en aquest camp?

En cas de malaltia greu, Mutuacat posa a disposició del mutualista 

una segona opinió mèdica telefònica. Buscarem els professionals més 

prestigiosos d’àmbit mundial que us ajudaran a confirmar el diagnòstic 

realitzat, i a conèixer altres opcions de tractament.

D’aquesta manera, les patologies greus detectades sempre tindran dues 

opinions d’alt reconeixement mèdic per a la vostra tranquil·litat.

• Càncer

• Malalties cardiovasculars

• Trasplantaments d’òrgans

• Malalties neurològiques i neuroquirúrgiques 

• Malaltia idiopàtica de Parkinson

• Malaltia d’Alzheimer

• Esclerosi múltiple

• Paràlisi

• Insuficiència renal crònica

• SIDA

Mutuacat estarà sempre al vostre costat. Un dels nostres objectius és 

assegurar la vostra tranquil·litat. I quan tot hagi passat, continuarem a prop 

vostre.
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ORIENTACIÓ 
TELEFÒNICA

ASSISTÈNCIA EN VIATGE
No podeu continuar el viatge per culpa d’una incidència mèdica?

Indigestió, infecció, refredat, una mala caiguda... sempre pot aparèixer qualsevol 

maldecap que impedeix que es pugui gaudir d’un viatge. No us amoïneu, deixeu-ho a les 

nostres mans.

Si teniu una assegurança mèdica amb Mutuacat, disposeu d’una cobertura d’assistència 

en viatge, allà on sigueu a partir de 25 Km de la vostra residència habitual... i arreu del 

món!

Un viatge sempre és una aventura. Tant si el feu sol com en família. I la tranquil·litat 

és imprescindible per emprendre el camí. A Mutuacat volem que sempre estigueu 

acompanyat, sigueu on sigueu.

Compareu amb les altres assegurances del mercat, i descobriu els avantatges dels 

quals disposareu per formar part de Mutuacat.

• Atenció per equips mèdics d’emergència i especialistes.

• Exàmens mèdics complementaris

• Hospitalitzacions

• Tractaments 

• Intervencions quirúrgiques

• Subministrament de medicaments 

• Atenció de problemes odontològics aguts

• Trasllat al centre mèdic més proper o al domicili de l’assegurat, per prescripció mèdica, 

si cal en un avió sanitari especialment condicionat

A Mutuacat volem ajudar-vos en aquells moments que costa decidir 

què fer. Estigueu tranquils, agafeu el telèfon des de casa i truqueu-nos. 

Nosaltres ens posarem en contacte amb metges i pediatres de totes les 

especialitats perquè els pugueu consultar els dubtes. 

En cas d’urgència greu, si no us podeu desplaçar, un metge vindrà 

ràpidament a casa vostra sense necessitat que us mogueu.

El vostre fill té febre a les 4 de la matinada, i no sabeu si anar a urgències?

Aneu de viatge a un país tropical i no sabeu si us heu de vacunar?

Teniu un mareig constant des de fa dos dies?

Voleu saber quin és el metge especialista en oftalmologia pediàtrica de la 

guia mèdica?

No sabeu quins tràmits s’han de preparar per demanar una baixa?
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ALTRES 
COBERTURES
OFTALMOLOGIA
A Mutuacat us cuidem la vista: consultes i estudi, tractament de les malalties dels ulls i una 

revisió completa cada any. 

Teniu més de set diòptries de miopia o astigmatisme? Atenció perquè tenim una gran notícia: si 

sou a Mutuacat des del naixement, cobrim l’operació quirúrgica ocular!

ACUPUNTURA
L’acupuntura és una forma de medicina alternativa que molts mutualistes necessiten i volen. 

Amb Mutuacat tindreu lliure elecció de professionals, i us reembossarem el 50% de l’import de 

la visita, amb un màxim de 60€. El límit de visites serà de sis al llarg de l’any.

HOMEOPATIA
Cada cop més assegurats confien en aquest sistema de medicina alternativa. Mutuacat cobreix 

el 50% del cost de la visita, amb un màxim de sis visites anuals. El centre és de lliure elecció: 

queda cobert, doncs, el vostre centre de confiança acreditat.

PODOLOGIA
Els peus són la base de la nostra vida. A Mutuacat volem que avanceu per la vida amb 

seguretat, i us volem cuidar els peus. Amb nosaltres teniu cobertes les visites podològiques, 

amb un màxim de quatre visites anuals.

LOGOFONIATRIA
Per la vostra tranquil·litat, i pensant en el futur, Mutuacat us cobreix el tractament de logopèdia 

i foniatria quan tingui per causa una intervenció quirúrgica o malaltia sobrevinguda. Mutuacat 

vol que us comuniqueu amb seguretat. Per això també cobrim set sessions anuals de teràpia 

educativa del llenguatge, o l’educació especial amb malalts d’afecció psíquica.

PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA AMBULATÒRIA
Tindreu cobertes les consultes, l’estudi i el tractament de malalties mentals i nervioses, prèvia 

prescripció mèdica, amb un màxim de 7 visites anuals.

S’exclouen: les cures de desintoxicació i de son, així com també els tractaments de psicoteràpia 

i psicoanàlisi.

