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Article 1 PAS DELS ASSEGURATS ACTUALS A LES NOVES PRESTACIONS 

L’article 5, punt I, dels Estatuts, que establia que la condició de soci o mutualista comporta tenir 
subscrites les prestacions mínimes obligatòries, es canvia per la condició de tenir subscrites les 
prestacions i les quotes mínimes establertes en els reglaments. 

Per la transformació que es dóna en el nom i en el plec de condicions d'algunes prestacions i a fi i 
efecte de respectar al màxim els drets actualment adquirits, s’estableix que les prestacions antigues 
s’adaptin a les prestacions noves, d’acord amb l’edat dels assegurats en el moment de l’adaptació. 

Les prestacions anomenades obligatòries o bàsiques i les prestacions contingudes en la primera, 
segona, tercera i quarta ampliació s’agrupen per prestació, i no se separen entre obligatòries i 
voluntàries. La cobertura de cada prestació serà la suma de les que es tenien contractades en les 
prestacions bàsiques i les ampliacions, amb certes modificacions. 

Els assegurats a la resta de prestacions i quotes passaran a tenir les noves prestacions assignades 
amb la mateixa cobertura, però respectant els imports mínims que s’estableixen a cada prestació. Els 
assegurats amb prestacions, les cobertures de les quals no arribin al mínim, mantindran la prestació 
amb la cobertura corresponent al mínim. 

La facultat de la junta rectora d’actualitzar quotes prevista en l’article 36 dels Estatuts no serà 
d’aplicació a les disposicions que regulen les cobertures específiques de: vida, vida majors de 65 anys 
i invalidesa, per als majors de trenta quatre anys a l’1 de gener del 2000 i que la tinguin contractada a 
aquesta data, de manera que aquestes disposicions només poden ser modificades per l’Assemblea 
General de la Mútua. 

S’han derogat els títols transitoris I, II i III dels reglaments en vigor fins a 31 de desembre de 1999 ja 
que els afectats per aquestes disposicions queden recollits en els nous reglaments. 

Article 2 PRESTACIÓ DE DEFUNCIÓ 

La prestació de Defunció es divideix en dues prestacions: la de Vida o Vida Temporal i la de Vida a 
partir de 65 anys o vitalícia. 

A. Vida o Vida Temporal 

La prestació assignada variarà depenent de si, l’1 de gener del 2000, els assegurats ja han 
complert 35 anys o no: 

1. Als assegurats actuals que no hagin complert els 35 anys, se’ls assignarà la prestació de Vida 
Temporal, amb una cobertura de 33.055,67 euros per la prestació bàsica i de 6.010,12 euros 
per cada ampliació que tinguessin contractada a aquesta data. Dins d’aquesta prestació, se’ls 
assignarà la mateixa cobertura per la garantia complementària d’invalidesa permanent i 
absoluta. 

2. Als assegurats que tinguin 35 anys complerts, però que encara no n’hagin fet 65, se’ls 
assignarà la prestació de Vida, amb una cobertura que dependrà de l’edat real que tingui en 
aquesta data, i que s’anirà modificant a mesura que l’assegurat canviï de tram d’edat. Aquesta 
cobertura serà la següent: 

DDDIIISSSPPPOOOSSSIIICCCIIIÓÓÓ   TTTRRRAAANNNSSSIIITTTÒÒÒRRRIIIAAA   DDDEEE   PPPAAASSS   AAA   LLLEEESSS   
NNNOOOVVVEEESSS  PPPRRREEESSSTTTAAACCCIIIOOONNNSSS:::  111---111---222000000000   
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EDAT BÀSIQUES AMPLIACIONS 
35-45 22.838,46 4.074,86 

46-50 21.035,42 3.756,33 

51-55 19.232,39 3.425,77 

56-60 16.227,33 2.896,88 

61-64 13.823,28 2.464,15 
                                                                                                 Imports en euros 

B. Vida a partir de 65 anys 

A tots els assegurats que, l’1 de gener del 2000, tinguin 35 anys complerts, se’ls assignarà la 
prestació de Vida a partir dels 65 anys, amb una cobertura de 1.953,29 euros per la prestació 
bàsica i de 300,51 euros per cada ampliació que tinguessin contractada a aquesta data. 

Article 3 PRESTACIÓ D’ACCIDENTS 

La prestació assignada variarà depenent de si, l’1 de gener del 2000, tenen complerts 35 anys o 
no: 

1. Als assegurats actuals que no hagin complert 35 anys, se’ls assignarà la prestació d’Accidents, 
amb les garanties de defunció i d’invalidesa permanent i absoluta per accident, amb una cobertura 
de 45.075,91 euros per la prestació bàsica i de 6.010,12 euros per cada ampliació que tinguessin 
contractada a aquesta data. 

2. Als assegurats que tinguin 35 anys complerts, però que encara no n’hagin fet 75, se'ls assignarà la 
prestació d’Accidents, amb les garanties de defunció i d’invalidesa permanent i absoluta per 
accidents, amb una cobertura de 18.030,36 euros per la prestació bàsica, sense tenir cobertura 
assignada per cada ampliació. 

Article 4 PRESTACIÓ DE RENDA D’INVALIDESA 

Per a continuar gaudint d’aquesta prestació, és condició necessària que els assegurats puguin 
demostrar que, per la seva activitat laboral, professional o empresarial, obtenen uns ingressos 
superiors a la cobertura que se’ls assigna, tal com es demana en el reglament de la prestació. 

