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Reglament d’Aplicació n. 18
Pensió d’invalidesa, malaltia

Vist el Reglament General.

Vist el Reglament Tècnic i especialment els seus articles 29 al 31.
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Títol I
ASSEGURANÇA INVALIDESA-MALALTIA
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Article 1. La pensió invalidesa que resulti d’una malaltia en el sentit de l’article 28 del
Reglament Tècnic es pagarà a l’assegurat que sofreixi una disminució de la capacitat
de treball d’almenys 2/3.

La situació del malalt es jutjarà tenint en compte l’estat general, l’edat, les facultats físiques i mentals així com les seves aptituds i formació professionals.
La comprovació de la dita situació es verificarà segons el cas:
- Al moment en que deixin de pagar-se les prestacions de salari previstes en
l’article 24 del Reglament Tècnic.
- Al moment en que el desgast excessiu de l’organisme del malalt, constatat
mèdicament, ho exigeixi.

Article 2. Els assegurats invàlids es classificaran en tres categories, segons acord del
Control Mèdic:
1. Invàlids capacitats per a exercir alguna activitat professional.
2. Invàlids incapacitats per a qualsevol activitat.
3. Invàlids que requereixin l’assistència d’una tercera persona per a les activitats essencials de la seva vida.

Les tarifes de pensió corresponents a cada una d’aquestes tres categories d’invalidesa són les següents:
1ª. categoria: 30% del salari mensual mitjà.
2ª. categoria: 50% del salari mensual mitjà.
3ª. categoria: 75% del salari mensual mitjà.
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Article 3. La pensió serà pagada per la Caixa a partir de la data prevista en l’article 1
del present text. Dita pensió podrà ésser retirada si, efectuant un nou control mèdic, es
comprova que la capacitat de guany ha esdevingut superior a un 50%.

També podrà la dita pensió reduir-se en quantitat, si el seu total mensual afegit als revinguts obtinguts d’una activitat assalariada o no:

- per a l’assalariat, si excedeix del salari mitjà calculat com a base de la pensió i revaloritzat en les condicions previstes per l’article 14 del present text.

- per al no assalariat, si excedeix de l’import del salari mitjà mensual determinat segons
les disposicions del Reglament d’Aplicació núm 5, fixant el salari mensual que estigui
en vigor durant el trimestre considerat.

La reducció es mantindrà fins que l’assegurat exhibeixi les proves justificatives que l’import dels seus ingressos ha tornat a ésser inferior a l’indicat en el paràgraf anterior
durant un trimestre complert.

Article 4. La pensió invalidesa malaltia o accident de treball queda automàticament
transformada en pensió vellesa en complir l’assegurat els 60 anys, mantenint-se la
mateixa tarifa de què gaudia fins a aquell moment si la pensió vellesa que hagués de
pertocar-li resultés inferior en quantitat a les pensions d’invalidesa mencionades.

Article 5. Si l’assegurat que sofreix una disminució de la capacitat de treball, tal com
es defineix en l’article 1, és major de 65 anys, la pensió invalidesa malaltia serà equivalent a la pensió vellesa a la qual tingui dret, en aplicació dels articles 37,39 i 41 del
Reglament Tècnic.
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Títol II
ASSEGURANÇA INVALIDESA ACCIDENT DE TREBALL
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Article 6. La pensió invalidesa atribuïble com a conseqüència d’un accident de treball
en el sentit de l’article 30 del Reglament Tècnic es pagarà a l’assegurat que sofreixi
unes lesions definitives que disminueixin la seva capacitat de guany.

Aquesta disminució serà determinada, tenint en compte:
- quant als assalariats:
. un element objectiu: el grau de minva de la integritat corporal, segons la
naturalesa de la malaltia i d’acord amb un índex indicatiu d’invalidesa.
. un element professional: la pèrdua d’emoluments que sofreix l’assalariat,
comparant el sou percebut al reincorporar-se al treball amb el sou que percebia abans de produir-se l’accident.
Aquest darrer element no podrà, en cap cas, augmentar la tarifa objectiva en
un percentatge superior al 20%.

- quant als no assalariats: es tindrà únicament en compte de l’element objectiu mencionat quant als assalariats.

Article 7. Per indicar la liquidació a la víctima dels avantatges de l’assegurança
Invalidesa, el metge tractant farà constar en el certificat final que enviï a la Caixa:
- la data de reincorporació al treball.
- l’existència de lesions o trastorns motivadors d’una reducció definitiva de la
capacitat de guany.

En cas de manca d’aquestes indicacions, o en qualsevol moment del període de cessació de treball, la Caixa podrà demanar al seu propi Control Mèdic que fixi la data de
represa del treball i determini l’existència o no de lesions. El Control Mèdic podrà, per
la seva pròpia iniciativa, fer proposicions en aquest sentit a la Caixa.

