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QUÈ ES CONSIDERA UN ACCIDENT ESPORTIU 
Traumatisme per causa violenta, externa, sobtada i aliena a la voluntat de 
l’assegurat.  
 
No queden cobertes les lesions no accidentals, tals com: 

 Totes les malalties cròniques o no, i lesions o defectes constitucionals i 
físics preexistents a la mutualització. 

 Quan no pugui determinar-se que el patiment o lesions resultin com a 
causa directa o derivada de la pràctica de l’esport. 

 Tendinitis no traumàtiques. 
 Contractures, tirons musculars i sobreesforços. 
 Lesions degeneratives. 
 Gonàlgies o dolors sense origen traumàtic. 
 Lesions que no tinguin un origen traumàtic. 

 

 

QUÈ FER EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU 
L’incompliment d’aquest protocol suposarà que la companyia asseguradora 
no es faci càrrec de l’assistència: 
 

A. Dirigir-vos a un centre mèdic o facultatiu concertat per Mútuacat. 
Els centres de la comarca del Tarragonès són: 
- HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA. Rambla Vella, 14. Tarragona. 

977 259 900. 
- CAP TORREDEMBARRA. Carrer Onze de setembre, s/n. 

Torredembarra. 977 643 809. 
- CAP VILA-SECA. Carrer Galcerán de Pinós, 25. Vila-seca. 977 394 

027. 
*Per altres centres concertats, consultar el llistat.  

 
B. Informar al vostre coordinador, de manera immediata, de l'accident 

esportiu per tal que ompli degudament el document de comunicació 
d'accidents des de l’aplicació de gestió del Consell Esportiu del 
Tarragonès. 
(Entrar amb el vostre usuari i clau d’accés a la llicència de la persona lesionada, 
entrar dins la llicència, i clicar Nou informe. Tots els camps amb * són camps 
obligatoris per omplir. Desprès clicar desar  i clicant Imprimir el document es 

pot guardar o imprimir) 

 
C. Cal enviar el comunicat a MÚTUACAT, a auto@mutuacat.cat o bé via 

whatsapp al número 608 692 133 (mitjançant una foto). S'hauran 
d'adjuntar els corresponents informes mèdics, si és el cas. 
 

Si es necessita contactar amb MÚTUACAT es podrà fer al telèfon 938 773 333 
Ext. 107 i 110 en horari d'atenció al públic (de dilluns a dijous de 8:30 a 13:45 
i de 15:00 a 18:00 i divendres de 8:30 a 14:45). Fora de l'horari d'oficina, s'haurà 
de trucar al 937 052 607. 
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