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Es considera incapacitat permanent 
la situació del treballador que, després 

d’haver estat sotmès al tractament prescrit, 
presenta reduccions anatòmiques o funcionals 

que disminueixen o anul·len la seua capacitat laboral de forma 
previsiblement defi nitiva.

Segons el grau, es distingix entre:

• Lesions permanents no invalidants (barem): tota lesió, mutilació o de-
formitat que suposa una disminució o alteració de la integritat física 
del treballador però no és invalidant per al treball.

• Incapacitat permanent parcial (IPP): incapacitat que ocasiona una re-
ducció igual o superior al 33% en el rendiment normal de la professió 
habitual, però que permet realitzar-ne les tasques fonamentals.

• Incapacitat permanent total (IPT): la  que  impedeix  realitzar  totes les 
tasques de la professió habitual, o almenys les fonamentals, però no 
impedeix dedicar-se a altres professions.

• Incapacitat permanent absoluta (IPA): la que impedeix realitzar qual-
sevol professió completament.

• Gran invalidesa (GIN): la  que  comporta  la  necessitat  d’assistència 
d’una tercera persona per a realitzar els actes més elementals de la 
vida.

Què és la incapacitat 
permanent?

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.
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Què són les prestacions per 
mort i supervivència?
Les prestacions per mort i supervivència són prestacions de la 
Seguretat Social destinades a pal·liar la situació de necessitat en 
què poden quedar els familiars d’un treballador després de la seua 
mort, derivada tant de les despeses de sepeli com de la pèrdua 
d’ingressos en la unitat familiar. 



En cas d'incapacitat permanent:

• DNI, passaport o NIE en vigor.

• Annex de dades del treballador i autorització de la història.

• Annex certifi cat de tasques de l’empresa.

• Comunicació de dades de l’RPF.

• Certifi cat patronal de salaris.

• 12 nòmines anteriors a la baixa mèdica o, si escau, comprovants 
de cotització corresponents als 12 mesos anteriors a la baixa.

• Sol·licitud d’incapacitat.

• Núm. de compte.

En els casos de mort i supervivència:

• Certifi cat de defunció.

• Fotocòpia del llibre de família / DNI familiars.

• Certifi cat de salaris.

• Sol·licitud de mort i supervivència.

• DNI, NIE o passaport de familiars i del difunt.

• Comunicació de dades de l’RPF.

• Núm. de compte dels benefi ciaris.

Quina documentació cal aportar 
en cas d'incapacitat permanent, 
mort o supervivència?



La prestació consisteix en una indem-
nització a tant alçat, que es concedeix 
per una sola vegada, la quantia la qual, 
està fixada per barem i per les lesions, 
mutilacions i deformitats especificades 
en el barem.

La prestació suposa una quantitat a 
tant alçat equivalent a 24 mensualitats 
de la base reguladora del mes anterior a 
la baixa mèdica que haja servit o hauria 
servit per poder calcular la prestació per 
incapacitat temporal.

La prestació consisteix en una pensió 
vitalícia que es deriva d’aplicar un per-
centatge del 55% sobre la base regula-
dora. En el moment en què el beneficiari 
compleix 55 anys és possible accedir a 
la invalidesa total qualificada, de mane-
ra que el 55% s’incrementa en un 20% 
més.

La prestació consisteix en una pensió 
vitalícia del 100% sobre la base regu-
ladora.

La prestació consisteix en una pensió 
vitalícia del 150% sobre la base regu-
ladora.
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Les prestacions poden consistir, segons els casos, en:

> Auxili per defunció
 La prestació es concreta en l’entrega al benefi ciari d'una 

prestació econòmica, per una sola vegada, l'import de la qual es 
determina anualment.

> Pensió d'orfandat
 La quantia s'obté aplicant el 20% de la base reguladora.

> Pensió vitalícia o, si és el cas, subsidi temporal a favor de 
familiars

 La quantia s'obté aplicant el 20% de la base reguladora.

> Pensió vitalícia de Viudetat
 La prestació, amb caràcter general, consistix en una pensió vitalícia 

l'import de la qual es calcula aplicant un percentatge del 52% sobre la 
base reguladora.

> En cas de mort causada per accident de treball o malaltia 
professional es concedirà, a més, una indemnització a 
tant alçat

 Cònjuge i assimilats: sis mensualitats de la base reguladora de la 
pensió de Viudetat.

 Orfes: una mensualitat de la base reguladora de la pensió d'orfandat.

Quant es 
percep en els 

casos de mort o 
supervivència?

Si els benefi ciaris són els ascendents del treballador, la prestació consisteix en 
12 mensualitats de la base reguladora en el cas d’haver-hi 2 ascendents vius o 9 
mensualitats per al cas d'un sol ascendent.



Tant les lesions permanents no invalidants (barem) com la incapacitat 
permanent parcial són abonades directament per Unión de Mutuas 
al treballador, una vegada rebuda la resolució emesa per l’INSS.

Unión de Mutuas capitalitza la resta de prestacions (incapaci-
tat permanent total, absoluta i gran invalidesa) a la TGSS i és 
la mateixa Seguretat Social la que abona mensualment la 
prestació al treballador.

Les prestacions per mort i supervivència també es ca-
pitalitzen a la TGSS i és la mateixa Seguretat Social 
qui les abona mensualment, llevat l’auxili per 
defunció i les indemnitzacions a tant alçat, 
que es paguen directament als benefi cia-
ris una vegada reconeguda la mort com 
a derivada de contingència profes-
sional.

Qui paga les 
prestacions 
d'incapacitat 
permanent, mort i 
supervivència?
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