ALTRES AJUTS SOCIALS
SUBSIDI DE JUBILACIÓ
Prestació econòmica de pagament únic que percep el mutualista en la data de la seva jubilació forçosa per edat o per incapacitat permanent per al servei.

SERVEIS CENTRALS
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
Pº Juan XXIII, 26 28040 Madrid

SUBSIDI PER DEFUNCIÓ
Prestació de pagament únic que s’abona als beneficiaris quan
es produeix la mort d’un mutualista.
AJUTS DE SEPELI
Prestació de pagament únic destinada a sufragar les despeses
de sepeli per la mort d’un beneficiari o del titular d’un document assimilat al d’afiliació.

SERVEIS PROVINCIALS I OFICINES DELEGADES
Les adreces i telèfons dels Serveis Provincials i
de les Oficines Delegades de MUFACE
poden consultar-se en:
http://www.muface.es/content/servicios-provinciales-y-oficinasdelegadas
Horari d’atenció al públic de dilluns a divendres,
de 9:00 a 14:00 hores

AJUTS ASSISTENCIALS
Destinats als mutualistes i als titulars del document assimilat al
d’afiliació quan es trobin en determinats estats o situacions de
necessitat, no coberts per altres prestacions, i no tinguin els
recursos indispensables per fer-hi front.
PRESTACIONS PER ESTUDIS UNIVERSITARIS
El programa d’Acció Formativa està actualment dedicat a la renovació de les beques de residència per a fills i orfes de mutualistes destinades a cobrir part de les despeses de residència en un
col·legi major, residència universitària o equivalent.

OFICINA D’INFORMACIÓ AL MUTUALISTA
Teléfons d’informació: 912 739 950 i 912 734 999
(dilluns a dijous de 9 a 18 h); divendres de 9 a 14 h.
Horari d’estiu (del 16 de juny al 15 de setembre):
dilluns a dijous de 8:30 a 14:30; divendres de 9 a 14 h.
Formulari d’informació per a consultes

www.muface.es

ALTRES SERVEIS
PODOLOGIA BÀSICA PER A MUTUALISTES I BENEFICIARIS
El conveni entre el Consell General de Col·legis Oficials de
Podòlegs i MUFACE, permet que els mutualistes i beneficiaris
de la mutualitat puguin ser atesos en els tractaments de quiropòdia bàsica a un preu màxim de 20,00 euros per consulta.

NIPO 636-15-035-1

A més s’inclou, a efectes de la seva publicitat, la convocatòria de
beques per a cursar estudis d’Ingenieria Agronòmica Superior o
de grau equivalents amb càrrec al llegat Casado de la Fuente,
destinades als fills o orfes de mutualistes mestres en medis
rurals.
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PROTECCIÓ PER INCAPACITAT
SUBSIDI PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT)
Prestació per a mutualistes titulars que es trobin en situació
d’IT, a partir del dia noranta-unè des de l’inici de la situació. La
quantia és fixa i invariable mentre no s’extingeixi, i serà la més
gran de les dues quantitats següents:
• El 80% de les retribucions bàsiques meritades (sou, triennis
i grau, si s’escau), incrementades en la sisena part d’una
paga extraordinària, corresponent al tercer mes de llicència.
• El 75% de les retribucions complementàries meritades en el
tercer mes de la llicència.
L’import màxim abonable tindrà com a límit les retribucions
complementàries íntegres meritades en el tercer mes de llicència.
LESIONS PERMANENTS NO INVALIDANTS
Abonament d’una indemnització, per una sola vegada, per
lesions causades per malaltia professional o accident en acte
de servei.

PRESTACIONS FAMILIARS
AJUTS PER PART MÚLTIPLE
Subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o
acolliment múltiples

ATENCIÓ A MALALTS PSIQUIÀTRICS CRÒNICS
Ajut econòmic de pagament únic al que tenen dret els
mutualistes quan es trobin en els supòsits de fet legalment
establerts de part, adopció o acolliment múltiples, la quantia del qual és el 100% de la base de cotització corresponent al dia del fet causant per 42 dies (sis setmanes de descans obligatori), calculat en funció del nombre de fills o
menors acollits simultàniament a partir del segon.
Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples
Ajut econòmic de pagament únic al que tenen dret els
mutualistes quan es trobin en els supòsits de fet legalment
establerts de part o adopció múltiples, la quantia del qual
és el pagament de 4, 8 o 12 vegades el Salari Mínim
Interprofessional mensual vigent al dia del naixement o
data de la resolució judicial d’adopció segons siguin 2, 3 o
més fills causants.

GRAN INVALIDESA
Abonament al mutualista d’una quantitat mensual igual al
50% de la pensió que li correspongui percebre segons la
legislació vigent.

SUBSIDI PER RISC DURANT L’EMBARÀS (RE) I RISC
DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL (RLN)
Prestació econòmica que poden sol·licitar les mutualistes
titulars que es trobin en situació de RE o RLN, a partir del dia
noranta-unè des de l’inici de la situació. La quantia, en ambdós casos, consisteix en el 100% de les retribucions complementàries meritades en el tercer mes de llicència.

• Ajuts per al manteniment i potenciació de la capacitat residual.
• Ajuts per a l’eliminació de barreres arquitectòniques.
• Ajuts per a mitjans tècnics.

Els dos ajuts són, amb caràcter general, compatibles entre
si.
PRESTACIÓ PER FILL O MENOR ACOLLIT A CÀRREC AMB DISCAPACITAT

Consisteix en una prestació econòmica destinada als
mutualistes i beneficiaris que necessitin romandre en
ambient controlat en hospitals, centres o unitats de caràcter
psiquiàtric.
ATENCIÓ A PERSONES DROGODEPENDENTS
Prestació econòmica destinada als titulars i beneficiaris que
precisin tractament integral de la drogodependència dirigit a
la rehabilitació i reinserció sociolaboral.
ESTADES TEMPORALS EN RESIDÈNCIES ASSISTIDES O EN
CENTRES DE DIA I DE NIT
Ajut econòmic dirigit a contribuir al finançament de les despeses originades per aquestes estades la quantia mensual
màxima del qual està en funció de la capacitat econòmica
del mutualista.
Existeixen dues modalitats:
• Ajuts per a estades en residències assistides.
• Ajut per a assistència a centres de dia i de nit.
AJUTS PER A MALALTS CELÍACS

Assignació econòmica mensual que s’estableix en funció de l’edat, del grau de discapacitat i de la necessitat de concurs d’una
altra persona del fill o menor acollit amb discapacitat.

AJUTS DE PROTECCIÓ SOCIOSANITARIS

Es tracta d’una prestació econòmica destinada a la compra
de productes alimentaris preparats especialment per a respondre a les necessitats nutricionals de les persones amb la
malaltia celíaca.
AJUTS PER A MALALTS ONCOLÒGICS

AJUTS PER A L’AUTONOMIA PERSONAL
Contribució al cost dels serveis, activitats o mitjans tècnics
que necessitin les persones amb discapacitat o dependents.
Existeixen tres modalitats:

Prestació econòmica per als mutualistes i beneficiaris destinada a la compra de pròtesis capil·lar i de sostenidor/s
postmastectomia.
AJUTS DE PROLONGACIÓ D’EFECTES
Renovació dels ajuts concedits en anys anteriors, prèvia
sol·licitud de l’interessat.

