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EL SISTEMA DE PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL  

– ACCÉS A LES PENSIONS PÚBLIQUES 

 

EL MODEL ACTUAL DE SEGURETAT SOCIAL 

L'article 41 de la Constitució espanyola, en referir-se a la Seguretat Social, estableix que 

els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per a tots els 

ciutadans, que garanteixi l’assistència i prestacions socials suficient davant situacions de 

necessitat, especialment en cas de desocupació. L’assistència i prestacions 

complementàries seran lliures. 

D’aquesta manera, en l’actualitat, l’acció protectora del sistema de Seguretat Social 

espanyol s’articula tot partint d’un mòdul de protecció integral i universalitzada, que 

comprèn l’assistència sanitària-farmacèutica, la protecció familiar, els serveis socials i, en 

determinats casos, el subsidi per desocupació. 

Llei General de la Seguretat Social, RDL 8/2015 (http://bit.ly/2gBNKTL): 

Article 1. Dret dels espanyols a la Seguretat Social. El dret dels espanyols a la Seguretat 

Social, establert a l’article 41 de la Constitució, s’ajustarà a allò disposat a la present Llei. 

Article 2. Principis i finalitats de la Seguretat Social. 

1. El sistema de la Seguretat Social, configurat per l’acció protectora en les seves 

modalitats contributiva i no contributiva, es fonamenta en els principis 

d’universalitat, unitat, solidaritat i igualtat. 

2. L’Estat, mitjançant la Seguretat Social, garanteix a les persones compreses en el 

camp d’aplicació d’aquesta, per complir els requisits exigits en les modalitats 

contributiva o no contributiva, això com els familiars o assimilats que tinguessin al 

seu càrrec, la protecció adequada front les contingències i les situacions que es 

contemplen en aquesta llei.  

Nivells de protecció: 

1) Nivell bàsic de protecció – Nivell contributiu o professional 

2) Nivell complementari de protecció – Nivell no contributiu 

3) Complementari – Nivell privat (voluntari, no cobert pel sistema) 
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Com es reflecteix l’accés a la pensió derivades de la pèrdua de capacitat laboral per 

causes de salut? 

No veurem en aquest paper: Ni jubilació, ni viudetat, orfandat, ni assistència sanitària, ni 

protecció a la família (fill a càrrec). I, entre les situacions de risc protegides, ens centrarem 

en les anomenades “contingències comunes” (malaltia comuna i accident no laboral). 

PENSIONS CONTRIBUTIVES 

ART. 193 LGSS. CONCEPTE 

1. La incapacitat permanent contributiva és la situació del treballadors que, després 

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

funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, 

que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral. No obstarà a l’esmentada 

qualificació la possibilitat de recuperació de la capacitat laboral de l’incapacitat, si 

aquesta possibilitat s’estima mèdicament com a incerta o a llarg termini. 

Per tant: 

- Previsiblement definitives 

- Determinació objectiva 

- Anul·lin o disminueixin la capacitat laboral 

LESIONS PRÈVIES A LA VIDA LABORAL, ¿SÓN INCAPACITANTS? 

Les reduccions anatòmiques a funcionals existents a la data de l’afiliació de l’interessant a la 

Seguretat Social no impediran la qualificació de la situació d’incapacitat permanent, quan es 

tracti de persones amb discapacitat i amb posterioritat a l’afiliació les esmentades 

reduccions s’hagin agreujat, tot provocant per si mateixes o per concurrència de noves 

lesions o patologies una disminució o anul·lació de la capacitat laboral que tenia l’interessat 

en el moment de la seva afiliació. 

A destacar: 

- “existents a la data d’afiliació” 

- Sí son invalidats, si: s’agreugen i/o concorren amb noves patologies 

Sentència del Tribunal Suprem 268/2010 (http://bit.ly/2goSoqG):  

En aquesta sentència (...) es va jutjar el supòsit d’un treballador que també va patir 

poliomielitis durant la infantesa, la qual li va deixar diverses seqüeles prestant serveis per 

compte aliena durant anys, havent-li desestimat la Sala de suplicació a la seva sentència el 

reconeixement de la incapacitat permanent, tot afirmant que, encara que les seqüeles 

patides s’havien agreujat, no era com a conseqüència del seu darrer treball. Aquesta Sala va 

casar i anul·lar l’esmentada sentència, declarant (...) que les “reduccions anatòmiques o 
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funcionals” que s’han de computar són totes les existents  en el moment últim i actual en el 

qual es du a terme el tràmit de l’expedient d’incapacitat”. 

