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ACCIDENT DE TREBALL 
Els accidents de treball són els que es produeixen en els centre de treball, durant la jornada 
laboral i com a conseqüència del treball. També tenen consideració d’accidents de treballs els 
que tenen lloc durant els desplaçaments realitzats per motius laborals incloent l'anada i la tornada 
al lloc de treball. 
 
Que fer en cas d’Accident.  
LLEU:  

- Informar al cap o responsable de la vostra unitat o servei, així com a la Oficina de 
Salut Laboral de la UdG de seguida que es pugui. 

- Acudir al centre de Mutua Universal mes proper(1). 
- Fora de l’horari del centre de Mutua Universal(2), acudir als centres de referencia(3) o 

a la xarxa pública del Catsalut.  
GREU:  

- Acudir a la Clínica Onyar o a qualsevol centre de referencia de la xarxa pública del 
Catsalut. 

- En cas de necessitat o dubte de la gravetat trucar a Linea Universal. Servei gratuït 
amb cobertura nacional i mundial 24hores/365dies. Línia Universal garantirà l'atenció 
més adequada des del primer moment. A més, organitzarà l'evacuació d'acord amb 
la lesió i assessorarà mèdicament sobre què s'ha de fer durant el trasllat.  
Telèfon Nacional: 900.203.203 - Telèfon des de l’estranger: +34.93.412.33.67 

- En posterioritat a la primera assistència, posar-se en contacte amb un centre de 
Mutua Universal per a la realització de la documentació pertinent i per realitzar el  
seguiment del cas. 

 
 

(1) Per tal de localitzar els centre de Mutua Universal mes propers podeu descarregar-vos l’APP 
de Mutua Universal o els trobareu a la web: https://www.mutuauniversal.net/ca/centros/ 
 
Centres de les comarques de Girona: 
Mutua Universal Girona 
C. Emili Grahit, 12  17002 Tel. 972486000 
Mutua Universal Figueres 
Av. Salvador Dalí, 28  17600 Tel. 972513720 
Mutua Universal Palamós 
C. Enric Vincke, 27, cantonada C. Santiago Bañeras i Goday  17230   Tel. 972312083 
Mutua Universal Olot 
Av. Reis Catòlics, 21  17800 Tel. 972266415 
 
(2) Horari habitual: de dilluns a dijous de 8:00h a 19:00h i els divendres de 8:00h a 18:00h 

(3) En cas d’urgència mèdica forà dels horaris habituals podeu acudir a: 

- Girona: Clínica Onyar, c/Heroïnes de Santa Barbarà, 6 Girona ( 972.20.49.00) 
- Olot: Hospital d’Olot, Av/Països Catalans, 86 Olot (972.26.18.00) 
- Figueres: Hospital de Figueres, Rda/ del Rector Arolas, S/N (972.50.14.00) 
- Palamós: Hospital de Palamós, C/Hospital,36 Palamós (972.60.01.60) 

 

https://www.mutuauniversal.net/ca/centros/
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CONTINGÈNCIES COMUNES 
 
La Incapacitat Temporal per Contingències Comunes és aquella situació en què un treballador, 
per causa d'un accident o malaltia no laboral, està impossibilitat per al desenvolupament de la 
feina i rep assistència sanitària per part del Sistema Públic de Salut. En aquest cas, la baixa 
mèdica i l'alta són expedits pels facultatius de la Seguretat Social. 
 
Quina funció fan les Mútues en la gestió de la incapacitat 
temporal per contingència comuna (IT CC)? 
- Declaració del dret a la prestació econòmica, així com la denegació i extinció de la mateixa 

en els processos d'incapacitat temporal. 
- El pagament de la prestació econòmica de la IT CC a partir del dia 16 de la baixa mèdica i 

fins al moment de l'alta. 
- Mutua Universal podrà realitzar actuacions mèdiques i proves complementàries necessàries 

per poder fer una valoració de la capacitació laboral del pacient. La assistència sanitària i la 
emissió de partes baixa/confirmació/alta correspon al servei públic de salut.  

 
Com gestiona Mútua Universal la valoració de la capacitat 
laboral en processos de contingències comunes? 
L’equip assistencial fa el control i seguiment de cada procés des del primer dia de la baixa. 
Contacta amb el pacient per conèixer el seu cas i concertar una primera visita el més aviat 
possible per confirmar el diagnòstic, el tractament i la durada esperada. 
 
L’equip assistencial fa un seguiment continu de la baixa, citant al pacient al centre assistencial 
de forma regular, per tal de conèixer la seva evolució, l'eficàcia dels tractaments i avaluar la 
possibilitat de suport en qualsevol fase del procés. 
En totes les baixes, es realitza una visita de control dies abans que el procés compleixi el temps 
òptim de durada segons les taules de l'INSS. D'aquesta manera, avaluem de manera precisa la 
possibilitat o no que el treballador es reincorpori al lloc de treball. 
 
En el moment que l’equip mèdic ho consideri oportú, es presentarà el cas a ICAM per a la seva 
valoració. Aquesta valoració pot ser d’alta, de continuació de la incapacitat temporal o 
d’incapacitat permanent. 
Quan un procés d’incapacitat temporal arriba als 12 o als 18 mesos el pacient es valorat per 
ICAM per analitzar si és pertinent la prolongació del procés. 
 
 
 
DRETS I DEURES DEL PACIENT 
 
Drets 
- A que les seves dades personals siguin tractades amb confidencialitat, així com a exercir el 

dret d’accés i rectificació d’aquestes dades. 
- A ser ates en un mitja que garanteixi la intimitat, la dignitat, l’autonomia i la seguretat de la 

persona. 
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- A l’accés a la informació clínica que pugui existir relativa als processos assistencials pels 
quals ha estat atès i a obtenir copia de les dades amb les reserves legalment establertes, 
així com a la obtenció de les copies de les probes complementaries practicades. 
 

Deures: 
- A presentar-se a visita medica. La no presentació a visita medica pot comportar l’extinció de 

la prestació econòmica.  
- Facilitar de forma lleial i certa les dades d’identificació, contacte i les referencies al seu estat 

físic i de salut que siguin necessaris pel procés assistencial. 
- Durant la situació d’incapacitat temporal, no podrà realitzar cap tipus d’activitat laboral per 

compte propi o d’altri.   
 
 
Termini d’entrega dels comunicats d’incapacitat temporal 
d’Accident de Treball i de Contingències Comunes: 

 
- Comunicat de baixa i comunicats de confirmació: el treballador te un termini de 3 dies hàbils 

per fer arribar les copies a l’empresa. 
- Comunicat d’alta: el treballador te un termini de 24 hores per fer arribar la copia a l’empresa. 
 
A partir del dia 01/04/2023 els treballadors que es trobin en situació d’incapacitat temporal ja no 
tindran que entregar una còpia en paper de la baixa mèdica a la empresa, atès que serà 
informada per mitjans electrònics directament per l’administració. 
 
 


