
ACCIDENTES LABORAIS NO ENSINO PÚBLICO

PROCEDEMENTO DE RECOÑECEMENTO DE DEREITOS DERIVA-
DOS DE ENFERMIDADES PROFESIONAIS E ACCIDENTES EN 
ACTO DE SERVIZO. 

Os accidentes laborais ou en acto de servizo teñen unha xestión diferente en función de que 
a docente afectada pertenza a MUFACE (funcionariado de carreira) ou ao Réxime Xeral da 
Seguridade Social (profesorado interino).

PROFESORADO DE MUFACE 

Se se sofre un accidente no traballo[1]: 

A Xefatura do Servizo de Persoal da Xefatura Territorial iniciará de oficio un expediente de 
pescudas para identificar as causas, determinar a relación de causalidade entre as consecu-
encias e a actividade realizada, e cualificar a situación como accidente en acto de servizo 
ou non. 

A persoa interesada debe enviar, a través do centro, a seguinte documentación:  
  
- Modelo de informe, do que dispón a dirección do centro. 
- Parte médico inicial, normalmente de urxencias. 
- Copia do primeiro parte  de baixa, se houber. 
- Declaración das testemuñas. 
- Atestado policial ou da garda civil, se houber. 

Concluído o expediente de pescudas, remítese copia ao interesado/a e a MUFACE, que ini-
cia de oficio o procedemento de RECOÑECEMENTO DE DEREITOS DERIVADOS DO AC-
CIDENTE, que rematarán nunha resolución e notificación á persoa interesado/a. 
Para todo o proceso hai dous meses de prazo. 

No transcurso do proceso hai momentos determinados nos que se pode presentar nova do-
cumentación. 

No caso que a Xefatura Territorial non inicie o expediente de oficio, pode facelo a persoa 
interesada.  
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No caso de que se precisen prestacións sanitarias excepcionais ou que se orixinen lesións 
permanentes non invalidantes, debe ser a persoa interesada a que inicie o procedemento, 
unha vez rematado o anterior.  

As lesións permanentes non invalidantes deben ser cualificadas polo EQUIPO DE VALORA-
CIÓN DE INCAPACIDADES (EVI) dependente do INSS, que determinará se as lesións son 
susceptíbeis de indemnizacións, aplicando o baremo establecido no Réxime Xeral da Segu-
ridade Social, ou se constitúe unha incapacidade permanente parcial [2]. 

Prazo: 15 días para alegacións despois da valoración do EVI. 
  
No caso de ter dereito a indemnizacións, estas son compatíbeis coas que se poidan xerar da 
execución da póliza de accidentes persoais que ten subscrita a Xunta para  todo o seu perso-
al, as 24 h, en calquera parte do mundo.   

PROFESORADO DO RÉXIME XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

Para este profesorado (interino, substituto, persoal laboral non docente, profesorado de reli-
xión) os trámites fanse a través da Mutua. 
   
NO CENTRO DE TRABALLO: A dirección deberá encher un “TALÓN DE SOLICITUDE DE 
ASISTENCIA” que hai nos centros. En caso de non telos, solicitarase á MUTUA coa que a 
Xunta teña concerto.  

ACCIDENTE “IN ITINERE” . A traballadora ou traballador debe acudir a recibir asistencia 
médica a un centro. Se é posíbel a un da rede da Mutua concertada pola Consellaría. Se 
non, en 2º lugar, a un dos que teñan concerto con ela (coa Mutua) e, de non ser posíbel, en 
calquera centro sanitario.  

O antes posíbel, comunicarase ao centro de traballo e este debe remitir por FAX ao centro 
que presta a asistencia (Sanatorio, Clínica, etc.) o “TALÓN DE SOLICITUDE DE ASISTEN-
CIA”. Se dá lugar a baixa, débese tramitar coa correspondente Xefatura Territorial. 

[1] A modo de exemplo, considérase accidente en acto de servizo, entre outros, as fracturas, 
escordaduras, infartos, accidentes vasculares, de automóbil no desprazamento cara o centro 
ou o domicilio. 
[2] No caso de ter dereito a indemnizacións, estas son compatíbeis coas que se poidan xerar 
da execución da póliza de accidentes persoais que ten subscrita a Xunta para todas e todos 
os seu persoal, as 24 h, en calquera parte do mundo. 
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Normativa legal: 

Orde APU/35554/2005 do 7 de novembro do MAP polo que se regula o procedemento para o 
recoñecemento dos dereitos derivados de enfermidades profesionais e de accidentes en acto de 
servizo en ámbito do mutualismo administrativo xestionado por MUFACE.  
CIRCULAR Nº2/2006 SOBRE ACCIDENTES EN ACTO DE SERVIZO. Ligazón 


