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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL FONS MUTUAL 
D’ASSISTÈNCIA DEL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE LLEIDA  
 
(segons acord de la Junta de Govern de data 13/11/19, per aprovar en 
l’assemblea general extraordinària del 19/12/19). 
 
 
 
PRIMERA. Es proposa regular l’accés a la prestació en aquells supòsits en que la 
persona col·legiada estigui en situació de suspensió o inhabilitació de l’exercici de 
la professió per sanció disciplinària o resolució judicial. A tal efecte, es proposen les 
següents modificacions: 
 
NORMA CINQUENA: REQUISITS 
 
Afegir un nou requisit per accedir a les prestacions del Fons Mutual  consistent en: 
 
f)  no estar en situació de suspensió o inhabilitació de l’exercici de la professió per sanció 
disciplinària o resolució judicial. 
 
NORMA OCTAVA: CESSACIÓ EN EL SUBSIDI 
 
Afegir com a causa de cessament en el dret al subsidi un nou apartat consistent en: 
 
d)  no estar en situació de suspensió o inhabilitació de l’exercici de la professió per 
sanció disciplinària o resolució judicial. 
 
 
 
SEGONA.   Es proposa aclarir els supòsits de recaiguda als efectes de determinar 
la durada màxima del subsidi. En aquest sentit, es proposa el següent redactat (en 
substitució de la redacció actual de les lletres a i b): 
 
NORMA SISENA: DURACIÓ 
 
a) En el cas d'incapacitat temporal derivada de malaltia o accident la prestació tindrà 
una durada màxima de 358 dies a comptar de la data en què s’assenyali la percepció 
en cada procés d’incapacitat. Si el període d'incapacitat temporal fos interromput per 
períodes d'activitat laboral per temps superior a 6 mesos, s'iniciarà un altre de nou 
sempre que no es no tracti de la mateixa o similar malaltia. Si la interrupció fos inferior 
a 6 mesos es considerarà que és el mateix procés d’incapacitat i es reprendrà el còmput 
en la durada de la prestació.   
 
S’entendrà que el nou procés d’incapacitat deriva de l’anterior o n’és conseqüència quan 
la patologia per la què es declara el nou procés d’incapacitat ja hagués estat 
diagnosticada en l’anterior procés encara que aquest no hagués estat el diagnòstic 
inicial. 
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 TERCERA.   Atesa la dificultat de comprovació objectiva de determinades 
patologies es proposa limitar la seva durada en el cas de totes aquelles “malalties 
psíquiques o trastorns mentals o nerviosos sense possibilitat de demostració orgànica 
de l’existència de la malaltia, entre d’altres, com la depressió”. 
 
En el Reglament de la Mutualidad de l’Advocacia aquestes patologies estan excloses 
de cobertura, si bé, considerem que enlloc d’una mesura tan dràstica, seria suficient una 
limitació de la seva durada a un període de 2 mesos. 
 
En aquest sentit, es proposa el següent redactat: 
 
NORMA SISENA: DURACIÓ 
 
b) En el supòsit de malalties psíquiques o trastorns mentals o nerviosos sense 
possibilitat de demostració orgànica de l’existència de la malaltia, entre d’altres, com la 
depressió, el dret a la percepció del subsidi per incapacitat temporal s’estendrà a un 
màxim de 2 mesos. 
 
 
 
QUARTA. S’ha considerat igualment convenient proposar com a causa d’extinció del 
subsidi que la persona col·legiada hagi estat declarada en situació d’Incapacitat 
Permanent Total per a l’exercici de la seva professió habitual o en Incapacitat Permanent 
Absoluta per a l’exercici de qualsevol professió.   
 
A l’efecte, es proposa afegir a la lletra a) de la Norma Octava el següent redactat amb 
cursiva: 
 
NORMA OCTAVA: CESSACIÓ EN EL SUBSIDI 
 
Es cessarà en el dret al subsidi quan concorrin alguna de les següents circumstàncies: 
 
a) Per termini del procés d’incapacitat, degut a l’alta mèdica o per acord de la inspecció 
mèdica que pugui acordar la Junta Directiva  o per  la declaració d’Incapacitat Permanent 
Total per a l’exercici de la seva professió habitual o en situació d’Incapacitat Permanent 
Absoluta per a l’exercici de qualsevol professió. 
 
(A tal efecte, l’interessat podrà autoritzar al Fons Mutual,  per tal de que pugui sol·licitar 
la deguda informació sobre la seva situació  d’Incapacitat Permanent tant a Alter Mutua 
com a la Mutualidad de la Abogacia, sense perjudici, que el Fons Mutual pugui reclamar 
aquesta informació directament al mutualista.) 
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CINQUENA. Es proposa introduir com a exclusions a la cobertura del Fons Mutual les 
lesions originades conseqüència de les següents activitats: 
 
“La pràctica de l’assegurat d’esports perillosos com: alpinisme, espeleologia, 
automobilisme, boxa, aviació privada o esportiva, submarinisme, motociclisme, vol 
ultralleuger, alta delta, parapent, salt amb elàstic (“puenting”) i elevacions 
aerostàtiques”. 


