Quines prestacions
econòmiques
corresponen a la
incapacitat permanent
total?
Correspon una pensió vitalícia dun 55% de la
base reguladora.
Quan per ledat del treballador, falta de
preparació general o especial o per les
circumstàncies socials o laborals de la seva
residència, es cregui que tindrà dificultats
daconseguir feina, es pot incrementar la pensió
en un 20% i la Direcció Provincial de lINSS
reconeixerà aquest dret. En qualsevol cas,
tindran dret a aquest increment del 20% tots
aquells treballadors més grans de 55 anys.
Així mateix, el treballador afectat per aquesta
invalidesa que se sotmeti a un procés de
recuperació pot incrementar la seva pensió en
un 20%, incompatible amb qualsevol tipus de
salari.

Què és la incapacitat
permanent absoluta per
a qualsevol treball?
Lart. 137.5 del Text Refós de la LGSS diu:
«sentén per incapacitat permanent absoluta
per a qualsevol treball la que inhabilita
completament el treballador per a qualsevol
professió o ofici».

Quines prestacions
econòmiques percep?

Una pensió vitalícia equivalent al 100% de la
base reguladora.

Què és la gran
invalidesa?

Article 137.6 del Text Refós de la LGSS
És la situació del treballador afectat per
incapacitat permanent i que, com a
conseqüència de pèrdues anatòmiques o
funcionals, necessita lassistència duna altra
persona per realitzar els actes més essencials
de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se,
menjar o anàlegs.

Graus
dinvalidesa
laboral i les
prestacions
econòmiques

Quina prestació
econòmica es percep en
la gran invalidesa?
Es té dret al 150% de la base reguladora que
es percebia, és a dir, el 100% de la incapacitat
permanent absoluta, més el 50% per la gran
invalidesa. En principi, aquest 50% dincrement
va destinat a abonar lassistència que presta
una altra persona a linvàlid.
A petició de linteressat o dels seus
representants legals, pot sol·licitar-se la
substitució de lincrement de la pensió per
linternament en una institució assistencial, i
és la mútua la que ha dautoritzar aquesta
substitució.
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Amb el suport de

Les lesions permanents
no invalidants

Quins requisits són necessaris
per obtenir la prestació per lesió
permanent no invalidant?

Els requisits bàsics per obtenir la pensió
permanent no invalidant són tres:
a) Estar donat dalta o en situació assimilada
a lalta en la Seguretat Social.
b) Haver estat donat dalta mèdica per curació.
c) Que la lesió o mutilació vingui recollida en
el barem de lesions permanents no
invalidants.

Les lesions permanents
invalidants (invalideses)

Quants graus dinvalidesa hi ha?

Els diferents graus dinvalidesa són en funció
de les reduccions anatòmiques o funcionals
patides pel treballador, i en tot cas la disminució
de la seva capacitat ha de ser superior al 33%.
Lart. 137 de la Llei General de la Seguretat
Social 1/94 els classifica en els graus següents:
a) Incapacitat permanent parcial per a la
professió habitual.
b) Incapacitat permanent total per a la professió
habitual.
c) Incapacitat permanent absoluta per a qual
sevol treball.
d) Gran invalidesa.

Què és la incapacitat per
manent parcial?
La defineix lart. 137 - 3r Text Refós de la LGSS.
És aquella incapacitat permanent que, sense
arribar al grau de total, ocasiona al treballador
una disminució no inferior al 33% en el seu
rendiment normal per a la professió, sense
impedir-li la realització de les tasques fonamen
tals.

Quina prestació
econòmica percep el tre
ballador en situació din
capacitat permanent par
cial?
Una indemnització a un tant alçat de 24 men
sualitats de la base reguladora de la prestació
dincapacitat temporal.
El treballador en situació dincapacitat parcial
permanent que se sotmeti a un procés de
recuperació podrà percebre un 75% de la base
reguladora de la incapacitat temporal, però no
podrà percebre salari perquè és incompatible.

Què és la incapacitat per
manent total per a la
professió habitual?

Graus dinvalidesa
laboral i les prestacions
econòmiques

La defineix lart. 137.4 del Text Refós de la
LGSS.
És la que inhabilita el treballador per a la
realització de totes, o almenys, de les tasques
fonamentals de la seva professió habitual,
sempre que pugui dedicar-se a una altra de
diferent.