La doctrina referenciada s’ha ratificat expressament a les sentències més recents d’aquesta 

Sala, de data 21 de febrer de 2008 (rec. 64/2007) i 6 de novembre de 2008 (rec. 4255/2007). 

La sentència recorreguda, en afirmar que es poden tenir en compte els patiments que 

presentava la demandants amb anterioritat a l’afiliació, que són els derivats de la 

poliomielitis, nega de fet la doctrina d’aquesta Sala, doncs en desconèixer les afirmacions 

fàctiques que s’han descrit, està negant implícitament l’agreujament que es desprèn de les 

esmentades afirmacions, amb una incorrecta valoració de les mateixes, per a negar 

l’existència d’una incapacitat protegible. 

Sentència del Tribunal Suprem 4006/2016 (http://bit.ly/2gY3u7h): 

En aquests casos, caldrà determinar si concorrem els supòsits configuradors dels diferents 

graus d’invalidesa permanent, però ben entès sempre que la valoració no pot fer-se en 

comparació amb la capacitat laboral normal d’un treballador ordinari, sinó amb la ja reduïda 

que presentava el propi treballador. En definitiva, s’han de tenir en compte, a tals efectes, 

les peculiaritats de la seva inserció en el món laboral, en la mesura en què suposa una 

ampliació de les seves possibilitats de treball, compensadora, justament, de la seva inicial 

impossibilitat per a desenvolupar una activitat laboral en les condicions habituals del món 

laboral. Això implica que la lesió preconstituïda queda extraordinàriament relativitzada en 

aquests supòsits en els quals, tot i existir abans de l’afiliació, l’enquadrament s’ha produït 

tenint en compte ja els patiments i la situació clínica del treballador. Per tant, tenint en 

compte que l’actor presentava, amb anterioritat a l’ingrés al món laboral, una situació clínica 

que ja exigia l’ajut d’una tercera persona, aquesta circumstància no s’ha de tenir en compte 

a efectes de la configuració de la nova situació protegida que es produeix com a 

conseqüència exclusiva de la pèrdua de la capacitat de treball que fins aleshores tenia el 

treballador; és per això que se li reconeix, per agreujament de les lesions que patia i 

l’aparició d’altres de noves, una Incapacitat Absoluta per a qualsevol Treball, però, pel 

mateix, això li impedeix el reconeixement de la Gran Invalidesa... 

ÉS NECESSARI PROVENIR D’UNA SITUACIÓ PRÈVIA D’INCAPACITAT TEMPORAL? 

Art. 193. 2 LGSS: 

La incapacitat permanent haurà de derivar-se de la situació d’incapacitat temporal, excepte 

en el cas que afecti als qui es trobin mancats de protecció pel que fa a l’esmentada 

incapacitat temporal, ja sigui per trobar-se en una situació assimilada a la d’alta, de 

conformitat amb allò previst a l’article 166, que no la comprengui, o bé en els supòsits 

d’assimilació a treballadors per compte aliena, en els quals es doni la mateixa circumstància, 

d’acord amb allò previst a l’article 155.2, bé en els casos d’accés a la incapacitat permanent 

des de la situació de no alta, d’acord amb allò previst a l’article 195.4. 
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Sentència del Tribunal Suprem 959/2001 (http://bit.ly/2gYaIIm):  

...com a regla general, que ni la gestora ni el treballador poden iniciar directament 

l’expedició de declaració de la incapacitat permanent, sense haver recorregut al tractament 

sanitari i/o rehabilitador necessari durant el qual s’està en una situació d’incapacitat 

temporal. Però aquesta és només una regla general que té excepcions... en una enumeració 

que (...) no pot considerar-se tancada, sinó que pot ampliar-se per analogia a altres supòsits, 

en els quals l’esmentada exigència perd la seva raó d’esser, i això és que succeeix quan, com 

en el cas present, les lesions ja s’han consolidat com a definitives sense que sigui necessari un 

procés de curació, que d’altra banda ja s’ha complet, tal com queda manifest en els fets 

provats... 

