
secretaría saúde laboral e medio ambiente
comisión executiva nacional
sindicato nacional de comisións obreiras de Galicia
Gabinete de Saúde Laboral

I N F O R M A C I Ó N  S O B R E  M U T UA S

Os  traballadores  e  traballadoras  somos  conscientes  da  mala 
atención, tanto médica como de trato, que en demasiadas ocasións 
recibimos das mutuas.

Por  esa  razón,  dende  CCOO  queremos  informar  de  cales  son  os 
dereitos dos traballadores con respecto ás mutuas, e tamén de como 
actuar en cada caso.

1) Cando debemos acudir á MUTUA?

Sempre  que  un  traballador  ou  traballadora  sufra  un 
accidente laboral ou padeza unha enfermidade derivada 
do traballo debe ser atendido pola MUTUA. Para que isto 
sexa posible,  a  empresa ten a obriga de lle  facilitar  á 
persoa afectada o parte de asistencia.

No caso de necesitar baixa médica polas causas antes 
citadas,  nesta  constará  que  é  por  «CONTINXENCIAS 
PROFESIONAIS».

2) Enfermidade profesional ou enfermidade común?

Enfermidade  común  (EC):  Unha  baixa  por 
enfermidade  común  é  aquela  relacionada  cunha 
patoloxía que non depende en absoluto do noso traballo.

Continxencia  profesional  (accidente  de  traballo  –
AT–  ou  enfermidade  profesional  –EP–):  Cando 
sufrimos un accidente de traballo, normalmente non hai 
problemas para que conste na baixa como tal. No caso 
de enfermidade profesional, a cousa cambia.

Unha baixa por EP é aquela que debemos esixir cando 
a nosa patoloxía estea relacionada co traballo.

Cando unha EP pasa por EC estamos PERDENDO 
DEREITOS económicos e de saúde laboral.
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3) Cando estamos en situación de IT por enfermidade 
común, pode facer controis a MUTUA?

A mutua pode citar o traballador ou traballadora para 
facer  o  control  desa  baixa,  a  partir  do  primeiro día, 
pero  citando  cunha  antelación  mínima  de  catro 
días hábiles.O traballador ou traballadora  ten a obriga 
de  acudir,  porque  se  non  poden retirarlle  a 
prestación económica.

De  todos  os  xeitos,  estes  controis  teñen  certas 
limitacións e o médico da mutua non pode darnos a alta 
en EC.

4) Ten  que  se  facer  cargo  a  mutua  dos  gastos  de 
transporte?

Dende  finais  do  ano  2009  a  mutua  ten  a  obriga  de 
compensar  os  gastos  de  transporte  derivados  da 
asistencia  sanitaria  e  controis  médicos,  tanto  de 
continxencias  profesionais  como  comúns.  A 
compensación está regulada para cada caso.

Lembrade que ante calquera problema podedes contar co apoio do 
voso delegado ou delegada de prevención de CCOO.

Se  tendes  calquera  dúbida  (alta  indebida,  mala  praxe,  trato 
inadecuado,controis  abusivos,  etc.),  podedes poñervos  en contacto 
con nós no Gabinete de Saúde Laboral de CCOO.

GSL- Vigo: 986 246 893/00
GSL- Ferrol : 981 369 300
GSL- Santiago : 981 551 816/00
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