
 
 

Guía 
para 

Novos/as MUTUALISTAS 

 

 



  

Desde Muface, queremos darche o parabén pola túa nova condición de 
funcionario/a de carreira e a benvida por ser novo/a mutualista.  

  
  
Elaboramos esta breve guía co fin de establecer un primeiro contacto e 
ofrecerche información esencial que che será de utilidade.  
  
  
Esperamos que che resulte de proveito e non dubides en contactar 
connosco para aquilo en que podamos axudarche.  
  

  

Un cordial saúdo  
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1. O MUTUALISMO ADMINISTRATIVO  

  

 

Ao adquirir a condición de funcionario de carreira pasas obrigatoriamente a formar 

parte do Mutualismo Administrativo, que é un dos mecanismos de cobertura dos 

Réximes Especiais da Seguridade Social para os funcionarios.   

  

O mutualismo garante a percepción dun conxunto de prestacións sanitarias e 

sociais aos seus mutualistas.   
  

No ámbito administrativo, está integrado por ISFAS (para as Forzas Armadas, a 

Garda Civil, o persoal estatutario do CNI e o persoal civil de corpos adscritos ao 

Ministerio de Defensa), MUGEJU (para o persoal ao servicio da Administración de 

Xusticia) e MUFACE (para o personal ao servicio da Administración Civil).   

  

O modelo de asistencia sanitaria de MUFACE é mixto, o que significa que os 

mutualistas poden elixir libremente entre:   

  

Asistencia sanitaria pública  

Asistencia sanitaria concertada  
  

Recorda que independentemente da túa elección, queda garantida a carteira de 
servizos do Sistema Nacional de Saúde.  
 
 
  

 

Por último, aclaramos que MUFACE non xestiona as pensións de xubilación, 
incapacidade permanente, viuvez ou orfandade. Tampouco xestionamos 
prestacións/permisos de maternidade/paternidade. MUFACE non ten 
competencia en materia de saúde pública, que corresponde ás comunidades 
autónomas. Infórmate no apartado de Covid 19 e vacinación da páxina web 
  



  

MUFACE é o organismo público encargado de xestionar o mutualismo 
administrativo para o persoal da Administración civil.  

  

O colectivo de mutualistas e beneficiarios é aproximadamente 1.500.000 persoas, 
entre mutualistas obrigatorios (activos e xubilados) e voluntarios.  

  

MUFACE conta cuns Servizos Centrais e unha estrutura territorial conformada polas 
Direccións Provinciais, que cobre todo o territorio nacional.  

O documento de alta acredita a condición de alta na Mutualidade. Unha vez que 
elixas unha entidade, poderás vela e levala na APP ou, se a necesitas en papel, 
podes solicitar un certificado de afiliación na sede electrónica. 
  
 
 
O bloc de receitas pode ser necesario, e envíao MUFACE cando se faga a elección 
da entidade sanitaria. Non é necesario solicitalo. 
 

 

En ningún caso as tarxetas que expiden as Entidades sanitarias concertadas e os 
Servizos de saúde das CCAA substitúen ao documento de afiliación.  

 

O talonario de receitas pode ser necesario, e envíao MUFACE cando se faga a 

elección da entidade sanitaria. Non é necesario solicitalo. 
 
 
Modelo de documento de afiliación: 
 

  

    

Documento de afiliación  

2 .MUFACE  

 

https://sede.muface.gob.es/sedeclave/public/servicio.htm?idServicio=11


  

Poderás relacionarte e realizar xestións con MUFACE comodamente por medios informáticos 
dos seguintes xeitos:  

  

Páxina web: www.muface.es  

  

App MUFACE: para realizar xestións directamente desde o teu dispositivo móbil, tales como 
localizar oficinas de MUFACE, contactar coa Oficina de Información ao Mutualista, solicitar 
cita previa ou talonario de receitas ou Tarxeta Sanitaria Europea, acceder á túa tarxeta de 
afiliación, ou ver o estado das túas solicitudes, entre outras.  