ART. 193 LGSS. GRAUS 

1. La incapacitat permanent, qualsevol que sigui la seva causa determinant, es 

classificarà: 

 

a) Incapacitat permanent parcial 

b) Incapacitat permanent total 

c) Incapacitat permanent absoluta 

d) Gran invalidesa 

 

2. La qualificació de la incapacitat permanent en els seus diversos graus es determinarà 

en funció del percentatge de reducció de la capacitat de treball que 

reglamentàriament s’estableixi [pendent de desenvolupament reglamentari] 

A efectes de la determinació del grau de la incapacitat, es tindrà en compte la incidència 

de la reducció de la capacitat de treball en el desenvolupament de la professió que 

exercia l’interessat o del grup professional, en el qual aquella estava enquadrada, abans 

de produir-se el fet causant de la incapacitat permanent. 

Professió habitual: 

S’entendrà per professió habitual, en cas d’accident, sigui o no de treball, la desenvolupada 

normalment pel treballador en el moment de patir-lo. 

En cas de malaltia comuna o professional, aquella a la qual el treballador dedicava la seva 

activitat fonamental durant el període de temps, anterior a la iniciació de la incapacitat, que 

reglamentàriament es determini. 

I del binomi lesions-professió, la classificació en graus es correspon: 

a) S’entendrà per incapacitat permanent parcial per a la professió habitual la que, 

sense assolir el grau de total, produeixi al treballador una disminució no inferior al 
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33 per cent en el seu rendiment normal per a l’esmentada professió, sense 

impedir-li la realització de les tasques fonamentals de la mateixa. 

Els tribunals acostumen a aplicar el grau d’incapacitat permanent parcial quan les lesions 

patides, encara que no comportin disminució del rendiment en el treball, impliquen major 

dificultat, major risc i major penositat en la seva realització, tot i tractar-se de les tasques 

pròpies de la professió habitual, o comporten la necessitat de major dedicació, o canvis 

en la forma de realitzar la feina. 

La doctrina tradicional, a efectes de la valoració del grau d’incapacitat permanent parcial, 

acostuma a aplicar com a criteris orientadors i indicatiu, els supòsits específics establerts 

al Reglament d’Accidents de Treball del 22 de juny del 1956, és per això que es considera 

que la pèrdua de la visió completa d’un ull, si subsisteix la de l’altre, comporta el 

reconeixement d’aquest grau d’incapacitat en professions com la d’advocat, que 

requereixen consulta i lectura de textos i documents, redacció d’escrits, etc. 

b) S’entendrà per incapacitat permanent total per a la professió habitual la que 

inhabiliti el treballador per a la realització de totes les tasques, o bé de les 

fonamentals, de l’esmentada professió, sempre que es pugui dedicar a una altra 

de diferent. 

En aquest concepte legal cal desglossar dos elements bàsics: 

- Ha de produir-se una pèrdua de capacitat laboral de tal magnitud que impossibiliti 

la realització de les tasques essencials o fonamentals de la professió habitual, a 

diferència del grau anteriorment descrit, en el qual les lesions no afecten a la 

realització de les tasques bàsiques o essencials de la professió. 

- El treballador ha de mantenir una capacitat laboral real per a dedicar-se a altres 

professions diferents de l’habitual. 

En resum, el que és definitori d’aquest grau d’incapacitat és, per tant, la capacitat laboral 

restant, la possibilitat de seguir generant rendes salarials per una altra professió diferents 

a l’habitual. Expressament es declara la compatibilitat de la pensió corresponent a aquest 

grau d’incapacitat amb el salari que pugui percebre el treballador a la mateixa empresa o 

en una altra diferent, sempre i quan les funcions no coincideixin amb aquelles que van 

donar lloc a la incapacitat permanent total (art. 198.1 LGSS). 

Aquesta regla de compatibilitat amb una altra feina a la mateixa empresa planteja de 

vegades el problema de qualificació de la situació del treballador amb ocasió dels actes de 

revisió de la incapacitat permanent total prèviament reconeguda, especialment en 

aquells àmbits en els quals s’estableix un nivell de “segona activitat” amb menors 

exigències professionals. 



6 

 

No influeixen en aquest grau d’incapacitat altres circumstàncies externes al mateix 

treball, d’ordre personal o socioeconòmic, com poden ser l’edat o la possibilitat de 

recol·locació, encara que alguns d’aquests factors poden influir en la quantitat de la 

prestació econòmica. 

c) S’entendrà per incapacitat permanent absoluta per a tot treball la que inhabiliti 

completament al treballador per a qualsevol professió o ofici. 

