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INFORMACIÓ SOBRE INCAPACITAT TEMPORAL, ACCIDENTS LABORALS, MALALTIES
PROFESSIONALS I INCAPACITAT PERMANENT DESPRÉS DE LES RETALLADES
SEGURETAT SOCIAL

MUFACE

INCAPACITAT TEMPORAL
PER MALALTIES COMUNES (per causes no derivades de la feina)





Els tres primers dies de la incapacitat temporal es cobrarà el 50% de les retribucions.
Del 4t dia fins al 20è dia de la incapacitat temporal es cobrarà el 75% de les retribucions.
A partir del 21è dia i fins al final de la incapacitat temporal es cobrarà el 100% de les
retribucions.

En tot cas els percentatges s’apliquen sempre sobre les retribucions percebudes el mes anterior a la
incapacitat.
En els casos d’incapacitat temporal produïts durant l’embaràs o per violència de gènere, es cobrarà el
100% durant tot el període d’incapacitat.

PER ACCIDENT LABORAL O MALALTIA PROFESSIONAL
Accident ocorregut en el lloc de treball o in itinere o malaltia professional recollida en el quadre de
malalties professionals: en el cas dels i les docents només hi consten els nòduls de cordes vocals.
100% durant tot el període de la incapacitat.
Quan s'ha produït un accident laboral, el director/a el comunicarà al delegat/da territorial mitjançant el
Full d'accident de treball (que es troba a les Instruccions d’inici de curs. Encara que l'accident no
comporti baixa, el director o la directora té l'obligació de notificar‐ho a la delegació territorial.

QUÈ HEM DE FER EN EL CAS D'ACCIDENT DE TREBALL?
SEGURETAT SOCIAL
(Personal que està sotmès al règim de la
Seguretat Social, no pas aquell que dins del règim
de MUFACE opta per les prestacions de la
Seguretat Social)
1. Demanar el volant d'assistència mèdica per
accedir a la Mútua (centre/delegació territorial).
Els directors i directores han de tenir l'imprès de

MUFACE
1.La direcció del centre ha de fer un informe
d'accident de servei mitjançant l'imprès de
Comunicat d'accident laboral que es troba a les
Instruccions d'inici de curs.
2.El metge ha de fer constar que ha estat accident
de servei en el paper de baixa o, en el seu defecte,

la mútua al centre. Si és molt urgent, el volant es
pot lliurar més tard. L'emplenarà el director/a i el
lliurarà a la persona accidentada.
2 .Anar al centre assistencial de la Mútua o
centre concertat més proper, sempre que sigui
possible. Lliurar el volant d'assistència.
3. Si, per la urgència, no fos possible anar
directament a la Mútua o centre concertat, anar
primer al centre assistencial més proper i
després continuar amb la Mútua o centre
concertat.
4. Comunicar‐ho a la Secció de Personal de la
Delegació Territorial mitjançant l'imprès de
Comunicat d'accident laboral que es troba a les
Instruccions d'inici de curs.
5. Fer arribar la baixa laboral al més aviat
possible. Els serveis mèdics de la Mútua estan
facultats per fer‐la.
6. Seguir les instruccions del servei mèdic de la
Mútua o centre concertat.
7. Lliurar la baixa a la Secció o Servei de Personal
segons correspongui.

en un altre document.
3. Comunicar‐ho a la Secció de Personal de la
Delegació Territorial tant si hi ha baixa com si no.
4. Tant l'informe de l'empresa/centre com el del
metge s'han d'arxivar a l'expedient dels SSTT.
5. És imprescindible demanar el reconeixement
d'accident laboral o de malaltia professional a
MUFACE i tenir‐ne la resolució positiva per escrit,
per poder accedir als drets que se'n deriven. Per fer‐
ho, primer s'ha de demanar el reconeixement al
Departament d'Ensenyament.

INCAPACITAT PERMANENT
SEGURETAT SOCIAL





Total (per la seva feina només): 55% de la
base reguladora si té menys de 55 anys i 75%
si en té més. Pot treballar en una altra cosa.
Absoluta (tot tipus de feina): !00% de la base
reguladora, però no pot treballar en res més.
Així mateix hi ha la incapacitat permanent
parcial i la gran invalidesa per a persones
depenents.

MUFACE



Total (per la seva feina només)
Absoluta (per a tot tipus de feina). No s’ha
de pagar IRPF.

Per al càlcul de la pensió cal tenir en compte que:
 Els anys que falten fins als 65 es compten com a
cotitzats per a la pensió de jubilació.
 S’ha de reduir el 25% del càlcul de la pensió a
aquelles persones que es jubilin per incapacitat
permanent total i acreditin 15 o menys anys
cotitzats.
 Per cada any inferior a 20 anys cotitzats es
reduirà en un 5%. En queden excloses les
pensions extraordinàries produïdes en acte de
servei o a conseqüència seva.
 Si s’han cotitzat menys de 20 anys i es
compatibilitza la pensió amb un treball, la
pensió es reduirà en un 45% .
 Si s’han cotitzat més de 20 anys no hi ha
rebaixa en el càlcul, llevat que es
compatibilitzés amb un treball, aleshores es
reduirà el càlcul de la pensió en un 25%.

