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Berrientzako Gida 

 



 

 

 

Mufacek zoriondu egin nahi zaitu karrerako funtzionario zarelako, eta, era 
berean, ongi etorria eman nahi dizugu mutualista berria bilakatzeagatik. 

 

Lehen hartu-eman bat edukitzea eta zuretzat erabilgarria izango den 
informazioa eskaintzea da gida labur honen helburua. 

 

Zuretzat probetxugarria izatea espero dugu, eta, zerbaitetan lagundu 
bazaitzakegu, jarri harremanetan gurekin.  

 

Adeitasunez 
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Aurkibidea 
 

1 . Mutualismo administratiboa 

2 . Muface 

3 . Onuradunak 

4 . Muface prestazioak 

5 . Asistentzia sanitarioa aukeratzea 

6 . Itunpeko osasun-erakundeak 

7 . Larrialdi sanitarioa: nola jokatu 

8 . Prestazio farmazeutikoa 

9 . Aldi baterako ezintasuna 
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Karrerako funtzionario bilakatzean, behartuta zaude mutualismo administratiboan 

sartzera. Mutualismo administratiboa funtzionarioentzako gizarte-segurantzako 

erregimen bereziak estaltzeko mekanismoetako bat da.  

 

 

Mutualismoak prestazio sanitario eta sozialen multzo bat jasotzea bermatzen die 

bere mutualistei.  

 

 

Arlo administratiboan, honako hauek osatzen dute: ISFAS (Indar Armatuak, Guardia 

Zibila, CNIko estatutupeko pertsonala eta Defentsa Ministeriori atxikitako 

taldeetako langile zibilak), MUGEJU (justizia-administrazioaren zerbitzura dauden 

langileak) eta MUFACE (administrazio zibilaren zerbitzura dauden langileak).  

 

 

Mufaceren asistentzia sanitarioko eredua mistoa da; horrek esan nahi du 

mutualistek bi aukera hauetako bat aukera dezaketela askatasunez:  

 

asistentzia sanitario publikoa 

itunpeko asistentzia sanitarioa 

 

 

Gogoratu, hautatzen duzun aukera hautatzen duzula, bermatuta dagoela Osasun 

Sistema Nazionalaren zerbitzu-zorroa. 

 

 

1. MUTUALISMO ADMINISTRATIBOA 
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2 .MUFACE 

MUFACE administrazio zibileko langileentzako mutualismo administratiboa 

kudeatzen duen organismo publikoa da. 

 

Gutxi gorabehera, 1.500.000 pertsonak osatzen dute mutualisten eta onuradunen 

kolektiboa; batzuk nahitaezko mutualistak dira (aktiboak eta erretiratuak), eta, 

besteak, berriz, boluntarioak. 

 

MUFACEk zerbitzu zentralak dauzka, bai eta probintzia-zuzendaritzez osatutako 

lurralde-egitura bat ere, Estatuko lurralde osoa hartzen duena.  

.  

Mutualista bilakatzen zaren unean, afiliazio-agiria egingo du MUFACEk. Agiri 

horrek mutualitatean afiliatuta zaudela egiaztatzen du, eta etxera bidaliko dizute, 

MUFACEk egiten duen afiliazio-tramitea amaitu eta gero, errezeta-taloitegi 

batekin batera, baita entitate-alta ere, zuk zeuk kudeatu beharrekoa. 

 

Funtsezko dokumentua da; horrenbestez, ongi gorde, eta gogoan izan beharrezkoa 

dela MUFACErekin kudeaketak egiteko eta medikuarenera joateko. Itunpeko 

erakunde sanitarioen eta autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuen txartelek ez 

dute ezein kasutan ordeztuko afiliazio-agiria. 

 

Afiliazio-agiria 
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Mufacerekin harremanetan jartzea 

Covid-19ko pandemiaren ondorioz gure edukiera mugatu eta jende kopurua 

arrazionalizatu dugu, aurretiko hitzordua ezarriz. MUFACErekin modu erosoan 

harremanetan jartzeko eta kudeaketak egiteko, honako bitarteko informatiko 

hauek erabil ditzakezu: 

 

 Webgunea: www.muface.es 

 

 MUFACE aplikazioa: zure gailu mugikorrean zuzenean egin ditzakezu 

kudeaketak, hala nola MUFACEren bulegoak bilatzea, Mutualistaren 

Informazio Bulegoarekin harremanetan jartzea, errezeten taloitegia edo 

Europako Osasun Txartela eskatzea, zure afiliazio-txartelean sartzea eta zure 

eskaeren egoera kontsultatzea. 

