d) Tenir coneixement previ de les propostes de
nomenament del director-gerent, gerent o
càrrec assimilat.
e) Tenir coneixement i ser informada de la
gestió duta a terme per lentitat.
f) Proposar totes les mesures que es creguin
necessàries pel millor compliment de les
fites de la Mútua, en el marc dels objectius
generals de la Seguretat Social.
g) En general, poder sol·licitar tota la informació
genèrica que sigui necessària per a la gestió
realitzada per lentitat.
h) Les Comissions de Control i Seguiment
existents a les MATEPSS han de ser
informades sobre les propostes dalta
realitzades per les mútues, per a seguir
levolució dels processos dincapacitat
temporal a càrrec de les mateixes, amb la
finalitat específica de proposar totes les
mesures que es considerin necessàries per
al millor compliment de lactivitat.
La fita de la Comissió de Prestacions Especials
es lajut social a qui ha patit un accident o
una malaltia professional:
Lassistència social consisteix en la concessió
dels serveis i auxilis econòmics que, en atenció
a estats i situacions concretes de necessitat,
es considerin precisos. Les prestacions
dassistència social de caràcter potestatiu
clarament diferenciat de las prestacions
reglamentàries, es poden concedir als
treballadors al servei dels empresaris associats

Les mútues

i als seus drethavents que, havent patit un
accident de treball o estant afectats per
malalties professionals, es trobin en situacions
de necessitat.

daccidents

La comissió de prestacions especials ha de
romandre constituïda pel nombre de membres
establert als estatuts, dels que la meitat ha de
correspondre a representants dels treballadors
empleats per les empreses associades i laltra
meitat a representants dels empresaris
associats, designats per la Junta Directiva

de treball

La aportació econòmica que a de nodrí aquesta
Comissió es el 10% és de lexcés dexcedents
de la gestió de la mútua.
La aportació que em de fer els representants
dels treballadors i en especial dels nostres
afiliats es que aquestes comissions tinguin el
màxim de difusió entre ells, per que quan arribi
lhora que tinguin que fer servir la mútua,
1er. Sàpiguen que tenen representants seus
als òrgans de Control, que poden fer arribar
a la direcció de la mútua la seva problemàtica
o la mala praxis si fos el cas.
2on. Si han patit un accident o malaltia
professional cal posar-se en contacte amb
els nostres representants.
Podràs contactar amb ells mitjançant la :
Secretaria de Medi Ambient i Salut Laboral
Rambla Santa Mònica, 10 Tel. 933 046 832
mutuas@catalunya.ugt.org

Unió General de Treballadors de Catalunya
Secretaria de Medi Ambient i Salut Laboral
Rambla Santa Mònica 10, 08002 Barcelona
Tel. 93 304 68 32
otprl@catalunya.ugt.org
www.ugt.cat
Amb el suport de

¿Qué és una mútua
daccidents de treball?
 La definició legal la dóna lart. 68 del Text
Refós de la Llei General de la Seguretat
Social, així com el Reial Decret 1993/1995
en el seu article 2n.
 Són associacions dempresaris.
 Col·laboren en la gestió de les contingències
de accidents de treball i malalties
professionals, dels treballadors al seu servei.
 Poden assumir la cobertura de la prestació
econòmica per incapacitat temporal per
contingències comunes del personal al
servei dels empresaris associats.
 Poden assumir el subsidi per a incapacitat
temporal del Règim especial dels treballadors
per compte propi o autònoms, així com els
de compte propi inclosos en el Règim
especial agrari.

Quins serveis o
prestacions són a càrrec
de la mútua?
 Lassistència sanitària des del mateix
moment de laccident o malaltia professional,
fins a la recuperació de laccidentat, daquells
treballadors per compte daltri a les empreses
dels quals estiguin associades a la mútua.
 Prestacions econòmiques des de lendemà
de laccident fins a lalta per curació en el
període dinvalidesa temporal, així com les
prestacions econòmiques per invalidesa
(invalidesa provisional, incapacitat
permanent, mort i supervivència), daquells
treballadors per compte daltri, així com
també dels treballadors del Règim de
treballadors per compte propi o autònoms
que hagin optat per aquesta cobertura.

 No tenen ànim de lucre.

 Serveis socials dhigiene i seguretat al treball,
medicina preventiva, recuperació dinvalidesa
i prestacions assistencials, per als
treballadors per compte daltri per les
empreses associades a la mútua.

 Els seus membres tenen responsabilitat
mancomunada.

 El subsidi per incapacitat temporal del Règim
de treballadors per compte propi o autònoms.

 Necessiten autorització del Ministeri de
Treball i Seguretat Social.

 El subsidi per incapacitat temporal dels
treballadors per compte propi inclosos al
Règim especial agrari de la Seguretat Social.

 Tenen personalitat jurídica pròpia.

Quins serveis o prestacio
ns són a càrrec de la
mútua?
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La representació sindical a les mútues be do
nada en tres dels òrgans dalt esmerçats, a la
junta directiva hi ha un representant sindical
dels treballadors de la pròpia mútua, i a les
Comissions de Control i Seguiment i de Presta
cions Especials de totes les mútues, la UGT hi
te representants que fan executar la normativa
que diu:
Les competències de la Comissió de Control
i Seguiment són:
a) Conèixer els criteris dactuació de lentitat.
b) Participar en lelaboració de lAvantprojecte
del pressupost de cada entitat.
c) Informar del projecte de Memòria anual,
prèvia al seu pas a la Junta General.

Les mútues daccidents de treball