La nova cobertura assignada per les prestacions bàsiques, per les ampliacions i per les ampliacions 
antigues (contractades abans de l’1 de gener de 1993 que no s’haguessin volgut adequar) variarà 
depenent de si, l’1 de gener del 2000, els assegurats tenen ja 60 anys o encara no els han complert: 

1. Als assegurats actuals que, l’1 de gener del 2000, no hagin complert 60 anys, se’ls assignarà la 
prestació d’Invalidesa Permanent i Absoluta amb una cobertura de 360,61 euros al mes per la 
prestació bàsica, de 112,69 euros al mes per cada ampliació i de 30,05 euros al mes per cada 
ampliació antiga que tinguessin contractada a aquesta data. 

2. Als assegurats actuals que, a 1 de gener del 2000, tinguin 60 anys, però que encara no n’hagin fet 
70 ni estiguin jubilats, se’ls assignarà la prestació d’Invalidesa Permanent i Absoluta, amb les 
cobertures següents depenent de l’edat: 

a) En cas que en aquesta data no tinguin 65 anys complerts, se’ls assignarà una cobertura de 
360,61 euros al mes per la prestació bàsica, de 112,69 euros al mes per cada ampliació i de 
30,05 euros al mes per cada ampliació antiga. 
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b) En cas que ja hagin complert 65 anys, se’ls assignarà una cobertura de 360,61 euros al mes, si 
són socis, i de 144,24 euros al mes, si són assegurats no mutualistes, per la prestació bàsica i 
de 12,02 euros per cada ampliació o ampliació antiga. 

En els casos a i b, la prestació de Renda d’Invalidesa tindrà la peculiaritat que, en cas d’invalidesa, en 
lloc d’una pensió fins als 65 anys —com en la prestació d’Invalidesa Permanent i Absoluta—, rebran 
una renda de 60 mensualitats, que es pagarà com a màxim fins a complir 70 anys. 

Article 5 PRESTACIÓ DE LLARGA MALALTIA 

Als assegurats actuals que, l’1 de gener del 2000, no tinguin 65 anys fets, se’ls assignarà la prestació 
de Baixa Laboral, amb una franquícia dels primers noranta dies, i amb una cobertura de 360,61 euros 
al mes per la prestació bàsica, 112,69 euros al mes per cada ampliació i 30,05 euros per cada 
ampliació antiga (contractada abans de l’1 de gener de 1993 que no s’hagués volgut adequar) que 
tinguessin contractada a aquesta data. 

Article 6 PRESTACIONS DE MALALTIA, LLARGA MALALTIA COMPLEMENTÀRIA I 
MALALTIA ANTIGA 

Les prestacions de Malaltia, Llarga Malaltia Complementària i Malaltia Antiga, juntament amb la 
cobertura de llarga malaltia de les prestacions bàsiques i les ampliacions, passaran a tenir la nova 
prestació de Baixa Laboral, sempre que puguin demostrar que, per la seva activitat laboral, 
professional o empresarial, obtenen uns ingressos superiors a la cobertura calculada. 
Transitòriament, la cobertura es dividirà en dos trams, i els assegurats actuals poden tenir imports 
contractats diferents en cada tram. La cobertura que tindran en el tram de vuit dies, setze dies, 
trenta-un dies o fins a noranta dies, serà la que tenien en malaltia o malaltia antiga. La cobertura 
que tindran en el tram a partir de noranta dies serà la suma de les que tenien en llarga malaltia de 
les ampliacions i de les prestacions bàsiques i les prestacions de Llarga Malaltia Complementària. 

En el moment del traspàs, els assegurats que tinguin cobertura de Malaltia, amb seixanta cinc 
anys o més i menys de setanta anys, mantindran el dret a la cobertura fins el dia que facin els 
setanta anys. 

Article 7 PRESTACIÓ DE CIRURGIA MAJOR 

Als assegurats, se’ls assignarà la prestació de Despeses Quirúrgiques per la prestació bàsica, amb la 
cobertura xifrada en la Taula d’indemnitzacions de la prestació. 

Article 8 PRESTACIÓ D’AMPLIACIÓ DE CIRURGIA MAJOR 

La prestació d’Ampliació de Cirurgia Major passarà a ser la de Despeses Quirúrgiques, amb una 
cobertura igual a la cobertura ja contractada. 

Article 9 PRESTACIÓ D’HOSPITALITZACIÓ 

La prestació d’Hospitalització manté el mateix nom, i es manté la cobertura ja contractada. 

Article 10 PRESTACIÓ D’ORFANDAT 

La prestació d’Orfandat passarà a ser la que es tingui en la prestació de Renda d’Estudis, amb la 
mateixa cobertura i amb una edat de finalització especificada en el contracte per a cada fill. 

Article 11 PRESTACIONS JA MERITADES 

A tots aquells assegurats que, en el moment de l’entrada en vigor d’aquests reglaments, ja 
estiguessin cobrant la prestació d’Invalidesa, se’ls mantindrà la pensió amb les mateixes condicions 
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establertes actualment. Així mateix, als assegurats que tinguessin la prestació en tràmit a l’entrada en 
vigor d’aquest reglament, en cas d’ésser aprovada aquesta prestació, també se’ls mantindrà la pensió 
amb aquestes mateixes condicions. Igualment, als assegurats que actualment tenen concedida la 
prestació de Llarga Malaltia i en el cas que aquesta prestació pogués evolucionar cap a una 
invalidesa permanent i absoluta, també se’ls aplicarà la mateixa condició. 




