
és una iniciativa d’Egarsat dirigida a:

Aquells/es treballadors/es d’empreses mutualistes que 
han patit una contingència professional amb seqüeles 
físiques o psíquiques que no els permeten continuar amb 
la seva activitat laboral anterior, afavorint la reincorpora-
ció a la societat i, si és viable, fer possible la seva 
reincorporació al mercat laboral.

Aquells familiars o assimilats que es trobin en estat de 
necessitat objectivada.

La petició es realitzarà, per part de l’interessat, 
mitjançant complementació per escrit del full de sol·lici-
tud que es posa a disposició a la web d’Egarsat i que 
s’ha d’enviar a reilusionate@egarsat.es, o presentar-se a 
la delegació d’Egarsat més propera, amb la documen-
tació requerida.

Cada petició serà valorada individualment per l’entitat, 
mitjançant el Grup de Treball Social i la Comissió de 
Prestacions Especials.

La resolució es comunicarà a l’interessat per escrit i pot 
comprendre l’acceptació del 100% de la sol·licitud, 
d’una part, o la seva denegació. En aquest últim cas, 
pel seu caràcter voluntari, no hi ha possibilitat de recurs.

Més informació
a través de les delegacions d’Egarsat o 

mitjançant el mail reilusionate@egarsat.es

www.egarsat.cat

Com sol·licitar l’ajuda

A més de les prestacions i indemnitzacions legalment 
establertes, Egarsat atorga, a través de la Comissió 
de Prestacions Especials, prestacions complemen-
tàries de caràcter social, a treballadors que han patit 
un accident de treball o malaltia professional.

Mútua Col·laboradora amb la 
Seguretat Social Núm. 276

Mútua Col·laboradora amb la 
Seguretat Social Núm. 276



Ajudes per hospitalització

Ajuda per a l'acompanyant per dia d'ingrés de 
l'accidentat a l'hospital.

Ajuda Domiciliària (socio-sanitaria). 

Tractaments/teràpies mèdiques excloses de la 
Cobertura Seguretat Social.

Ajudes per defunció

Ajuda Especial | Ajuda Escolar | Ajuda Familiar

Ajuda complement per Auxili per Defunció.

Ajuda per a les despeses de sepeli.

Ajuda anual a les vídues de beneficiaris d’una 
pensió de Gran Invalidesa o una Incapacitat Perma-
nent Absoluta.

Ajuda a beneficiaris de prestacions per mort i super-
vivència per l’escolarització.

Ajuda per naixement de fill pòstum.

Ajuda per a tractament psicològic/psiquiàtric dels 
beneficiaris.

Ajuda per a la formació del/de la vidu/a.
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Ajudes per incapacitat

Ajuda Reformes | Ajuda Sufragar despeses | 
Ajudes Incapacitat

Ajuda per a l'eliminació de barreres i adaptació de 
l'habitatge.

Ajuda per a l'adaptació del vehicle.

Ajuda escolar per als fills menors de 16 anys de 
beneficiaris d'una Incapacitat Permanent.

Ajuda als fills nascuts en els 12 mesos posteriors a 
la data de l'accident derivat de contingències 
professionals.

Ajuda per al lloguer o hipoteca de l'habitatge 
habitual.

Ajuda per als accidentats de més de 9 mesos de 
baixa mèdica.

Ajuda anual a pensionistes de Gran Invalidesa.

Ajuda per a l'adquisició/renovació de material 
ortopèdic.

Ajudes per al foment de l'autoocupació.

Ajuda de formació per a la reinserció del discapacitat.
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La Comissió de Prestacions 
Especials serà competent per 
a la concessió de beneficis 
derivats de la Reserva d’Assis-
tència Social en favor dels 
treballadors protegits o adhe-
rits i els seus drethavents que 
hagin patit un accident de 
treball o una malaltia profes-
sional i es trobin en especial 
estat o situació de necessitat.

Els beneficis seran potestatius i 
independents dels compresos 
en l’acció protectora de la 
Seguretat Social.

Art. 90 de la Llei General de 
la Seguretat Social.


