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LES MÚTUES A LA GENERALITAT 
 
Des de CCOO us volem fer arribar el nostre malestar pel comportament de les mútues amb els treballadors i 
treballadores de la Generalitat. 
 
Els sindicats tenim un allau de queixes del personal denunciant que les mútues fan mala praxi mèdica, 
derivacions al sistema públic de salut per fer tractaments i que no reben atenció en els centres de les 
mútues, malgrat presentar-se com a personal de l’Administració amb el corresponent volant d’assistència 
signat pel superior jeràrquic. Aquestes queixes han arribat a la Paritària General de Prevenció de Riscos 
Laborals de la Funció Pública (FP). 
 
Fa anys que recomanem que cal demanar el full de reclamacions a la mútua en cas que us atenguin 
malament, però no considerem que haguem de passar per aquest tràmit sistemàticament quan és la 
Generalitat qui paga les Mútues per a què ens atenguin si tenim un accident de treball. Tampoc ens volem 
exposar a que ens facin un “nyap” en una intervenció quirúrgica, com ha passat més d’una vegada. 
 
Les mútues són associacions d'empresaris, per tant la Funció Pública és jutge i part. 
 
CCOO qüestionem aquesta prevalença, quan és amb diners nostres -plusvàlua salarial- i amb la nostra 
salut que juguen empresaris i mútues. Volem DECIDIR. 
 
Recentment la FP ha tramés una carta a cadascuna de les mútues que té contractades (Asepeyo, Mútua 
Universal, Activa Mútua 2008, EGARSAT i MC Mutual) on, tot i que manifesta que no vol posicionar-se en 
cap sentit, els dóna un toc d’atenció arran les queixes presentades pels sindicats en la Paritària General i 
els hi demana que analitzin la seva gestió. 
 
La Funció Pública també demana que li fem arribar els casos concrets per poder-los tractar directament, tot i 
que això s’ha de fer amb el consentiment de la persona afectada per tractar-se de les seves dades 
mèdiques. 
 
Per tot això, us demanem que: 

1. Ens feu arribar qualsevol queixa  de tracte de la mútua i ho denunciarem allà on correspongui: FP, 
Inspecció de Treball, Oficina Antifrau, Premsa, Parlament... 

2. Col·laboreu i signeu els fulls de la campanya de CCOO contra la reforma del Reial Decret 
d'Incapacitat Temporal que la dreta del país vol impulsar i en el que es preveu que les mútues 
supleixin el sistema públic de salut, saltant-se drets bàsics ciutadans. (Aviat es penjarà la informació 
a la web). 
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