 

 Aplikazioa deskargatu eta erregistratzeko: 

www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/app-movil.html 

 

 Egoitza elektronikoa:  www.sede.muface.gob.es  

 

Prestazioekin lotutako izapideak egin ahal izango dituzu, zure edo onuradunen 

datuak aldatu, errezeta-taloitegiak eskatu, besteak beste. Une honetan, 

MUFACEko bulegoek, hitzordurik gabe, osasun-laguntzarako larrialdiak besterik ez 

dituzte hartzen, eta, hitzorduarekin, beste biderik onartzen ez duten kudeaketak. 

Bulego bakoitzean hitzordua lortzeko modua esteka honetan dago: 

 

https://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/Oficinas-

de- MUFACE-con-Cita-Previa.html 

 

http://muface.es/
http://muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/app-movil.html
http://sede.muface.gob.es/
http://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/Oficinas-de-
http://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/Oficinas-de-
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Gogoratu, Internet bidez jarduteko, identifikazio elektronikoko bitarteko bat 

eduki behar duzula. Era berean, gogoan izan zenbait zerbitzu elektroniko 

erabiltzea derrigorrezkoa dela prestazioak eskuratzeko. Hauek dira bitarteko 

horiek:  

 

Cl@ve sistema 
Oficinas de registro Cl@ve - Atención al mutualista - Portal Muface 
 
Espainiako Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrikaren ziurtagiri 
elektronikoa   fntm.es/ceres 
 
NAN elektronikoa: dnielectronico.es/portalDNIe 
 
Cl@ve erabiltzea gomendatzen dizugu, hura erabiltzeko ez baita behar beste 

softwarerik, ez eta txartel fisikorik ere.  

 

http://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/Oficinas-de-registro-Cl-ve-en-

MUFACE.html 

https://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/Oficinas-de-registro-Cl-ve-en-MUFACE.html
http://fntm.es/ceres
http://dnielectronico.es/portalDNIe
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Bulegoko arreta. 

Covid-19ko pandemiaren ondorioz gure edukiera mugatu eta jende kopurua 

arrazionalizatu dugu, aurretiko hitzordua ezarriz. Era berean, mutualistek arreta 

jaso eta kudeaketak egin ditzakete probintzia bakoitzeko probintzia-

zuzendaritzetan eta ordezkaritza-bulegoetan.  

 

Une honetan, MUFACEko bulegoek, hitzordurik gabe, osasun-laguntzarako 

larrialdiak besterik ez dituzte hartzen, eta, hitzorduarekin, beste biderik onartzen 

ez duten kudeaketak. Bulego bakoitzean hitzordua lortzeko modua esteka honetan 

dago: 

 

https://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/Oficinas-

de- MUFACE-con-Cita-Previa.html 

 

Jendaurreko ordutegia: 09:00etatik 14:00etara, astelehenetik ostiralera. 

 

Gure zerbitzuetako probintzia-bulego guztien kokagunea eta harremanetarako 

informazioa gure webgunean duzu: 

 

www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/nuestrasOficinas.html 

 

Mutualistarentzako Informazio Bulegoa 
 

Mufacek telefono bidezko laguntza eskaintzen die bere mutualistei, edozein 
kontsulta egiteko.  
 

060 zenbakira deituta jasotzen da telefono-arreta hori 

http://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/Oficinas-de-
http://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/Oficinas-de-
http://muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/nuestrasOficinas.html
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3. ONURADUNAK 

Mutualista izanda, onuradunak izenda ditzakezu, MUFACEren estaldurak babes 

ditzan. Gogoan izan onuradunak ez direla automatikoki izendatzen; zuk zeuk egin 

beharko duzu.  

 

Onuradunen alta elektronikoki egin dezakezu gure egoitzan, esteka honen bidez:  

 

www.muface.sede.gob.es/procedimientos/portada/idp/515. 

 

Baita gure bulegoetan ere. 

 

 

 

Baldintza hauek bete behar dira onuradun izateko: 

 

- Eskubidearen titularrarekin eta haren kontura bizitzea. 

- Lanaren etekinak ez izatea OAEAP adierazlearen bikoitza baino handiagoak. 