Tanmateix, legalment és possible compatibilitzar la percepció de la pensió corresponent 

amb “l’exercici d’aquelles activitats, siguin o no lucratives, compatibles amb l’estat de 

l’invàlid i que no representin un canvi en la seva capacitat de treball a efectes de revisió” 

(art. 198.2 LGSS). 

La jurisprudència ha flexibilitzat el concepte d’incapacitat absoluta des del punt de vista 

de les possibilitats de treball d l’invàlid. Ha qualificat com a incapacitat permanent absolut 

al qui no sigui capaç de realitzar una activitat professional amb un mínim de rendiment i 

eficàcia, o amb un mínim de professionalitat. 

És qualificable, així mateix, com d’incapacitat permanent absoluta la situació de l’afectat 

quan aquest no pugui realitzar la major part de les professions o oficis, si el treballador no 

pot suportar uns mínims de dedicació, diligència i atenció, que són indispensables en el 

més simple dels oficis i a la última de les categories professionals, sense posar en risc la 

seva vida. No estar en condicions de suportat aquests mínims pot comportar la declaració 

d’incapacitat permanent absoluta, ja que, com el TS ha assenyalat, “la prestació d’un 

treball, per lleuger que sigui, àdhuc sedentari, només es pot realitzar mitjançant 

l’assistència diària al lloc de treball, permanència en el mateix durant tota la jornada, estar 

en condicions de consumar una tasca, encara que sigui lleu, que ha d’exigir un cert grau 

d’atenció, una relació amb altres persones i una moderada activitat física; sense que sigui 

possible pensar que, en l’ampli camp de les activitats laborals, existeix alguna en la qual 

no siguin exigibles, excepte que es donin un autèntic esperit de sacrifici per part del 

treballador i un grau intens de tolerància en l’empresari”. 

d) S’entendrà per gran invalidesa la situació del treballador afecte d’incapacitat 

permanent i que, a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiti 

l’assistència d’una altra persona per als actes més essencials de la vida, com ara 

vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.  

Casuística molt àmplia: 

- Desplaçament en cadira de rodes. 

- En relació amb la visió, la ceguesa total d’ambdós ulls, així com la pèrdua de visió 

igual o inferior a una dècima en tots dos ulls, equivalent a ceguesa total, es 

considera causa de gran invalidesa, encara que s’hagi adquirit alguna de les 
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habilitats adaptatives necessàries per a realitzar algun dels actes essencials de la 

vida sense ajuda de tercers o sense necessitats d’ajut permanent. 

- Tractament perllongat d’hemodiàlisi o d’oxigenoteràpia. 

Els beneficiaris de pensió de gran invalidesa tindran reconegut el requisit de torbar-se en 

situació de dependència, en el grau i nivell que correspongui mitjançant l’aplicació del 

barem vigent en cada moment, garantint en tot cas el grau I de dependència, nivell 1 (DA 

9a de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a 

les situacions de dependència). 

Com en la incapacitat permanent absoluta, a la gran invalidesa és legalment possible 

compatibilitzar la percepció de la pensió corresponent amb “l’exercici d’aquelles 

activitats, siguin o no lucratives, compatibles amb l’estat de l’invàlid i que no representin 

un canvi en la seva capacitat de treball a efectes de revisió”. 

REQUISITS COMUNS D’ACCÉS AL DRET 

- Afiliat/Alta o assimilat a l’alta 

- Cotització prèvia en malaltia comuna (no és precisa en accident no laboral) 

- Estar impedit definitivament per al treball (ja ho hem vist abans) 

Afiliació:  

És la inscripció del treballador en el sistema de Seguretat Social. És única i es produeix un 

sol cop, que coincideix –normalment—amb la incorporació inicial al mercat laboral. 

Alta: 

Com a regla general, és la situació d’activitat laboral de la persona treballadora que 

accedeix a la situació d’incapacitat permanent. 

