
 

Guia informativa sobre Ajudes d'Assistència Social

Beneficiaris Condicions

Per a l'accidentat / malalt

 

  

Per als seus familiars

 

 

Les ajudes són voluntàries.

Ha d'existir justificació mèdica, tècni-
ca i econòmica.

Haurà de seguir en tot moment les
indicacions de l'equip mèdic de
umivale Activa.

El sol·licitant ha d'aportar tota la 
documentació que li sigui sol·licitada.

La Comissió de Prestacions Especials, 
una vegada hagi resolt la sol·licitud, 
notificarà per escrit la resolució 
d'aquesta.

Treballadors del Règim General i
treballadors per compte pròpia que
tinguin cobertes les Contingències
Professionals.

Pensionistes per raó d'un Accident 
de Treball o Malaltia Professional.

Cònjuge, parella de fet, fills, nets, 
pares o altres drethavents.

Ajuda econòmica per a cobrir despeses 
per lloguer o hipoteca d'habitatge.

Per a facilitar al treballador la realitza-
ció de determinades accions o activi-
tats per a les quals pugui tenir dificultat.

Per a la realització d'activitats esporti-
ves o tractaments recomanats pel 
facultatiu de la mútua.

Tractaments mèdics
no reglats

Ingrés en Institucions 
d'Assistència Social

Per a tots dos

Suport domiciliari per al 
desenvolupament de les 
Activitats bàsiques de la 
Vida Diària

Cursos per a la formació 
professional i inserció 
laboral

Despeses vinculades a 
l'ingrés d'un treballador en 
un centre hospitalari

Adaptació del local on 
l'autònom desenvolupa la 
seva activitat

Per a suprimir les barreres que el treba-
llador pogués trobar en el seu lloc de 
treball després del AT o EP

Amb l'objectiu de curbir les necessitats que alguns treballadors tenen després d'un Accident de Trabajao (AT) o Malaltia 
Professional (EP) i que van més enllà del tractament mèdic i rehabilitador normal, posem al seu diposición una sèrie 

d'ajudes per a atendre-li. 
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Adaptació de vehicle

Adquisició d'habitatge 
habitual adaptat

Ajuda econòmica per a facilitar la 
compra d'un habitatge que s'adapti a 
l'estat del pacient conseqüència del AT 
o EP.

Manteniment de la posses-
sió o gaudi de l'habitatge 
habitual

Per a persones amb limitacions sensorials 
o de mobilitat importants que requerei-
xin adquirir dispositius informàtics que li 
facilitin la realització de determinades 
accions o activitats.

Accés a les noves tecnolo-
gies de la informació i 
comunicació

Per a suprimir les barreres que el treba-
llador pogués trobar en el seu domicili 
després del AT o EP.

Eliminació de barreres en 
l'habitatge habitual

Pròtesi i ajudes tècniques no 
reglades

Per a compensar les despeses de 
trasllat, estada i dietes que es derivin de 
l'hospitalització del treballador.

Per a ajudar al familiar del treballador 
mort que s'hagi fet càrrec de les despe-
ses de sepeli.

Complement a l'auxili per 
defunció

Formació en la cura de 
persones en situació de 
Gran Invalidesa

Nota: Per a més informació o accedir al formulari de sol·licitud, consulti en la nostra pàgina web umivale.es, 
telefonant al 900 365 012 o informi's en el taulell de qualsevol de les nostres delegacions.
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