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ESTEM ACÍ PER AJUDAR-VOS

Què és un accident de
treball?
Segons la llei, es considera de treball tota lesió que pateix
un treballador com a conseqüència de la seua feina, durant
l’horari habitual de la seua jornada laboral, bé siga en un
centre de treball propi o aliè.

Què és una malaltia
professional?

V 4.0-05/2019

Es considera malaltia professional la que es contrau com a
conseqüència del treball executat per compte d’altri, sempre
que estiga reconeguda com a tal en el quadre de malalties
professionals aprovat per la legislació vigent.
NOTES: per raons de claredat i economia lingüística s’ha utilitzat el masculí genèric en tot el text. No
obstant això, les paraules utilitzades en masculí genèric s’han d’entendre referides tant a dones
com a homes.
El contingut d'aquest fullet és un extracte no exhaustiu de la regulació de la normativa d'aplicació.
Per a una informació completa, consulteu la normativa aplicable.

On acudir en cas d'accident?
Si pateixes un accident de treball, hauràs d’anar al centre assistencial
d’Unión de Mutuas més pròxim al lloc de l’accident. Per a localitzar
el centre més convenient pots accedir a la xarxa assistencial d’Unión
de Mutuas mitjançant la pàgina web (www.uniondemutuas.es) o des
del teu mòbil (movil.uniondemutuas.es). En cas que no haja un centre
d’Unión de Mutuas a prop, ves a qualsevol centre sanitari del Servei
Públic de Salut i contacta per telèfon al més prompte possible amb el
teu centre d’Unión de Mutuas.

Qui dóna la baixa?
Una vegada prestada l’assistència sanitària, el metge d’Unión de Mutuas que t’haja atès valorarà si les teues lesions t’impedeixen o no la
realització de la teua activitat laboral i et lliurarà un comunicat perquè
el presentes a la teua empresa.

Què heu de fer
mentres estigueu de
baixa?
El més important és que seguisques totes
les indicacions mèdiques i que
acudisques a la consulta
quan se’t cite.

Quina documentació ha
d'aportar el treballador?
Perquè un metge d’Unión de Mutuas puga donarte la baixa, caldrà que aportes un volant de sol·licitud
d’assistència mèdica emès per l’empresa.

Quina documentació ha
d'aportar l'empresa?
Una vegada t’hajan estès el comunicat de baixa, o de no-baixa,
l’empresa haurà de presentar, a través de Delt@ o del portal CONTA
en el cas de Catalunya, el comunicat d’accident de treball o la relació
de no-baixes en els terminis establits legalment per a cada cas.

Quant de temps pot durar una
baixa?
La durada màxima d’una baixa mèdica per accident laboral o
malaltia professional és de 12 mesos. En tots dos casos pot haver-hi
una pròrroga de fins a 6 mesos més, si durant aquest període es
preveu la teua curació.
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Com s’entrega la documentació?
La documentació es pot presentar:

• Per correu electrònic, enviant-la a les adreces següents:
prestacioncp.castellon@uniondemutuas.es

prestacioncp.barcelona@uniondemutuas.es
prestacioncp.madrid@uniondemutuas.es

prestacioncp.paterna@uniondemutuas.es

prestacioncp.sagunto@uniondemutuas.es
prestacioncp.segorbe@uniondemutuas.es
• En els centres d'Unión de Mutuas.

Comunicats de confirmació de baixa
Els comunicats de confirmació de baixa es fan en funció de la durada
estimada del procés mentre dure la baixa, i s’han de sol·licitar al metge de
la Mútua que us atenga.

Quant es percep?
Des de l’endemà de la baixa et correspon el 75% de la base reguladora.

Qui paga durant la baixa?
El salari del dia de l’accident va a càrrec de l’empresa. A partir de l’endemà
de la baixa mèdica, els pagaments corresponents es realitzen amb càrrec a
la Mútua, encara que serà la teua empresa la que et seguirà entregant la
nòmina mentre el teu contracte estiga en vigor.

Què passa en cas de rescissió del
contracte durant una baixa?
Seguiràs percebent la prestació per incapacitat temporal en la quantia
que tingueres reconeguda, i serà la Mútua la que t’abone directament fins
que s’extingisca aquesta situació, i passaràs llavors a la situació legal de
desocupació i a percebre la prestació corresponent si reuneixes els requisits
necessaris.

Quina
documentació cal
aportar?
Règim General
• Sol·licitud de pagament directe.
• Certificat d’empresa o nòmina o TC-2 del mes anterior
a la baixa.
• Model 145 d’IRPF.
• Fotocòpia del DNI.
Règim Especial de Treballadors Autònoms
• Sol·licitud de pagament directe.
• Declaració de situació de l’activitat.
• Model 145 d’IRPF.
• Fotocòpia del DNI.
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• Rebut del mes anterior a la data de la baixa.

Tots els documents
estan disponibles a la
pàgina web d'Unión
de Mutuas:
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Règim Especial de Treballadors
Autònoms
Als treballadors acollits al Règim Especial de Treballadors
Autònoms els corresponen les mateixes prestacions per accident
de treball i malaltia professional que als treballadors del Règim
General de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:
Declaració de situació de l'activitat
A més d’acreditar els requisits generals exigits, el treballador
autònom (a excepció dels inclosos en el Sistema Especial per
a Treballadors per Compte Propi Agraris i TRADE) haurà de
presentar davant la Mútua la declaració de situació d’activitat,
en el model oficial, sobre la persona que gestione directament
l’establiment mercantil, industrial o d’una altra naturalesa del
qual en siga titular o, si escau, de cessament temporal o definitiu
en l’activitat desenvolupada.
Quant es percep?
Si deriva d’accident de treball o malaltia professional, s’abonarà
el 75% de la base reguladora des del dia següent al de la baixa.
La base reguladora estarà formada per la base de
cotització del treballador corresponent al mes
anterior al de la baixa mèdica, dividida entre
30.
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Línia assistencial 24 h

900 100 692
Accedeix des del teu mòbil
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EMPRESA CERTIFICADA

