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La reforma de la Llei de Mútues aprovada el dia 18 de juliol al Consell de Ministres reforça, 
contra el criteri expressat per CCOO, el caràcter privat d'aquestes entitats i els hi manté 
competències que han anat assumint al llarg dels anys, cosa que sembla qüestionar, de 
manera injusta, la capacitat, més que acreditada de l'INSS i dels mitjans públics per gestionar 
aquestes prestacions. 
 
Inicialment, el Govern plantejava que les Mútues donessin l'alta als empleats / es davant el 
silenci administratiu dels Serveis Públics de Salut, encara que finalment no s'ha plasmat en la 
Llei. 
 

No obstant, la reforma reforça de forma absurda, les 
capacitats de control de les Mútues des del primer 
dia de baixa, establint un procediment pel qual 
poden proposar l'alta a la Inspecció Mèdica del 
sistema públic de salut i, de no ser atesa aquesta 
petició en 5 dies, podrien presentar recurs 
davant l'INSS que disposaria de 4 dies per 
resoldre l'expedient. En aquest cas, el treballador/a 
disposa de 10 dies per efectuar al·legacions. A més, 
atorga a les Mútues la capacitat de declarar, 
justificada o no, la incompareixença del treballador/a 

davant una proposta de revisió mèdica per part de la Inspecció Mèdica del Sistema Nacional de 
Salut. 
 
En definitiva, la gestió i reconeixement de les nostres baixes i altes, estarà sotmès des del dia 1 
de setembre al criteri de les Mútues, que, no ho oblidem, són associacions d'empresaris per a 
la gestió de les contingències professionals, i ara també de les comuns, però que també 
paguem la plantilla a través de les nostres cotitzacions. 
 
Des de CCOO, rebutgem  la delegació de control que s'atorga a les Mútues, ja que totes 
aquestes modificacions es recolzen en criteris economicistes per evitar un excessiu absentisme 
laboral, al nostre judici inexistent, (Espanya és el tercer país amb l'índex d'absència laboral 
més baix de la CEE) apartant de les prioritats la recuperació de la salut dels treballadors i 
treballadores. 

       Setembre de 2014 

 
 
 

 

MÉS CONTROL SOBRE LES BAIXES PER MALALTIA 

Fitxa d’afiliació     Data ………..…… 
 

Nom i cognoms ............................................................................................................... 

DNI .……............................ Telèfon …………………….... Data naixement .................... 

Clau oficina .................... Direcció..................................................................................... 

Població ..........................................................,...................... Codi postal .................... 

Domiciliació bancària:   

                            

IBAN                 Banc/Caixa      Oficina         DC         Compte corrent/llibreta 

Correu electrònic ………………………...............…........ Signatura: 

 
(Entrega-la als teus representants de CCOO BBVA o envia-la escanejada a bbvacat@comfia.ccoo.es) 

PROTECCIÓ DE DADES:  

Les teves dades seran incorporades a un fitxer 
del que és titular la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També 
seran incorporades a un fitxer de la 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras i 
de la Federació corresponent al sector al que 
pertany l’empresa en la que treballis i que pots 
comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat del 
tractament de les teves dades en aquests 
fitxers es el manteniment de la teva relació 
com persona afiliada amb les concretes 
finalitats establertes en els estatuts. A més 
aquestes dades podran servir per a enviar-te 
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. 
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en 
la web de la CSCCOO, dels acords i de les 
dades d’aquestes entitats. Pots exercir els teus 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el 
seu cas, d’oposició, enviant una sol·licitud per 
escrit acompanyada de la fotocòpia del teu DNI 
i indicant “PROTECCIO DE DADES”, al domicili 
de la CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 
08003 Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, i 
al domicili de la CSCCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als 
fitxers de la CSCCOO i de les Federacions. Si 
tens algun dubte pots enviar un correu 
electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 
934.812.902 
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