Assimilada a l’alta: 

Es consideren situacions assimilades a l’alta, entre d’altres, les següents: 

- La situació legal de desocupació o d’atur involuntari, un cop esgotada la prestació 

per desocupació, contributiva o assistencial, mantingui la inscripció com a 

demandant d’ocupació 

- El període de vacances anuals retribuïdes i no gaudides 

- L’excedència forçosa motivada per la designació del treballador per a ocupar un 

càrrec públic que impossibiliti l’assistència al treball i/o per a exercir funcions 

sindicals d’àmbit provincial o superior 

- L’excedència per cura de fills, de menor acollit i d’altres familiars durant tot el 

temps que duri l’excedència i no només durant la reserva del lloc de treball 

- La suspensió del contracte de treball per compliment del servei militar o prestació 

social substitutòria 



8 

 

- El trasllat del treballador fora del territori de l’Estat 

- La subscripció de conveni especial 

- Els període d’inactivitat en els temporers 

- La situació d’incapacitat temporal, maternitat i paternitat, inclosos els supòsits 

d’adopció o acolliment previ subsistents un cop extingit el contracte de treball 

- El reconeixement d’una prestació d’invalidesa no contributiva constitueix situació 

assimilada a l’alta als efectes d’accedir a la Incapacitat Permanent Absoluta (IPA) 

del sistema contributiu 

Cotització necessària: 

Només exigible per malaltia comuna, i segons l’edat: 

a) Si el subjecte té menys de 31 anys d’edat, la tercera part del temps transcorregut 

entre la data en què va complir els 16 anys i la del fet causant de la pensió. 

Exemple: Amb 19, precisa d’1 any de cotització; amb 25 anys, 3 anys de cotització; 

amb 28 anys, 4 anys de cotització 

b) Si el causant ha fet 31 anys, la quarta part del temps transcorregut entre la data en 

què s’hagin complert els 20 anys i el dia en què s’hagués produït el fet causant, 

amb un mínim, en tot cas, de 5 anys. En aquest supòsit, almenys la cinquena part 

del període de cotització exigible haurà d’estar compresa dins dels 10 anys 

immediatament anteriors al fet causant. Exemple: De 31 a 40 anys, precisa 5 anys 

de cotització; amb 50 anys, precisa 7 anys i 6 mesos; amb 60 anys, precisa 10 anys 

Nota: Cal afegir cotització per Incapacitat Temporal i pagues extres. Menor cotització 

en parcialitat. 

CÀLCUL DE LA BASE REGULADORA DE LA PENSIÓ 

 

En realitat és una mitjana de les cotitzacions efectuades durant el temps necessari per a 

accedir a la pensió (i com a màxim 8 anys). Pagament per 14 pagues. Segons els anys 

cotitzats a efectes jubilació, per reduir-se la base reguladora. 

Percentatge de pensió: 

a) Incapacitat permanent parcial: Indemnització a tant alçat de 24 mensualitats de la 

base reguladora 

b) Incapacitat permanent total: 55% de la base reguladora. Increment del 20% a partir 

dels 55 anys en els període d’inactivitat laboral 
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c) Incapacitat permanent absoluta: 100% de la base reguladora 

d) Gran invalidesa: 100% de la base reguladora i un complement de necessitat de 3a 

persona (com a mínim un 45% de la base reguladora) 

Quantia màxima de la pensió: 2.567,28 EUR mensuals (14 pagues). 

Quanties mínimes: http://bit.ly/2gwl1mY  

EXPLICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE LA INCAPACITAT PERMANENT 

1) Per a accedir a la pensió d’incapacitat permanent és necessari que es pronunciï 

mitjançant resolució a l’efecte l’organisme competent: INSS (Institut Nacional de 

la Seguretat Social), previ dictamen de l’SGAM (Subdirecció General d’Avaluacions 

Mèdiques de la Generalitat, abans anomenat ICAM) 

2) Com aconseguir que l’INSS emeti una resolució? Hi ha 2 maneres: 

2.1) Si ens trobem en situació d’IT (Incapacitat Temporal) i esgotem el termini 

màxim de 18 mesos –o abans si l’SGAM va emetre alta amb proposta d’incapacitat 

permanent 

2.2) A sol·licitud del beneficiaris (pot sol·licitar-se encara que s’estigui treballant, en 

situació d’atur o ja hagi estat denegada anteriorment). En aquest cas, el tràmit 

seria: 