QUI MÉS POT 

ASSEGURAR AQUESTES 

COBERTURES?



SALUTCAT
A més a més de tenir les millors cobertures de salut, us regalem la plataforma Salutcat 

completament gratuïta amb qualsevol dels productes de la modalitat Tot Salut.

Salutcat és una aplicació dissenyada per ajudar-vos a cuidar la salut i millorar el teu benestar.

Feu un cop d’ull a tot el que ofereix d’una manera fàcil i segura.

Utilitzeu el CODI QR per a emergències perquè l’equip sanitàri pugui 

accedir a les vostres dades de salut

Penjeu el vostre HISTORIAL MÈDIC per portar un seguiment dels 

informes, revisions, etc.

Consulteu la GUIA MÈDICA per demanar cita online i estalvieu-vos 

temps en trucades innecessàries

Actualitzeu i gestioneu EL VOSTRE PERFIL per disposar de les 

vostres dades de salut, en qualsevol lloc i en qualsevol moment

21

NO
VE

TA
TS

!

Podreu enviar FOTOGRAFIES, VÍDEOS, ANALÍTIQUES,  

PROVES, etc.

RESPOSTA IMMEDIATA: els metges contesten en menys de 2 

minuts

Podreu realitzar consultes mèdiques amb especialistes a través del 

WHATSAPP MÈDIC les 24 hores, els 365 dies

APP DISPONIBLE A

Dra. Anna Vila
Medicina General

23:43

Bon nit Anna

Li fa molta picor? Ho té inflat? És 

al·lèrgica a algun medicament?

Bona nit Joan, en què  et puc 

ajudar?

Fa un parell de dies, un insecte 

va picar a la meva filla al coll. Li 

fa molt mal. T’envio una foto:

23:29

Escriu aquí...

23:43

23:43

Xat M�dic

Historial M�dic

Guia M�dica

Codi QR

Ajuda
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QUOTES

Entenem per preexistència tot tipus de lesió, patologia congènita, malaltia, proves diagnòstiques 

o tractaments que s’hagin originat abans de la contractació de l’assegurança.

A Mutuacat, no podem fer-nos càrrec de les preexistències que ja teniu, però sí que assegurem 

qualsevol necessitat que sorgeixi un cop formeu part del nostre col·lectiu. 

Ens regim pel principi del cooperativisme. Amb els diners dels nostres mutualistes, busquem 

el bé comú. Per tant, totes les aportacions que rebem són utilitzades per cobrir les despeses 

mèdiques de qualsevol dels nostres mutualistes. Per aquest motiu, entenem que les malalties 

preexistents no les podem cobrir amb els diners de tots. 

PREEXISTÈNCIES

Per aquest motiu, a Mutuacat creiem en la solidaritat i en el compromís amb les persones. 

Estem compromesos amb la vostra salut de per vida, passi el que passi. Els increments anuals 

en el preu son mínims, derivats de l’IPS (Índex de Preu Sanitari) i de la pujada d’impostos en el 

nostre sector.

A Mutuacat, també disposem de quotes reduïdes si es contracten modalitats de copagament  

d’entre 5€ i 25€.

No pagareu més per ser

home, ni tampoc per ser

dona. A Mutuacat no fem 

distinció de sexes.

No pagareu més per tenir 

65 anys, ni tampoc si en te-

niu 105. A Mutuacat, a par-

tir dels 60 anys, tothom 

paga el mateix. 

No pagareu més si heu tin-

gut un càncer, i tampoc si 

n’heu superat tres. No pe-

nalitzem per l’ús de les 

cobertures, ni per la sinis-

tralitat de la pòlissa. 

3 mesos:

• Podologia

6 mesos:

• Proves diagnòstiques i/o 

tractaments especials 

(rehabilitació, fisioteràpia, etc.)

• Hospitalització

• Intervencions quirúrgiques

• Planificació familiar

• Medicina preventiva

8 mesos:

• Seguiment de l’embaràs, part, 

neonatologia

12 mesos:

• Pròtesis

• Síndrome d’immunodeficiència 

adquirida

• Diàlisi i ronyó artificial

3 anys:

• Trasplantaments d’òrgans

CARÈNCIES
Entenem per carència el període de temps que ens hem d’esperar per fer ús de determinats 

serveis. 

En cas que provingueu d’una altra mutualitat, i/o en cas d’urgència vital o accident, no s’apli-

carà cap carència, exceptuant el seguiment de l’embaràs, el part i neonatologia que sí que 

s’aplicarà. Tampoc no s’aplica carència a les radiografies convencionals, a les ecografies ni a 

les analítiques bàsiques.
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Oficines Centrals

Mossèn Serapi Farré, 39-41

tel. 938 773 333

fax.938 773 557

08240 MANRESA

Delegació Vic

Dr. Junyent, 12

tel. 938 895 388

08500 VIC

Delegació Barcelona

Consell de Cent, 224-228 entl. 1a

tel. 934 548 903

08011 BARCELONA

Delegació Girona

Ciutadans, 11

tel. 972 227 775

17004 GIRONA

©Copyright 2018 Mutuacat. Tots els drets reservats. Mutuacat i el logotip de Mutuacat són 

marques registrades de Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa.
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Els nostres valors a:


