
MUFACE

Com ja denunciàvem el 2015, els funcionaris i fun-
cionàries hem continuat perdent prestacions de 
MUFACE.

Aleshores les retallades de les diferents mútues van 
afectar persones amb malalties greus, com ara les 
que patien processos oncològics, les quals van ser 
obligades a canviar el centre de referència que fins 
aquell moment els administrava la teràpia perti-
nent.
 
Considerant que aquestes retallades perjudicaven 
la salut de moltes persones, USTEC-STEs hi va pre-
sentar al·legacions, gràcies a les quals es van poder 
ajornar aquests canvis almenys fins a l’acabament 
del tractament.

Aquest any s’ha reduït considerablement el llistat 
de facultatius. S’ha fet de manera encoberta, ja que 
MUFACE no ha anunciat aquests grans canvis. El 
que ha passat és que quan els treballadors i treba-
lladores anaven a la consulta mèdica o als centres 
mèdics, se’ls informava que aquell centre o faculta-
tiu deixaria de visitar per a MUFACE i per tant ja 
no els podien oferir hora de visita a partir de gener 
2018 si no era de manera privada, és a dir, pagant.

Així doncs, pel que fa a assistència mèdica, as-
sistim a una segona retallada encoberta en pocs 
anys. Potser caldria revisar els compromisos de 
MUFACE i plantejar-nos si cal acceptar que, de re-
sultes d’aquest esperit d’optimitzar recursos, alguna 
entitat sanitària deixi sense servei alguna població. 

Així mateix, en els darrers anys, MUFACE ha deixat 
de compensar algunes de les despeses que habitual-
ment fem per tenir cura de la nostra salut, com ara 
les visites als odontòlegs. El complement que po-
dem sol·licitar com a ajut per a pagar aquestes des-
peses és ínfim.

MUFACE afirma que enguany han augmentat un 
5,62% la prima per finançar els concerts a les enti-
tats mèdiques, però el cert és que estem molt lluny 
de tenir els serveis que necessitem i mereixem. És 
important  que tinguem en compte algunes modi-
ficacions en les prestacions que ens proporciona 
MUFACE i que entre d’altres són:

• Noves prestacions en maternitat, cures 
pal·liatives, odontologia infantil, oftalmologia, 
diàlisi, oncologia, psiquiatria, vacunació i en la 
utilització de noves tècniques mèdiques.
• Actualització de serveis respecte als catàlegs 
mèdics, la protecció de majors de 65 anys, auto-
ritzacions, domicili temporal, desplaçaments...
• Doble període de canvi d’elecció d’entitat mèdi-
ca, al gener i al juny.
• Recepta electrònica.
• Urgències a l’àmbit rural.

USTEC-STEs reivindiquem el dret a una cura inte-
gral de qualitat de la nostra salut amb els serveis i les 
prestacions que siguin necessaris. Els treballadors i 
treballadors aportem la nostra quota a MUFACE 
per a tenir uns serveis suficients, a l’abast i gratuïts.

SALUT LABORAL
Full 344

www. salut.sindicat.net
salut@sindicat.net



barcelona@sindicat.net  
girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net
tarragona@sindicat.net  
tortosa@sindicat.net

www.facebook.com/groups/ustecstes/ @USTECSTEs

USTEC·STEs
Intersindical Alternativa de Catalunta IAC

Barcelona 93 302 76 06
Girona 972 20 20 34  
Lleida 973 26 30 32 
Tarragona 977 23 52 63 
Tortosa 977 51 10 46 

@

LA GRIP

USTEC-STEs (IAC) no avalem que es limiti el 
cobrament del 100% de la incapacitat temporal 
a uns supòsits excepcionals, sinó que exigim 
que s’apliqui a qualsevol supòsit. No s’hi valen 
excuses per a retallar en prestacions bàsiques 
per a la nostra salut.

El Decret llei 4/2017 de 18 de juliol va compor-
tar canvis en els supòsits excepcionals que garan-
teixen el 100% de les retribucions en situacions 
d’incapacitat temporal per contingències comunes. 
En qualsevol d’aquests supòsits excepcionals cal 
un justificant o certificat del metge o metgessa on 
consti quina és la patologia per la qual teniu una 
baixa. Recomanem que lliureu aquest certificat, o 
qualsevol informació mèdica que hàgiu d’adjuntar, 
en un sobre tancat i com a documentació confiden-
cial.

Per exemple:

- Si patiu una grip, tal com es fa habitualment, en 
la baixa el metge hi posarà el codi de la malaltia 
i, a més, us haurà de signar un document o 
certificat on consti que patiu un procés gripal. 

- Per al cobrament del 100%, haureu d’entregar la 
baixa, el certificat que us haurà signat el metge i 
el model de cobrament del 100% (en aquest enllaç 
trobareu els models). Podeu trobar informació a 
l’apartat d’incapacitat temporal de la nostra web www.
salut.sindicat.net.

Davant de la situació creada per la necessi-
tat de justificar una simple grip, USTEC-STEs 
(IAC) continuem reivindicant el cobrament 
del 100% del nostre sou en TOTS els supòsits 
d’incapacitat temporal.


