Abonament

Recordatori

Les quantitats que corresponguin per aplicació del
barem es satisfan per l’entitat gestora, l’Institut
Nacional de la Seguretat Social o l’Institut Social de
la Marina, o per la mútua d’accidents de treball i
malalties professionals de la Seguretat Social que
estigui obligada a realitzar el pagament de les
prestacions per incapacitat permanent derivada
d’accident de treball o malaltia professional.

Les lesions permanents no invalidants són tota
lesió (sigui física o psíquica), mutilació o
deformitat, causada per accident de treball o
malaltia professional de caràcter definitiu, que no
constitueixi incapacitat permanent, que alteri o
disminueixi la integritat física del treballador i que
estigui catalogada en el barem establert a l’Annex
de l’Ordre TAS/1040/2005, de 18 d’abril.

L’empresari infractor serà responsable del
pagament del recàrrec per falta de mesures de
seguretat i higiene.

Lesions permanents no invalidants

Indemnitzacions per barem

Revisió
Les lesions, mutilacions i deformitats són revisables
per agreujament de les seqüeles que van motivar
la indemnització per les lesions permanents no
invalidants, sense impedir que el treballador pugui
demanar el reconeixement del dret a les
prestacions per incapacitat permanent derivada de
la contingència que correspongui.
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Contingut i quantia

Quan un treballador o treballadora ha patit un
accident o una malaltia professionals i a partir
d'aquest incident li han quedat seqüeles, la Llei
General de la Seguretat Social li reconeix, (no
atorga) en funció d'aquestes seqüeles, una lesió
permanent no invalidant.

La prestació consisteix en una indemnització a preu
fet, que es concedeix per una sola vegada. La
quantia està fixada per barem i per les lesions,
mutilacions i deformitats que s’hi recullen.
La quantia de la prestació s’augmentarà, segons la
gravetat de la falta, d’un 30% a un 50% quan la
lesió, mutilació o deformitat es produeixi per
màquines, artefactes o instal·lacions, centres o
llocs de treball que no tinguin els dispositius de
precaució reglamentaris, els tinguin inutilitzats o
en males condicions, o quan no s’hagin observat
les mesures de seguretat i higiene en el treball, o
les elementals de salubritat o les d’adequació
personal a cada feina, tenint en compte les seves
característiques i l’edat, sexe i altres condicions del
treballador. Aquest recàrrec recau directament
sobre l’empresari infractor.

Què és una lesió permanent no invalidant?
L'article 150 del text refós de la Llei General de la
Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
1/1994, de 20 de juny, estableix que les lesions,
mutilacions i deformitats de caràcter definitiu,
causades per accidents de treball o malalties
professionals que, sense arribar a constituir una
incapacitat permanent, suposin una disminució o
alteració de la integritat física del treballador i
apareguin recollides en el barem annex a les
disposicions de desenvolupament d'aquesta Llei,
(Ordre TAS/1040/2005, de 18 d'abril, seran
indemnitzades, per una sola vegada, amb les
quantitats alçades que s'hi determinin, per l'entitat
que estigués obligada al pagament de les
prestacions d'incapacitat permanent, (INSS, ISM o
mútua) tot això sens perjudici del dret del
treballador a continuar al servei de la empresa.

Compatibilitats/incompatibilitats
Qui pot ser beneficiari?
Els treballadors integrats en el Règim General, en
situació d’alta o assimilada a la de l’alta, que
hagin patit la lesió, mutilació o deformació per
causa d’un accident de treball o malaltia
professional i hagin estat donats d’alta mèdica per
curació.

És compatible amb el treball a la mateixa empresa.
Però és incompatible amb les prestacions
econòmiques establertes per a la incapacitat
permanent, llevat que les lesions, mutilacions o
deformitats siguin totalment independents de les
preses en consideració per declarar la incapacitat
permanent i el seu grau.

