
Descripció de la prestació

Asepeyo, a través de la seva Comissió de Prestacions Especials 
(CPE), pot reconèixer prestacions per fer front a situacions 
sobrevingudes d’especial estat o situació de necessitat que els 
treballadors o els seus drethavents pateixin com a conseqüència 
d’un accident o una malaltia professional.

Les prestacions complementàries són de caràcter potestatiu i es 
diferencien de les prestacions reglamentàries de la Seguretat 
Social.

Beneficiaris

Els treballadors que hagin patit un accident laboral o malaltia 
professional, o els seus drethavents fins a segon grau, i que 
compleixin  els requisits exigits per accedir a les prestacions. 

Prestacions 

• Ajudes per a la rehabilitació i recuperació
· Ajuda per costejar l’ingrés en un centre sociosanitari o 

residencial
· Despeses vinculades a l’ingrés en un centre hospitalari
· Pròtesis i ajudes tècniques no reglades
· Tractaments mèdics o teràpies no reglats

• Reorientació professional i adaptació del lloc de treball
· Cursos de formació professional i inserció sociolaboral
· Adaptació del local on el treballador autònom  

desenvolupa la seva activitat, així com els mitjans de 
treball. 

• Ajuda per adaptar els mitjans essencials en el 
desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida 
diària
· Eliminació de barreres a l’habitatge habitual
· Adquisició d’un habitatge adaptat
· Adaptació o adquisició d’un vehicle
· Suport domiciliari per desenvolupar les activitats bàsiques 

de la vida diària
· Accés a les noves tecnologies de la informació i 

comunicació

• Altres prestacions
· Complement a l’auxili per defunció
· Formació en la cura de persones en situació de gran 

invalidesa
· Manteniment de la possessió o el gaudi de l’habitatge 

habitual

Cal tenir en compte

Es podran concedir diferents ajudes complementàries o, fins  i tot, 
la mateixa ajuda més d’una vegada, en cas que es produeixi una 
nova situació de necessitat, sempre que la situació esmentada no 
hagi quedat coberta i les ajudes estiguin recollides. 

Aquestes prestacions tenen caràcter potestatiu, tant en el seu 
reconeixement com en la seva quantia, i no podran ser objecte de 
cap recurs en via administrativa ni jurisdiccional.

La CPE podrà determinar el percentatge de les despeses de la 
cobertura que sufragarà, segons l’especial estat o la situació de 
necessitat del beneficiari. 

L’existència de l’especial estat o la situació de necessitat haurà 
d’estar degudament justificada. Ha de ser una situació 
sobrevinguda i la seva causa directa ha de ser un accident laboral 
o una malaltia professional.

Cal aportar les factures i/o els documents que justifiquin les 
despeses realitzades amb aquestes finalitats.

Quantia

L’import de la prestació complementària, en cada cas concret, 
serà determinat per la CPE.

Forma de pagament

Un cop la CPE ha aprovat la concessió de la prestació, aquesta 
s’abona per mitjà de transferència bancària. En tots els casos, cal 
presentar les factures que justifiquin la destinació de la prestació 
complementària rebuda.

Cost

Aquesta prestació està inclosa en la cotització a la Seguretat 
Social per accident laboral i malaltia professional.

Procediment de sol·licitud

Cal emplenar l’imprès de sol·licitud disponible als centres 
assistencials d’Asepeyo i aportar la documentació econòmica que 
acrediti els ingressos de la unitat de convivència familiar, així com 
la resta de documents que s’estableixin per a cada tipus de 
prestació.
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