2.2.1) Presentació de sol·licitud a l’INSS. Dades bàsiques, DNI, llibre de 

família i compte corrent. La sol·licitud ha de presentar-se davant la Mútua 

d’accidents de treball en cas d’Accident de Treball/Malaltia Professional 

2.2.2) L’INSS citarà al beneficiari en un termini aproximat d’1 mes per a que 

es personi a l’SGAM. El termini és superior en cas d’Accident de 

Treball/Malaltia Professional. És habitual que la Mútua, en cas de 

contingència professional, citi abans el treballador 

2.2.3) Davant l’SGAM ha de presentar-se amb tota la documentació mèdica 

de la qual es disposi. Aquest organisme no lliurarà cap mena d’informe ni de 

documentació al beneficiari. Emetrà dictamen que farà arribar, via interna, 

a l’INSS. De vegades sol·licita que consultors externs emetin informes 

complementaris (psiquiatres, neuròlegs, etc) 

2.2.4) En un termini aproximat d’1 a 2 mesos obtindrem resolució. És 

habitual rebre uns dies abans un ofici de l’INSS (i també de la Mútua) 

assenyalant que s’ha iniciat el procés i que podem realitzar al·legacions 

3) La resolució pot ser:  

3.1) Desfavorable: Denegació de la incapacitat permanent. 30 dies per recórrer 
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3.2) Favorable. Contindrà els següents extrems:  

3.2.1) Professió 

3.2.2) Grau d’incapacitat, en funció de la capacitat laboral: Total, sinó es pot 

realitzar la professió habitual. Absoluta, sinó es pot realitzar cap professió 

3.2.3) Base reguladora 

3.2.4) Pensió (diferent percentatge, 55 ó 75% per a la total, 100% per a 

l’absoluta, i 145% per a la gran invalidesa) 

3.2.5) 30 dies per a reclamar 

EXPLICACIÓ DEL PROCÉS DE RECLAMACIÓ PER INCAPACITAT PERMANENT 

Podem reclamar tant les resolucions desfavorables –denegació de la pensió—com 

favorables –per exemple, sinó estem d’acord amb la base reguladora, data d’efectes, 

grau d’incapacitat, etc. 

La reclamació té 2 fases successives: 

a) Reclamació prèvia. A destacar les següents característiques: 

 

- Es presenta davant del propi INSS (de vegades és possible que també davant 

d’altres organismes com les Mútues d’accidents de treball, etc) 

- Delimita l’abasta de la petició en via judicial. Allò que no es discuteixi en aquesta 

reclamació NO podrà plantejar-se a la demanda judicial posterior 

- El termini és de 30 dies des que es notificà la resolució 

- En principi no s’adjunta documentació ni requereix citació davant cap organisme 

- És un tràmit imprescindible –sense el mateix no es pot plantejar la demanda 

posterior 

- Com a norma general l’INSS desestima la reclamació sense cap més tràmit 

- El tràmit acostuma a ser ràpid (uns pocs dies) 

 

b) Demanda judicial. Assenyalem com a característiques: 

 

- Es presenta davant del Jutjat Social (hi ha un sistema de repartiment) 

- S’ha d’incorporar l’original de la reclamació prèvia 

- Es poden discutir tots els extrems de la resolució de l’INSS amb els quals no 

estiguem d’acord 

- No és necessari adjuntar documentació mèdica 

- L’actual situació de col·lapse judicial suposa una total incertesa sobre el termini en 

el qual es resoldrà el procediment, que pot ser d’uns pocs mesos o de més d’un 

any, en funció del jutjat 
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- Se celebrarà una vista oral en la qual, com a norma general, si es tracta d’una 

qüestió mèdica, ha d’acudir-se amb un metge. També és freqüent que la Seguretat 

Social acudeixi amb un facultatiu mèdic –però no sempre. Les Mútues d’accidents 

de treball acudeixen sempre amb metges. Això acostuma a suposar que aquestes 

entitats citin abans del judici a l’interessat per a ser reconegut mèdicament. Tot i 

que per norma s’hi ha d’acudir, abans ha de consultar-se aquest extrem amb la 

persona o persones que portin l’assessorament legal del procés 

- Poden ser necessaris altres experts –tècnics de prevenció que elaborin una 

descripció dels llocs de treball—i, de vegades, testimonis. 

- Normalment el demandant no ha d’intervenir ni és preguntat en l’acte de judici. 

- Un cop celebrat el judici, en un termini aproximat d’1 mes, es dicta sentència. 

