
      
   

 
 

CCOO informa 
 
 

Compensació de les despeses de transport públic per assistència  a la mútua d’accident 
de treball i malaltia professional (mútua) i al Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 
(ICAM)  
 
Tot responent a la demanda i pressió sindical, el dia 21 d’abril s’ha publicat en el BOE l”Orden TIN/971/2009, 
de 16  de abril”, que fa referència a la compensació econòmica de les despeses de transport públic quan els 
treballadors i les treballadores hem d’anar a la mútua o a l’ICAM. 
 
Quins supòsits contempla? 
- En el cas dels accidents de treball i les malalties professionals qualsevol activitat d’assistència sanitària i/o 

valoració mèdica requerida per la mútua o per l’ICAM 
- En el cas de les malalties comunes i els accidents no laborals qualsevol activitat relacionada amb una 

valoració mèdica requerida per la mútua o per l’ICAM 
 
A partir de quan?  
La norma entra en vigor a l’endemà de la seva publicació al BOE, és a dir, el dia 22 d’abril, però requereix 
d’instruccions de Seguretat Social per la seva execució i desenvolupament, de manera que la sol·licitud de 
compensació no es podrà tramitar fins que no existeixin aquestes instruccions   
 
Quins tipus de transports es poden utilitzar?  
Les concrecions del tipus de transport i com fer les compensacions es concretaran en les instruccions que 
dicti Seguretat Social, però és previsible que continuïn els criteris que ara existeixen:  
- Quan el centre de la mútua o de l’ICAM està a una localitat diferent al domicili 
- Com transport públic s’entén el ferrocarril i l’autobús regular 
- En taxi, sigui o no en la localitat del domicili, quan sigui necessari per raons mèdiques o de dificultat de 

transport públic, i sempre prèvia autorització de l’entitat gestora o col·laboradora  
- En ambulància, quan sigui necessari per raons mèdiques, i sempre prèvia autorització de l’entitat gestora 

o  col·laboradora 
 
Què fer fins que Seguretat Social dicti les instruccions? 
CCOO recomanem a tots els treballadors i treballadores que: 
- En els supòsits d’assistència sanitària  per contingència professional presenteu a la mútua les despeses 

per a que us siguin abonades, i que si us posen pegues us guardeu els comprovants de les despeses, a 
la fi de tramitar-les quan estiguin en marxa les instruccions oportunes 

- En els supòsits de valoració mèdica prèvia citació de la mútua o de l’ICAM, guardeu-vos els comprovants 
de despeses, a la fi de tramitar-los quan estiguin en marxa les instruccions oportunes 

- Recordeu que en tot cas, pel tema del taxi serà necessària l’autorització de l’entitat gestora o 
col·laboradora. 

 
Continuarem informant.... 

 
Si necessites més informació o assessorament et pots posar en contacte 

amb els delegats i les delegades de prevenció 