  

Para descargar a App e rexistrarse : 
www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/app-movil.html  

  

Sede electrónica:  
www.sede.muface.gob.es    

Poderás realizar trámites relacionados con prestacións, modificar os teus datos ou os 
dos beneficiarios, solicitar talonarios de receitas, entre outras moitas xestións. As 
oficinas de MUFACE só atenden sen cita as urxencias sanitarias, e, con cita, as 
xestiónsque non admiten outra canle. O modo de obter cita previa en cada oficinaestá 
na ligazón que segue: 
https://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/Oficinas-de-MUFACE-c
on-Cita-Previa.html  

  

  

  

Contacta con Muface.  

http://www.muface.es/
http://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/app-movil.html
http://www.sede.muface.gob.es/


   

Lembra que para operar desde internet, terás que obter algún dos medios de 
identificación electrónica; ten presente que algún dos servizos electrónicos 
son de uso obrigatorio para obter prestacións. Estes medios son:   

  

Sistema Cl@ve http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html  
  
Certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre   fntm.es/ceres  

  
DNI-Electrónico: http://dnielectronico.es/portalDNIe  

  

Recomendámosche que utilices Cl@ve xa que non esixe software 
engadido nin tarxeta física. Na seguinte ligazón poderás atopar 
información sobre o modo de obtela:  

   

www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/Oficinas-de-registro-C
l-ve-en-MUFACE.html  

  

 

mailto:Cl@ve
http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
http://fntm.es/ceres
http://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/Oficinas-de-registro-Cl-ve-en-MUFACE.html
http://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/Oficinas-de-registro-Cl-ve-en-MUFACE.html


  

Asi mesmo, como mutualista, poderás ser atendido e realizar xestións nas 
Direccións Provinciais de cada capital de provincia e Oficinas Delegadas  

  

O horario de atención ao público é de 9:00 a 14:00h de Luns a Venres.  

  

Podes consultar o modo de obter a CITA PREVIA, a localización e a información de 
contacto de todas as nosas oficinas dos Servizos Provinciais na nosa páxina web:  

  

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

  

Atención en oficina. ( CITA PREVIA SALVO URXENCIAS 
SANITARIAS).  

Muface ofrece asistencia telefónica aos seus mutualistas para realizar calquera 
consulta relativa a súa condición de mutualista.  

  

Esta atención telefónica préstase a través do número   060  

  

Oficina de Información al Mutualista  

 

http://muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/nuestrasOficinas.html


 
   

Como mutualista, poderás incluír beneficiarios que estarán protexidos pola 
cobertura de MUFACE. Recorda que a inclusión de beneficiarios non é automática, 
senón que debes facela en todo caso.   

  

O alta de beneficiarios podes realizala electrónicamente na nosa sede, a través da 
seguinte ligazón:   

  

www.muface.sede.gob.es/procedimientos/portada/idp/515 e tamén nas nosas 
oficinas.  

  

  

  

Os requisitos para ser beneficiario son os seguintes:  

  

 • Vivir co titular do dereito e a expensas del.  

 
• Non percibir ingresos por rendementos derivados do traballo superiores ao dobre 
do IPREM,  

 
• Non estar protexido por título distinto a través de calquera dos réximes que 
integran o Sistema Español de Seguridade Social, cunha extensión e contidos 
análogos ao establecido no Réxime Xeral. Existe incompatibilidade con calquera 
réxime da Seguridade Social.  

  

3. BENEFICIARIOS  

 

 

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


   

Prestacións Sanitarias  

  

Asistencia Sanitaria, pública ou 
concertada  

  

Prestación Farmacéutica  
  

Prestacións Complementarias:  

(Oculares, Dentarias, Ortoprotésicas)  

Os produtos sanitarios ORTOPROTÉSICOS 
adquiridos terán que ser previamente 
prescritos polo facultativo correspondente, e 
posteriormente verificados. Sempre se deberá 
achegar a factura coa información completa. As 
prestacións dentarias e oculares son de 
tramitación electrónica obrigatoria para 
activos.  

  

 

 

 

Como mutualista terás acceso a dous grandes grupos de prestacións:  

  
  

4. PRESTACIONES  

 

Prestacións Sociais  

  

Incapacidade Temporal  

  
Programas socio-sanitarios  

  
Gran Invalidez  

  
Prestacións Familiares  

  
Axudas asistenciais  
  
Becas  

  



   

Ao ingresar no mutualismo administrativo tes a opción de escoller libremente, 
segundo as túas preferencias e circunstancias, o modo de recibir a prestación de 
Asistencia Sanitaria, ben a través dalgunha das Entidades coas que MUFACE 
subscribiu convenio, ou ben a través dos Servizos públicos de Saúde.  

