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SISTEMES DE PROTECCIÓ

MUFACE

A més del règim general de la Seguretat Social, al
qual estan acollits la major part dels ciutadans i les
ciutadanes, hi ha diversos règims especials, com
ara MUFACE, denominació amb què es coneix la
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat;
un organisme públic de l'administració de l'estat
adscrit al Ministeri d'Administracions Públiques. 

� Alta en MUFACE
Tot el professorat que ha superat el procés selec-
tiu està obligat a donar-se d’alta en MUFACE. Tant
la Llei 109/1963, de 20 de juliol, de funcionaris ci-
vils de l'estat, com el Decret 315/1964, de 7 de fe-
brer, que va aprovar el text articulat, disposen que
el règim de la Seguretat Social dels funcionaris pú-
blics siga establit per una llei especial. La Llei
29/1975, de 27 de juny, sobre Seguretat Social dels
funcionaris civils de l'estat, partint de l'existència
dels sistemes de classes passives i ajuda familiar
als quals, amb caràcter general i obligatori, esta-
ven adscrits tots els funcionaris de l'administració
civil de l'estat, crea una mutualitat única i obliga-
tòria, MUFACE.

MUFACE ofereix les prestacions següents: as-
sistència sanitària, pròtesis, prestació farmacèu-
tica, subsidi per incapacitat temporal, subsidi per
risc durant l'embaràs, indemnització per lesions
permanents no invalidants, prestació per gran in-
validesa, prestació per fill a càrrec minusvàlid, aju-
da per a adquisició d'habitatge, prestacions per a
estudis universitaris, subsidi de jubilació, subsidi
per defunció, ajuda de sepeli, ajudes assistencials,
ajudes de protecció sociosanitàries, ajudes eco-
nòmiques en els casos de part múltiple.

� Assistència sanitària 
Totes les persones mutualistes i beneficiàries de
MUFACE tenen dret a rebre les prestacions sani-
tàries. A més, els cònjuges dels mutualistes i els
que hagen conviscut amb ells –encara que no si-

guen beneficiàries– tenen dret a rebre assistència
per maternitat.

La cobertura sanitària de la cartera de serveis
de MUFACE és equivalent a la del Sistema Nacio-
nal de Salut. Les modalitats compreses en l'as-
sistència sanitària són les següents: 
• Atenció primària, en la qual s'inclouen les vacu-
nacions i l'atenció a pacients de VIH-sida.
- Atenció especialitzada en totes les especialitats
mèdiques i quirúrgiques, tant en consulta externa
com en règim d'hospitalització.
• Transport sanitari, oxigenoteràpia i aerosolterà-
pia a domicili.
Els serveis sanitaris són totalment gratuïts, sen-
se que calga realitzar cap aportació per part de l'as-
segurat.

� Possibilitat d'elecció
Els mutualistes poden optar entre l'assistència sa-
nitària del sistema sanitari públic a través de la Se-
guretat Social o la d'alguna de les entitats priva-
des d'assegurança lliure concertades. L'opció es
pot exercitar cada any, durant el mes de gener i per
una sola vegada. Cada entitat ofereix la possibili-
tat d'optar entre els facultatius i centres assisten-
cials que figuren en el seu catàleg de serveis, te-
nint en compte que han d’oferir almenys dos fa-
cultatius de cada especialitat.

� Assistència en l'estranger 
Les persones beneficiàries de MUFACE tenen una
cobertura en l'estranger equivalent a l'assistència
sanitària de la qual gaudeixen. No obstant això, cal
distingir dues situacions: 
1. Les persones mutualistes destinades en l'es-
tranger reben la seua assistència sanitària a tra-
vés d’ALICO mitjançant una pòlissa d’asseguran-
ça que MUFACE té subscrita amb aquesta entitat.
2. Els mutualistes que només es desplacen tem-
poralment a l'estranger i reben assistència sani-

tària tindran dret que MUFACE els reintegre les des-
peses ocasionades per aquesta assistència, amb
les següents excepcions: 
A) Que l'assistència rebuda o les despeses recla-
mades estiguen incloses en algun tipus de cober-
tura sanitària en l'exterior, a càrrec d'un ens pú-
blic o privat, estatal o estranger.
B) Que de l'apreciació de la patologia que es trac-
te es constate un propòsit intencionat del mutua-
lista o beneficiari d'eludir els serveis sanitaris que
li corresponguen.

� Tramitació 
Les entitats concertades editen catàlegs amb la re-
lació detallada dels seus serveis i mitjans, les adre-
ces, telèfons, horaris, així com la informació, ur-
gències i ambulàncies en altres províncies.

Per a determinats serveis, com l'hospitalitza-
ció o el transport, cal obtindre l'autorització prè-
via de l'entitat.

Només en determinats supòsits d'urgència
vital es pot recórrer a mitjans no concertats, encara
que és necessari comunicar-ho a l'entitat en el ter-
mini de quinze dies.

Quan sorgisquen dificultats per a obtindre
l'assistència haurà de presentar-se una reclama-
ció escrita davant l'entitat, la qual haurà de disposar
una alternativa assistencial en un termini de tres
dies.

� Reclamacions 
Les reclamacions o queixes relacionades amb l'as-
sistència sanitària s’han de presentar davant el ser-
vei provincial. MUFACE, després d'escoltar l'enti-
tat, li plantejarà una resolució i si continua el con-
flicte ho traslladarà a una comissió mixta provin-
cial. Si persisteix el desacord el cas serà examinat
per una comissió mixta d'àmbit estatal. En tot cas,
es podrà presentar una impugnació d'acord amb
la llei.

Què són els sexennis?

El cobrament de sexennis deriva de l’acord sig-
nat, en 1991, entre la Conselleria i alguns sin-
dicats de la mesa d’Educació. STEPV, contrari
a l’acord de sexennis, entén que és un sistema
retributiu que discrimina una gran part del pro-
fessorat —l’interí i interines, el professorat en
pràctiques i el que no arriba als sis anys d’an-
tiguitat, que no cobren un duro per aquest
concepte— paga salaris diferents per fer la ma-
teixa tasca i amb el mateix grau de responsa-
bilitat i ha convertit la formació permanent en
una cursa per col·leccionar crèdits, cosa que l
devalua i la converteix en una mercaderia. 

Mentre s’aconsegueix, i atesa la complexi-
tat del sistema, cal recordar les qüestions més
importants per poder cobrar puntualment els se-
xennis. Per al reconeixement hauran de tindre’s
acreditats sis anys de serveis en la docència i un
mínim de cent crèdits de formació per cada pe-
ríode de sis anys. Coincidirà amb el venciment
dels triennis parells, sempre que siguen trien-
nis per serveis docents. Es pot sol·licitar el re-
coneixement dels serveis previs al nomenament
com a funcionari de carrera. L’obtenció dels crè-
dits corresponents a cada període estan regu-
lats per un barem, així com les característiques
que han de complir les justificacions.

L'educació a l'exterior

L'educació a l'exterior es realitza en coordi-
nació entre els ministeris d'Educació i el d’A-
fers Exteriors, juntament amb l'Institut Cer-
vantes, amb els objectius d'estendre la pre-
sència del sistema educatiu espanyol en el
món i promocionar i difondre la llengua i la
cultura espanyoles. Les actuacions s’estenen
a 32 països a través de les conselleries d'E-
ducació i Ciència de les ambaixades.
Cal ser funcionariat de carrera en activitat
amb una antiguitat mínima de tres anys i
complir els requisits exigits en la normativa
i que conega l'idioma que s’assenyale en la
convocatòria per a cada lloc.


