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MALES PRAXIS DE L’ASEPEYO, FINS QUAN ? 
 
 

Des d’USPAC, un cop més, volem denunciar les contínues 

males praxis d’aquesta mútua (ASEPEYO) vers els 

companys/es que dia rere dia es veuen obligats a ser 

assistits per un accident o malaltia laboral. 

 

Són moltíssimes les queixes que ens arriben, ja sigui pel 

tracte rebut, per negar-se a donar una baixa laboral 

(obligant a iniciar canvis de contingència que s’acaben 

guanyant, però que genera un desgast al mosso i un mal 

ús del sistema sanitari públic), o per la no realització de 

proves mèdiques o retard en realitzar-les, diagnòstics 

erronis en molts casos (els quals acaben al Jutjat per la 

gravetat de “l’error” mèdic, causant en algun cas 

minusvàlues i incapacitats, USPAC té diversos 

procediments judicials iniciats).  

 

En moltes ocasions es força l’alta, erròniament, provocant recaigudes que 

posteriorment la mútua no vol assumir. I així podríem seguir anomenant infinitat 

casos de males praxis de l’ASEPEYO,... etcètera, etcètera. 

 

A sobre, ASEPEYO insta demandes contra els funcionaris del cos per revocació de 

contingències. Donat que hi ha un conflicte d’interessos, l’administració s’hauria de fer 

càrrec d’aquestes despeses generades al funcionari en ocasió del servei i, en canvi, la 

Sra. M. Pau Martí va negar aquesta possibilitat. 

  

Ho hem denunciat en reiterades ocasions, ja sigui en reunions regionals, al 

Comitè de riscos i de salut laboral o al mateix Consell de Policia,… i sempre la mateixa 

resposta: “no tenim constància”. Doncs, ara ja ho saben. 

 

Davant de qualsevol “mala praxis”, deixeu constància en forma de N.I i la passeu al 

vostre delegat/da per donar-li el tràmit oportú. Així mateix, demaneu sempre el núm. 

de col·legiat del metge que us atengui malament/mala praxis. 

 

USPAC no dubtarà en iniciar accions jurídiques contra els responsables (sigui Asepeyo 

o un facultatiu, o la DGP), ja que amb la nostra salut no s’hi juga.  

 

 

PROU DE MALTRACTAR ALS MOSSOS !!  

PROU DE JUGAR AMB LA NOSTRA SALUT !! 