  

Podes cambiar a opción escollida durante o mes de xaneiro.  

  

É moi importante que coñezas ben os servizos ofertados pola opción que escollas.  

  

Se escolliches algunha Entidade Concertada, atoparás esta información nos catálogos 
de medios da compañía. Neles contéñense as instrucións para recibir a asistencia 
sanitaria oportuna en cada situación. Podes acceder a eles a través da páxina web de 
MUFACE 
www.muface.es/muface_Home/encuentra-tu-medico/catalogo-medicos-y-servicios
.html   
  

As compañías concertadas ofertan unha serie de servizos adicionais (asesoramento 
médico a distancia, segunda opinión gratuita, mellora de tratamentos de 
reprodución asistida, entre outras). Máis información na web de MUFACE.  

  

Se escolliches a sanidade pública recibirás asistencia do servizo público de saúde do 
teu lugar de residencia. O servizo provincial darache as instrucións para relacionarse 
con el 

www.muface.es/muface_Home/encuentra-tu-medico-servicios-publicos-de-salud.h
tml  

  

5. ELECCION DE ASISTENCIA SANITARIA  

 

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


  

A tarxeta sanitaria  

  

A Entidade concertada ou o servizo público de saúde expedirá a Tarxeta Sanitaria, 
que é individual e non substitúe ao documento de afiliación. Para recibir asistencia 
sanitaria e farmacéutica terás que presentalas. No caso de necesitar atención 
facultativa sen recibir aínda a Tarxeta Sanitaria poderás ser atendido polos 
facultativos acudindo co Documento de afiliación e o talonario oficial de receitas  

  

As Entidades concertadas remitirán a Tarxeta Sanitaria ao teu domicilio; en caso de 
non recibila contacta con elas.  

  

No caso do Sistema Público de Saúde, a Tarxeta Sanitaria é expedida polo centro de 
saúde correspondente ao teu domicilio, alí debes solicitalo en calquera caso.  

  



   

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

902 010 010  www.asisa.es  

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

 

 

 

 

6. ENTIDADES CONCERTADAS DE SAÚDE  

 

Co fin de garantir a Asistencia Médica, para o ano 2022-2024, MUFACE subscribiu 
concerto coas seguintes Entidades de Seguro de Saúde:  

  

http://www.dkvseguros.es/
http://www.asisa.es/
http://www.adeslas.es/


 
  

 
 

Ao ser nomeado/a funcionario/a en prácticas, deberás en todo caso elixir e facer o 
alta no réxime que elixas, público ou concertado  

  

 • Se es docente ou estás incluído nos procesos de afiliación masiva, poderás 
facelo a través da sede electrónica, no enlace que che será enviado por correo 
electrónico, utilizando Cl@ve, DNI electrónico ou certificado dixital. Si tiveses 
algún impedimento para realizar o alta na entidade a través da tramitación 
electrónica, poderás realizar esta xestión en papel, seguindo os pasos que se 
indican e enchendo e asinando o impreso AB-1 que podes atopar na nosa web.  

 

• Se non é o teu caso, ou se pertencendo ao grupo anterior tes problemas coa 
solicitude electrónica e non houbese solución inmediata, descarga da páxina 
web o impreso AB-1 de Afiliación, Variacións e Baixa de Mutualistas. Tras 
cumprimentalo e asinalo, podes preferentemente remitilo por correo postal ou 
entregalo no teu Servizo Provincial, solicitando antes cita previa. Podes 
consultar as direccións postais na páxina web de MUFACE, en “Atención ao 
mutualista”, no enlace “Direccións Provinciais e Oficinas Delegadas”  

  

  

Como facer a alta na Entidade.  

  



  

 Adeslas…………………………………..…900 322 
237  

  
ASISA………………………….…..………...900 900 
118  
DKV ………………...............................900 300 799  

  
   

 
Ante unha urxencia sanitaria, é moi importante que utilices os medios que che 
corresponden segundo a opción que escollas.  