- Erregimen Orokorrean ezarritakoen antzeko hedapena eta edukiak izango dituen 

beste titulu baten babesik ez izatea, Gizarte Segurantzaren Espainiako Sistema 

osatzen duten erregimenetakoren baten bitartez. Bateraezintasuna dago Gizarte 

Segurantzako edozein erregimenekin. 

 

http://www.muface.sede.gob.es/procedimientos/portada/idp/515
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MUFACEk ez ditu kudeatzen Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren (GSNI) bidez 
jasotzen diren erretiroagatiko, ezintasun iraunkorragatiko, alarguntzagatiko eta 
zurztasunagatiko prestazioak.  
 
Ez ditu kudeatzen, halaber, ez aitatasun- ez amatasun-prestazioak/baimenak.  
 

GOGOAN IZAN 
 

4. PRESTAZIOAK 

Mutualista izanda, bi prestazio multzo handi baliatzeko aukera izango duzu: 

 
 

Prestazio sanitarioak 
 
Asistentzia sanitarioa, publikoa edo 
itunpekoa 
 
Prestazio farmazeutikoa 
 
 
Prestazio osagarriak: 

(ikusmenekoak, hortzetakoak, 

ortoprotesikoak) 

Produktu sanitario ORTOPROTESIKOAK 

eskuratzeko, dagokion fakultatiboak 

preskribatu behar ditu aurrez, eta egiaztatu, 

eskuratu eta gero. Beti atxiki beharko da 

faktura, informazio guztiarekin batera. 

Aktiboek nahitaez izapidetu behar dituzte 

elektronikoki hortzak eta ikusmena 

zaintzeko prestazioak. 

 

Gizarte-prestazioak 
 
Aldi baterako ezintasuna 
 
Programa soziosanitarioak 
 
Baliaezintasun handia 
 
Familia-prestazioak 
 
Laguntza asistentzialak 
 
Bekak 
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Mutualismo administratiboan sartzean nahierara aukera dezakezu, zure 

lehentasunen eta egoeraren arabera, asistentzia sanitarioko prestazioa jasotzeko 

modua: MUFACErekin ituna izenpetu duen erakundeetako baten bidez, edota 

Osasun Sistema Nazionalaren bidez.  

 

Urtarrilean eta ekainean alda dezakezu egindako aukera. 

 

Oso garrantzitsua da hautatu duzun aukeran eskaintzen diren zerbitzuak ezagutzea.  

 

Itunpeko erakunderen bat hautatu baduzu, konpainiaren baliabideen 

katalogoetan aurkituko duzu informazio hori. Egoera bakoitzean asistentzia 

sanitario egokia jasotzeko jarraibideak biltzen dira katalogo horietan.  MUFACEren 

webgunearen bidez eskura ditzakezu: www.muface.es/muface_Home/encuentra-

tu-medico/catalogo-medicos-y-servicios.html  

Itunpeko konpainiek zenbait zerbitzu gehigarri eskaintzen dituzte (urrutiko 

aholkularitza medikoa, doako bigarren iritzia eta laguntza bidezko ugalketako 

tratamenduen hobekuntza, besteak beste). Informazio gehiago nahi izanez gero, jo 

MUFACEren webgunera.  

 

Osasun publikoa aukeratu baduzu, zure bizitokiko osasun-zerbitzu publikoaren 

asistentzia jasoko duzu. Probintzia-zerbitzuak emango dizkizu harekin 

harremanetan jartzeko jarraibideak.  www.muface.es/muface_Home/encuentra-tu-

medico-servicios-publicos-de-salud.html 
 

5. ASISTENTZIA SANITARIOA AUKERATZEA 
 

http://www.muface.es/muface_Home/encuentra-tu-medico/catalogo-medicos-y-servicios.html
http://www.muface.es/muface_Home/encuentra-tu-medico/catalogo-medicos-y-servicios.html
http://www.muface.es/muface_Home/encuentra-tu-medico-servicios-publicos-de-salud.html
http://www.muface.es/muface_Home/encuentra-tu-medico-servicios-publicos-de-salud.html
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Itunpeko erakundeak edo osasun-zerbitzu publikoak emango du osasun-txartela. 

Txartel hori indibiduala da, eta ez du afiliazio-agiria ordezten. Aurkeztu egin beharko 

dituzu, asistentzia sanitarioa eta farmazeutikoa jaso ahal izateko. Oraindik ez 

baduzu osasun-txartela jaso eta arreta fakultatiboa behar baduzu, afiliazio-agiria eta 

errezeten taloitegi ofiziala aurkeztu beharko dituzu.  

