anterior al de l’accident
(sol·licitar a l’empresa).
Per a la resta de casos, s’haurà
d’aportar:

›

Formulari d’incapacitat permanent.

›
›

Certificat Patronal de Salaris.

›

Certificat empresarial dels dies
teoricolaborals i dies reals de
l’anualitat anterior a la data
de l’accident (sol·licitar a
l’empresa).

›

Relació
nominal
de
treballadors
(RNT)
de
l’anualitat anterior a la data
de l’accident (sol·licitar a
l’empresa).

Nòmines de l’anualitat anterior
a la data de l’accident.

Si sou un treballador per compte propi, haureu de proporcionar el formulari d’incapacitat permanent i el rebut de les quotes pagades del Règim
Especial de Treballadors Autònoms,
corresponents al mateix mes de la
data de l’accident, en tots els casos,
excepte per a les lesions permanents
no invalidants.

Lliurament de documentació
i consultes
La documentació per a sol·licitar
aquesta prestació pot ser presentada
de forma online a través d’ eDocum,
accedint a la pàgina principal
de la web d’MC MUTUAL (www.
mc-mutual.com), a l’apartat de
“Tràmits i gestions”. Allà s’indiquen
els documents mínims obligatoris que
s’han d’aportar, així com la possibilitat
d’afegir documentació addicional.
Una vegada finalitzat el procés, es
notifica el número de referència de
tràmit, a través d’un missatge, i s’envia
un correu electrònic com a justificant
de recepció, en el cas que la mútua
tingui l’autorització corresponent de
l’usuari per a enviar-li.
Per a qualsevol dubte estem a la
vostra disposició a través del formulari
de contacte online, o bé al centre
de referència de la mútua. Tant el
formulari com tota la informació
de la nostra xarxa de centres es pot
consultar a la pàgina web d’MC
MUTUAL.

AVÍS LEGAL. Aquesta informació té una finalitat merament orientativa i divulgativa. No
s’acceptaran responsabilitats per les pèrdues ocasionades a les persones físiques o
jurídiques que actuïn o deixin d’actuar com a resultat d’alguna informació continguda

URGÈNCIES MÈDIQUES 24 HORES

900 300 144

www.mc-mutual.com
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en aquest fullet.

Incapacitat
permanent per
Contingencia
Professional

Com a conseqüència d’un accident
laboral o una malaltia professional, de
vegades poden produir-se seqüeles.
Son reduccions anatòmiques o
funcionals greus, que es poden
determinar de forma objectiva i
que són definitives. Aquestes lesions
permanents us poden invalidar o
no per dur a terme el vostre treball
habitual.

Quins graus d’incapacitat
poden produir aquestes
seqüeles?
›

Lesions
permanents
no
invalidants. Lesions causades
per accidents de treball o
malalties professionals, que no
repercuteixen en la capacitat
de treballar però suposen una
disminució o alteració de la
vostra integritat física.
Rebreu una indemnització a un
tant alçat que oscil·la entre els
430 € i els 7.940 €.

›

reguladora, que es té en compte
per al càlcul de la incapacitat
temporal.

›

Incapacitat permanent total.
Inhabilita per a la professió
habitual però permet dedicar-se
a una altra diferent.
Pensió vitalícia del 55% de la
base reguladora. O del 75% en
cas de persones de més de 55
anys, sempre que no estiguin
treballant.

›

›

Incapacitat absoluta. Aquella
que inhabilita per a qualsevol
professió o ofici. Genera una
pensió vitalícia equivalent al
100% de la base reguladora.
Gran
invalidesa.
Quan,
a
més d’estar incapacitat per a
qualsevol professió o ofici, es
necessita l’assistència d’una
altra persona per als actes més
essencials de la vida quotidiana
com ara vestir-se, desplaçar-se o
menjar.

Incapacitat permanent parcial.
Grau d’incapacitat que us
permet continuar desenvolupant
la vostra professió habitual amb
una disminució no inferior al 33%
en el vostre rendiment, sense
impedir-vos la realització de les
vostres tasques fonamentals.

Com funciona
administratiu?

Quantitat a un tant alçat amb
una quantia que equival a
24 mensualitats de la base

MC MUTUAL proposa iniciar el tràmit
i realitza les gestions pertinents per
al reconeixement d’una pensió o

La quantia que es percebrà serà
la mateixa que per a la incapacitat permanent absoluta incrementada amb un complement.

el

tràmit

indemnització a un tant alçat, davant
l’Institut Nacional de Seguretat Social
(INSS), després de l’alta mèdica.
S’inicia quan el metge que us atén
considera que les lesions sofertes
en l’accident laboral o malaltia
professional:

›

Us han causat seqüeles i aquestes
es consideren permanents.

›

I s’han esgotat totes les possibilitats terapèutiques.

És l’INSS qui avalua, qualifica i revisa
la incapacitat, i reconeix el dret a les
prestacions econòmiques. També
és l’INSS qui comunica l’import de
la prestació al treballador i a MC
MUTUAL.

Qui us pagarà la prestació
econòmica?

Documentació necessària
Durant tot el procés us contactarem
i us indicarem la documentació
necessària que heu d’aportar.
Aquesta, juntament amb una altra
documentació generada durant
el vostre procés, serà tramesa des
d’MC MUTUAL fins a l’INSS, en el
moment d’inici del tràmit.
Documentació general que s’haurà
d’aportar:

›

DNI/NIE/passaport o document
oficial en vigor.

›

Contracte de treball.

Altra documentació en funció del
grau de seqüeles:

›

En cas de lesió permanent no
invalidant: escrit d’autorització
de cessió de dades clíniques,
necessari perquè MC MUTUAL
pugui facilitar aquestes dades
a l’INSS sense incomplir la Llei
orgànica de protecció de dades.

›

En
cas
d’una
incapacitat
permanent parcial, el treballador
per compte d’altri o l’empresa
hauran d’aportar:

En cas que se us concedeixi una
pensió
(incapacitat permanent
total,
incapacitat
absoluta
o
gran invalidesa), serà l’INNS qui
directament us la pagarà.
Si se us reconeix el dret a un únic
pagament (lesions permanents no
invalidants i incapacitat permanent
parcial), MC MUTUAL realitzarà
una
transferència
al
compte
bancari indicat a la documentació
presentada.

x Formulari d’incapacitat permanent.

x Nòmina del mes anterior al
de l’accident.

x Relació

nominal
de
treballadors (RNT) del mes

