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AVANTATGES DE LA 
TRAMITACIÓ ON LINE

Consisteix en l'abonament del subsidi per incapacitat temporal directament 
al treballador, ja sigui per contingència professional o comuna, realitzat per 
l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o la Mútua, en funció de qui 
cobreixi aquesta cobertura.

 Per incompliment empresarial en el 
pagament del subsidi .
 Treballadors d’empreses amb 
menys de 10 treballadors i més de 6 
mesos de baixa.
 Per extinció de la relació laboral 
durant la situació d'incapacitat 
temporal (IT).
 Representants de comerç, professi-
onals taurins i artistes.
 Fi de campanya de treballadors 
fixos discontinus.
 Per jubilació parcial.
 Treballadors de la llar.

 Treballadors del sistema especial 
agrari.
 Autònoms.
 Treballadors de la mar.
 Esgotament de la IT pel transcurs 
del termini màxim de 545 dies.
 Pròrroga d’IT després de 365 dies 
després de la resolució de l’INSS.
 Inici d'expendient d'incapacitat 
permanent després de la resolució 
de l'INSS.
 Alta mèdica conforme a l'indicat en 
l'art. 170.1 de la LGSS.

 Emplenament digital dels formularis.

 Tramitació i enviament de documentació en un clic, sense necessitat de desplaçar-te.

PAGAMENT DIRECTE
de la incapacitat temporal

QUI POT 
SOL·LICITAR LA 
PRESTACIÓ?

QUÈ ÉS 
EL PAGAMENT 
DIRECTE?

Si ho prefereixes, pots escanejar aquest codi QR que et portarà 
directament a la sol·licitud del pagament directe.

Entra a la pàgina web

www.uniodemutues.net
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Recorda que, abans d'iniciar la sol·licitud, has de compro-
var que disposes de la documentació necessària en format 
electrònic.

Punxa sobre la icona de formularis que trobaràs a la 
pàgina d'inici.2

Una vegada dins d'aquesta secció, punxa en ‘Pagament 
directe de la incapacitat temporal’ i selecciona el tipus de 
contingència que desitges sol·licitar: contingència comu-
na, accident de treball o malaltia professional.

TOTS ELS DOCUMENTS LLESTOS

Has de pujar aquests documents en format PDF amb un 
pes màxim de 2 Mb per arxiu.

En cas dels autònoms, és imprescindible aportar el pagament 
de la quota a la Seguretat Social del mes anterior a la baixa.
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Comença ja a tramitar el 
teu pagament directe

ON LINE
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