 

Itunpeko erakundeek zure bizitokira bidaliko dute osasun-txartela; ez baduzu 

jasotzen, jarri harremanetan haiekin. 

 

Osasun Sistema Publikoaren kasuan, zure bizitokiari dagokion osasun-zentroan 

egingo dizute osasun-txartela. 

 

Osasun-txartela 
 



 

 MUTUALISTA Berrientzako Gida 

 

  

6. ITUNPEKO OSASUN-ERAKUNDEAK 

2020-2021 aldian asistentzia medikoa bermatzeko, MUFACEk ituna izenpetu du 

honako osasun-asistentziako aseguru-erakunde hauekin: 
 

902 200 200/ 915 645 454   www.adeslas.es 

902 010 010  www.asisa.es 

902 499 600/ 913 790 400   www.dkvseguros.es  

942 229 600 www.igualatoriocantabria.es 

http://www.adeslas.es/
http://www.asisa.es/
http://www.dkvseguros.es/
http://www.igualatoriocantabria.es/
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Gogoratu: Madrilen kasuan, Ordezkaritza Bulego Espezializatura bidali behar da 

inprimakia (c/Rios Rosas 44-A, 4ª planta, 28003, Madrid).  

 

Nola eman alta erakundean  
 

Praktiketako funtzionario izendatzen zaituztenean, erregimena aukeratu –publikoa 

edo itunpekoa–, eta alta eman behar duzu. 

 

- Irakaslea bazara eta afiliazio masiboko prozesuen barnean bazaude, egoitza 

elektronikoaren bidez egin dezakezu, posta elektronikoaren bitartez jasoko 

duzun estekan, Cl@ve, NAN elektronikoa edo ziurtagiria digitala erabilita. 

Izapidetze elektronikoaren bidez erakundean alta emateko oztoporik izanez gero, 

paperezko formatuan egin ahalko duzu kudeaketa hori; horretarako, gure 

webgunean adierazten diren urratsak egin behar dituzu, eta bertan dagoen AB-1 

inprimakia bete eta izenpetu. 

 

- Ez bada hori zure kasua, edota aurreko taldekoa izanda arazoak badituzu eskaera 

elektronikoarekin eta ez badago berehalako soluziorik, deskargatu webgunean 

AB-I inprimakia (mutualisten afiliazioa, aldaketak eta baja). Hura bete eta 

izenpetu ostean, posta bidez bidal dezakezu edo, bestela, zure probintzia-

zerbitzuan entregatu. MUFACEren webgunean kontsulta ditzakezu posta-

helbideak, «Mutualistaren arreta» atalean, «Probintzia-zuzendaritzak eta 

ordezkaritza-bulegoak» estekan. 
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7. LARRIALDI SANITARIOA 

Larrialdi sanitario bat gertatzen denean, oso garrantzitsua da hautatu duzun 

aukeraren arabera dagozkizun bitartekoak erabiltzea.  

 

Hortaz, itunpeko erakunde bat aukeratu baduzu, larrialdi-egoera batean ez deitu 

112 zenbakira; izan ere, hori eginez gero, zenbateko handi bat ordaintzeko 

egoeran gera zaitezke. 

 

Hori dela eta, gogoratu: erabili beti zure aukeraren arabera dagozkizun 

baliabideak.  

 

 

OSASUN-ZERBITZU PUBLIKOKO LARRIALDI-ZERBITZUA 

 

Asistentzia sanitarioa jasotzeko osasun sistema-publikoa aukeratu baduzu, 

deitu 112 zenbakira, larrialdi-egoeraren bat izenez gero. 

 

ITUNPEKO ERAKUNDEEN LARRIALDI SANITARIOKO TELEFONO-ZENBAKIAK 
 

Adeslas…………………………………..…900 322 237 
 
ASISA………………………….…..………...900 900 118 
 
Igualatorio Cantabria………………...942 224 050 
 
DKV……………………………….…………..900 300 799 



 

MUTUALISTA Berrientzako Gida 

 

  

Prestazio farmazeutikoa berbera da asistentzia sanitarioko aukera guztientzat. 

 
Osasun-sistema publikoari aplika dakiokeen araudi sanitarioaren arabera funts 

publikoekin finantzatu daitezkeen medikamentu, produktu sanitario eta produktu 

dietetikoen indikazioa, preskripzioa eta banaketa sartzen da hor.  