  

Así, se optaches por unha entidade concertada, nunha situación de urxencia non 
chames ao 112, pois pode supoñer que teñas que afrontar persoalmente 
elevados custos.  

  

Por iso recorda: utiliza sempre os medios que che corresponden segundo a túa 
elección.  

  

URXENCIA SANITARIA SERVICIO PÚBLICO DE SAÚDE  

  

Se optaches por asistencia sanitaria a través do Servizo público de saúde, en 
caso de urxencia chama ao 112.  

  

7. URXENCIA SANITARIA  

  

TELEFONOS DE URXENCIA SANITARIA DE ENTIDADES 
CONCERTADAS  



    

A prestación farmacéutica é común para todas as opcións de asistencia sanitaria.  

  

Comprende a indicación, prescrición e dispensación dos medicamentos, produtos 
sanitarios e produtos dietéticos que, de acordo coa normativa sanitaria de aplicación 
para o Sistema Sanitario Público, se poden financiar con fondos públicos.  

  

Os talonarios de receitas son expedidos por MUFACE e pódense solicitar a través da 
sede electrónica con Cl@ve, certificado dixital ou DNI electrónico. Tamén poden 
solicitarse a través da App de MUFACE.  

  

A receita electrónica de MUFACE está a implantarse; polo momento, funciona en 
todas as comunidades autónomas para mutualistas que elixiron opción pública 
salvoen Ceuta y Melilla.  Se es mutualista de opción pública residente en Galicia, 
CLM, Ceuta e Melilla cando salgas  de a tua comunidade debes levar un 
talonario.Se es mutualista adscrito a Ceuta ou Melilla, ou se elixiches opción de 
entidade concertada, deberás utilizar o talonario de receitas, xa que a extensión da 
receita concertada está en proceso.  

  

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

8. PRESTACION DE FARMACIA  

 



 
 

 

   

A continuación explicámosche como debes actuar se te atopas nunha situación de 
incapacidade temporal  

  

 • Que facer ao comezo dunha incapacidade temporal?  

  

  O mutualista debe:  

 
1. Acudir ao médico (da entidade concertada ou do servizo público de saúde) 
para que este declare a existencia dun proceso patolóxico que imposibilita 
temporalmente ao mutualista prestar os seus servizos con normalidade).  

 
2. O médico lle expedirá o parte de baixa no exemplar oficial de MUFACE 
(dúas copias). Dispoñible na web.  

 
3. Presentar o parte de baixa no organismo onde se prestan servizos (copias 
do órgano de persoal) para xustificar a ausencia do posto de traballo e 
solicitar a licenza por enfermidade antes do 4º día hábil desde a data de inicio 
da situación de IT.  

Partes de Baja en   
 https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Incapacidad.html  

  

  

  A Unidade de recursos humanos do órgano de persoal co parte de baixa 
emite a licenza por enfermidade e comunica esta situación a MUFACE.  

.  

   

  
   

9. INCAPACIDADE TEMPORAL  

 

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


 
 

 
 

   

 •  • Que facer durante a incapacidade?  

  

  O mutualista debe:  
 1. Acudir as revisións periódicas (normalmente cada 15 días)  

 
2. O médico lle expedirá os partes sucesivos de confirmación (dúas copias).  

 
3. Presentar os partes de confirmación ao organismo onde se prestan os 
servizos para xustificar a ausencia do posto de traballo e solicitar as 
prórrogas sucesivas da licenza por enfermidade  

  

  A Unidade de recursos humanos do órgano de persoal deberá expedir as 
prórrogas da licenza por enfermidade e comunicalas a MUFACE.  

  

 • E se se alcanzan os 91 días en situación de IT? A partir deste día, o órgano de 
persoal aboa ao mutualista só as retribucións básicas e deixa de pagar as 
complementarias. Para compensar esta perda retributiva está previsto o subsidio 
de incapacidade temporal que aboa directamente MUFACE. O importe do 
subsidio será o 75% das retribucións complementarias ou o 80% das básicas, o 
máis favorable.  

  



  

De novo 
Nosa Benvenida e 

moitas grazas. 

 
NIPO: 
279200356    



  

A porcentaxe de achega é:   
  

Con carácter xeral 30 % p.v.p.  
  

Para determinados medicamentos: 10% p.v.p. con un máximo por envase de 4,24€.  

  