- La sentència pot ser estimatòria (favorable totalment o parcialment) o 

desestimatòria. En qualsevol cas, es pot recórrer davant del Tribunal Superior de 

Justícia –per escrit, no és un nou judici—i, si la sentència va estimar la petició de la 

pensió, encara que les parts contràries recorrin –la qual cosa acostumen a fer per 

sistema--, en un termini aproximat d’uns 2 mesos s’inicia el cobrament de la 

pensió. El tràmit del recurs és d’uns 15 mesos, com a mitjana. 

ANNEX: BREU ESQUEMA DE LA INCAPACITAT TEMPORAL PER MALALTIA COMUNA 

1) Fins els 12 mesos: Control per part de la Mútua/INSS 

 

- Mútua: Pot citar l’SGAM 

- SGAM: Alta per inspecció; o bé continuar a IT; o bé proposta d’incapacitat 

 

2) Als 12 mesos o proposta d’incapacitat: 

 

- SGAM: Emet dictamen mèdic 

- INSS: Alta mèdica; o bé pròrroga IT (6 mesos); o bé pensió 

 

3) Als 18 mesos: Igual que al punt 2), excepte la pròrroga. Finalització de la IT. L’INSS 

resol: 

 

- Denegació de la pensió i alta mèdica. 30 dies per a reclamar i incorporació 

immediata al treball o, si s’escau, atur 

- Pensió 

- Demora de qualificació durant 6 mesos més 

Més info: 

Web de la Seguretat Social (http://bit.ly/2clRnLE) 

Model de sol·licitud d’Incapacitat Permanent (http://bit.ly/2hvhxkJ) 
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PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA 

En la modalitat no contributiva, podran ser constitutives d’invalidesa les deficiències, 

previsiblement permanents, de caràcter físic o psíquic, congènites o no, que anul3lin o 

modifiquin la capacitat física, psíquica o sensorial dels qui les pateixen. 

Requisits: 

a) Ser major de 18 i menor de 65 anys d’edat 

b) Residir legalment en territori espanyol i fer-ho durant 5 anys, dels quals 2 hauran 

de ser immediatament anteriors a la data de sol·licitud de la pensió 

c) Estar afectades per una minusvalidesa o per una malaltia crònica, en un grau igual 

o superior al 65% 

d) Estar mancat de rendes o ingressos suficients 

Es considera que hi ha mancança quan les rendes o ingressos dels quals es disposi, en 

còmput anual, siguin inferiors a 5.150,60 EUR anuals. Tanmateix, si són inferiors a 5.150,60 

EUR anuals, i es conviu amb familiars, únicament es compleix el requisit quan la suma de 

les rendes o ingressos anuals de tots els membres de la seva Unitat Econòmica de 

Convivència siguin inferiors a les quanties que es recullen en els quadres que podeu 

trobar en el següent enllaç: http://bit.ly/2gE3I1J  

IMPORT DE LA PENSIÓ EN L’EXERCICI 2016 

La quantia individual de la pensió per a cada ciutadà s’estableix en funció de les seves 

rendes personals i/o les de la seva unitat econòmica de convivència; no podent esser 

inferior a la mínima del 25%, 1.287,65 EUR anuals, ni superior als 5.150,60 EUR a l’any. 

Els pensionistes d’invalidesa no contributiva el grau de discapacitat dels quals sigui igual o 

superior al 75% i acreditin la necessitat del concurs d’una altra persona per a realitzar els 

actes essencials de la vida, percebran, a més, un complement del 50% dels 5.150,60 EUR 

anuals, fixat en 2.575,30 EUR anuals. 

Quan dins d’una mateixa família convisqui més d’un beneficiari de pensió no contributiva, 

la quantia individual per a cadascun d’ells és la següent: 

- 2 beneficiaris: 4.378,01 EUR anuals (312,72 EUR mensuals) 

- 3 beneficiaris: 4.120,48 EUR anuals (294.32 EUR mensuals) 

Més info: 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat (http://bit.ly/2hlCI5D) 
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[Adaptació del material “El sistema de protección de la Seguridad Social – Acceso a las 

pensiones públicas”, de Miguel Arenas (Col·lectiu Ronda). Original disponible a 

https://drive.google.com/file/d/0B-3DeiIvRIdpckJvSjhjc2FYdlk. Adaptat i traduït al català per 

la Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona] 

 

 

 

 