 

MUFACEk banatzen ditu errezeten taloitegiak, eta egoitza elektronikoaren bidez eska 

daitezke, Cl@ve, ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa erabilita. MUFACEren 

aplikazioaren bidez ere eska daiteke. 

 

MUFACEren errezeta elektronikoa ezartzen ari da; oraingoz, autonomia-erkidego 
guztietan funtzionatzen du aukera publikoa hautatu duten mutualistentzat (baina 
zure komunitatetik ateratzen bazara, taloitegia eraman beharko duzu, 
elkarreragingarritasuna lortu arte). 
 
Ceutari edo Melillari atxikitako mutualista bazara, edo erakunde itunduaren aukera 

hautatu baduzu, errezeten taloitegia erabili beharko duzu, itundutako errezetaren 

zabalkuntza prozesuan baitago eta sistema horrek Kantabrian bakarrik 

funtzionatzen baitu. 

 

Informazio gehiago: Receta electrónica en MUFACE - Portal Muface 

 

 

Hau da ekarpenaren ehunekoa: 

 

 Oro har: Publikoarentzako salmenta-prezioaren % 30. 

 Medikamentu jakin batzuetarako: Publikoarentzako salmenta-prezioaren % 10 

(4,24 € gehienez, ontzi bakoitzeko). 

 

8. PRESTAZIO FARMAZEUTIKOA 
 

https://www.muface.es/muface_Home/Receta-electronica.html


 

MUTUALISTA Berrientzako Gida 

 

  

 
Aldi baterako ezintasun-egoeran bazaude, zer egin behar duzun azalduko dizugu 

jarraian. 

 

Zer egin behar da aldi baterako ezintasun-egoera baten hasieran? 

 

 ➢ Mutualistak hau egin behar du: 

 1. Medikuarenera joan behar du (itunpeko erakundera edo osasun-

zerbitzu publikora), mutualistari bere zerbitzuak aldi batean 

normaltasunez ematea uzten ez dion prozesu patologiko bat 

dagoela adieraz dezan hark. 

 

 2. Medikuak bajako partea egingo dio MUFACEren eredu ofizialean 

(bi kopia). Eskuragarri dago webgunean. 

 

 3. Bajako partea aurkeztu behar du zerbitzua ematen duen 

organismoan (pertsonaleko organoaren kopiak), lanpostuko 

absentzia justifikatzeko eta gaixotasunagatiko lizentzia eskatzeko 

aldi baterako ezintasun-egoera hasi zenetik lau egun baliodun 

igaro baino lehen.  Hemen daude bajako parteak: 

https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Incapacidad.html 

 

 ➢ Pertsonaleko organoko giza baliabideen unitateak, bajako partea duenean, 

gaixotasunagatiko lizentzia egingo du, eta MUFACEri jakinaraziko dio egoera 

hori. 

. 

  

 
  

9. ALDI BATERAKO EZINTASUNA 

https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Incapacidad.html
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 Zer egin behar da ezintasun-egoerak irauten duen bitartean? 

 

 ➢ Mutualistak hau egin behar du: 

 1. Aldizkako azterketetara joan (normalean, 15 egunean behin). 

 

 2. Medikuak ondoz ondoko berreste-parteak emango dizkio (bi 

kopia). 

 

 3. Berreste-parteak aurkeztu behar ditu zerbitzua ematen duen 

organismoan, lanpostuko absentzia justifikatzeko eta 

gaixotasunagatiko lizentziaren ondoz ondoko luzapenak 

eskatzeko. 

  

 ➢ Pertsonaleko organoko giza baliabideen unitateak gaixotasunagatiko 

lizentziaren luzapenak eman beharko ditu, eta MUFACEri jakinarazi. 

 

 • Zer gertatzen da 91 egun emanez gero aldi baterako ezintasun-egoeran? 

Egun horretatik aurrera, oinarrizko ordainsariak soilik ordainduko dizkio 

mutualistari pertsonaleko organoak, eta ordainsari osagarriak ordaintzeari 

utziko dio. Ordainsari-galera hori konpentsatze aldera, aldi baterako 

ezintasunaren dirulaguntza dago aurreikusita, MUFACEk zuzenean 

ordaintzen duena. Dirulaguntzaren zenbatekoa ordainsari osagarrien % 75 

edo oinarrizko ordainsarien % 80 izango da, kasuan-kasuan onuragarriena 

dena. 
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Ongi etorri berriz ere, eta mila esker. 

 

 NIPO: 279200361 
 