El Control Mèdic fixarà l’element objectiu anteriorment definit, jutjant l’estat del malalt al
moment de la represa del treball. En cas necessari, podrà amb tot remetre aquesta
constatació a una data ulterior, si té elements de judici per a creure que l’estat de la víctima pot ésser susceptible de millorament especialment sota efecte de la represa d’activitat. En tot cas, haurà de fer conèixer a la Caixa si el grau d’incapacitat li sembla ésser
superior al 10%.
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Article 8. La Caixa reunirà tots els informes que li permetin determinar eventualment l’element professional; podrà aleshores, en cas necessari, augmentar la tarifa objectiva.

Un cop fixat el grau d’incapacitat, la Caixa podrà prendre una de les decisions
següents:

1) l’assegurat presenta una minva de menys del 10% de capacitat, i aleshores té dret
a un capital corresponent a dues vegades el salari mitjà mensual.
2) La minva apreciada es situa entre 10 i 55% :
a) si l’assegurat té menys de 45 anys podrà escollir entre una renda calculada aplicant al seu salari mitjà mensual la meitat del percentatge d’invalidesa
definit anteriorment i un capital corresponent:
- a sis mesos de salari mitjà mensual si el grau d’incapacitat està comprés
entre 10 i 24%
- a dotze mesos del salari mensual mitjà si el grau d’incapacitat està comprés
entre 25 i 39%
- a divuit mesos del salari mensual mitjà si el grau d’incapacitat està comprés
entre el 40 i el 55%.
b) Si l’assegurat és major de 45 anys té dret a percebre únicament una renda
calculada aplicant al seu salari mensual mitjà la meitat del percentatge d’invalidesa definit anteriorment.

3) La minva apreciada és superior a 55%:
a) Si l’assegurat té menys de 45 anys podrà escollir entre un capital equivalent a 40 vegades el salari mensual mitjà o una renda calculada aplicant al seu
salari mensual mitjà el percentatge d’invalidesa definit anteriorment.
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Article 9. El lliurament de la pensió podrà ésser diferida en al cas en que, a causa de
la seva negligència, l’assegurat no hagi permès a la Caixa d’exercir el seu control,
sobretot per no haver acudit a les convocatòries del dit control , per a la fixació de la
data de represa del treball i del grau d’incapacitat.
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Article 10. En cas d’accident mortal de treball, la Caixa pagarà les següents pensions,
calculades en funció del salari mensual mitjà:

- 50% al cònjuge supervivent, no separat, que no exerceixi cap activitat lucrativa ni
beneficiï de cap pensió ni renda a títol personal.

- 10% a cada un dels descendents de menys de 18 anys d’edat, que no exerceixin cap
activitat professional.

- 20% al conjunt d’ascendents (propis o del cònjuge) a condició, justificada degudament, que, al moment de produir-se l’accident, vivien completament a càrrec de l’assegurat.

Respectant les disposicions contingudes en l’article 31 (darrer paràgraf) del Reglament
Tècnic, el conjunt de les pensions anteriorment ressenyades no podrà excedir del
100% del salari mitjà mensual del difunt, donant-se si ha lloc, sempre prioritat al cònjue i als ascendents.
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DISPOSICIONS COMUNES PER INVALIDESA,
MALALTIA I ACCIDENT DE TREBALL
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Article 11. El salari mensual mitjà mencionat en els articles 2, 8 i 10 del present reglament equivaldrà a la divisió per dotze (12) de la suma dels salaris percebuts per l’assegurat durant els dotze mesos anteriors, ja sigui a la data de la primera constatació
mèdica de la malaltia que ha provocat la invalidesa en el cas de la invalidesa malaltia,
ja sigui a la data de l’accident de treball en el cas d’invalidesa accident de treball.

En el cas que l’assegurat no hagi treballat dotze mesos, el salari mensual mitjà es calcularà dividint el total del salaris percebuts per la quantitat de mesos treballats.

En el cas que l’assegurat no hagi treballat ni un mes en el moment ja sigui de l’accident
de treball, ja sigui de la primera constatació mèdica de la malaltia invalidant, el salari
mensual mitjà serà el salari mensual mitjà vigent definit en el Reglament d’Aplicació
núm.5.

Article 12. Les pensions invalidesa seran pagades, a excepció del tres primers mesos,
per mes vençut.

Article 13. Una revisió del grau d’incapacitat tindrà lloc en les circumstàncies següents:

- per la invalidesa malaltia: a la iniciativa de la Caixa, a tot moment, en vista, ja sigui de
la suspensió de la pensió en les condicions de l’article 3 (2º paràgraf) del present text,
ja sigui de la classificació de l’invàlid en una altra categoria que la prevista inicialment.

- per la invalidesa accident de treball: obligatòriament, almenys una vegada cada dos
anys, durant els sis primers anys del pagament de la pensió.

El canvi de percentatge entra en vigència el primer dia del mes següent a la revisió.

Article 14. Les pensions d’invalidesa pagades segons els dos primers títols del present text seran revaloritzades cada any d’un percentatge equivalent a l’augment del salari mitjà mensual determinat en el Reglament d’Aplicació núm.5.
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