
 

 

 
 

 
 
 

COMPARATIVA ENTRE MUFACE  e a SEGURIDADE SOCIAL 
 

 

 

ASISTENCIA SANITARIA 
   

SEGURIDADE SOCIAL  MUFACE 
   

Nas Instalacións do SERGAS  En entidades privadas de asistencia sanitaria (ADESLAS, 
ASISA,…) ou en concertó co SERGAS 

 

 

PRESTACIÓNS FARMACEUTICAS 
   

SEGURIDADE SOCIAL  MUFACE 
   

Traballadores/as en activo: 40 % do valor das 
medicinas. 
Pensionistas: gratuito 

 Traballadores/as en activo e pensionistas: 30 % dos presos 
das medicinas 

 

 

INCAPACIDADE TEMPORAL 
   

SEGURIDADE SOCIAL  MUFACE 
   

Duración: 
 12 meses + prórroga de 6 meses se se prevé curación 
+ prórroga de 6 meses se hai expectativa de mellora 
ou recuperación). 
 
Prestacións económicas: 
6 meses cotizados para ter dereito a elas, agás nos 
casos de accidente de traballo ou de enfermidade 
profesional.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Duración: 
12 meses + prórroga de 6 meses se se prevé curación + 
prórroga de 6 meses se hai expectativa de mellora ou 
recuperación). 
 
Prestacións económicas: 
6 meses cotizados para ter dereito a elas, agás nos casos 
de accidente de traballo ou de enfermidade profesional.  
− Os tres primeiros meses: 100% das remuneracións a cargo 

da Consellaría. 
− Despois do terceiro mes: retribucións básicas a cargo da 

Consellería e subsidio de incapacidade temporal de 
MUFACE, consistente na mellor das dúas situacións 
seguintes: 

a) 80% das retribucións básicas + 1/6 da paga extra. 
b) 75% das retribucións complementarias. 

A suma das retribucións básicas e do subsidio non poderá 
ser superior á cantidade percibida no terceiro mes de 
baixa. O importe das retribucións mantense fixo durante a 
baixa, malia as modificacións que puidesen corresponder 
por modificacións en concepto de antigüidade, etc.  
Transcorridos 24 meses na situación de Incapacidade 
temporal, MUFACE deixa de pagar o subsidio e as 
retribucións redúcense ao soldo e mais os trienios. 
A situación de risco durante o embarazo ten o mesmo 
tratamento que a incapacidade temporal. 
O uso do mes de vacacións non gozadas por coincidir a 
baixa por maternidade ou a incapacidade temporal 



 

 

 
 
 
 
Profesorado interino e substituto:  
Cóbranse as retribucións íntegras que correspondan 
xa que a diferenza entre o salario normal e o subsídio 
da Seguridade Social págao a Delegación provincial. 
 
Situación de baixa e permanencia nas listaxes de 
interinidade e substitucións: 
En situación de baixa, é preciso solicitar praza para o 
curso seguinte nos prazos estabelecidos. En caso de 
ter praza adxudicada e seguir en situación de baixa, 
será nomeado/a un/ha substituto/a mentres dure esa 
situación. Nese caso solicitarase á Consellería o 
recoñecemento de servizos a efectos administrativos 
por ese período de baixa. 
 
Profesorado substituto:  
Se remata o contrato mentres está de baixa, ten que 
solicitar ao INSS que asuma o pagamento da 
prestación polo tempo que resta de baixa. Neste 
caso, a prestación é a mesma que a de desemprego 
(o 70% da base reguladora os 6 primeiros meses e o 
60% despois, mentres siga de baixa).  
Se se ten dereito a paro, neste tempo cotiza o INEM 
polo/a desempregado/a e desconta despois o tempo 
de baixa do tempo de paro que lle corresponder. (A 
todos os efectos é como se se estivese en paro).  
 
No caso de permiso de maternidade, a prestación é 
do 100% das retribucións. 
Se remata o contrato, a nai segue cobrando o 100% 
da base reguladora até que acabe a baixa maternal 
e este período non se lle desconta do tempo de paro 
que lle corresponda, pero non conta como tempo 
cotizado á S.S. (Hai que avisar á S.S. para que lles 
deixen de descontar a cota obreira). 
Se está cobrando o paro e a nai colle a baixa 
maternal debe pedir as prestacións por maternidade 
que son maiores que o subsidio de desemprego. 
O uso do mes de vacacións por coincidir a baixa por 
maternidade durante os meses de xullo e agosto 
atrásase aos seguintes meses dentro do mesmo ano 
natural. 
A situación de risco durante o embarazo ten o mesmo 
tratamento que a incapacidade temporal. 

durante os meses de xullo e agosto faise unha vez 
rematada a baixa, mesmo que xa teña rematado o ano 
natural. 

 

 

SUBSIDIO POR DEFUNCIÓN 
   

SEGURIDADE SOCIAL  MUFACE 
   

  En función dos anos que tivera cumpridos o/a mutualista 
no momento do seu falecemento, sempre que se 
encontrase en situación de alta ou asimilada á mesma na 
Mutualidade Xeral, cun mínimo de 1.502,53 €. 

 

 

AXUDA POR SEPELIO 
   

SEGURIDADE SOCIAL  MUFACE 
   

30,00 €  450,76 € 

 



 

 

 

XUBILACIÓN 
   

SEGURIDADE SOCIAL  MUFACE 
   

XUBILACIÓN 

Aos 60 anos se se era mutualista antes do 1-1-67, cun 
máximo do 8% de redución por cada ano que reste 
para os 65. 
Entre 65 e 70 anos (100%) e supón o cese de toda 
actividade laboral. 

 Voluntaria: aos 60 anos con 30 anos de servizo. 
Voluntaria LOXSE: aos 60 anos se o/a docente se mantivo 
en servizo activo desde o 1 de xaneiro de 1990. 
A pensión de clases pasivas pódese compatibilizar co 
desempeño de actividades privadas sempre que para a 
obtención da mesma non se tivese acollido ao cómputo 
recíproco coa Seguridade Social. 

Ambas acadan o 100% con 35 anos de servizo. 

SUBSIDIO POR XUBILACIÓN  

  Consiste no pagamento, por unha soa vez, da dupla do 
importe íntegro dunha mensualidade ordinaria das 
retribucións básicas que lle corresponde percibir ao/á 
funcionario/a no momento de se producir a súa xubilación 
por incapacidade permanente para o servizo ou forzosa 
por idade. Este subsidio é incompatíbel coa gratificación 
LOXSE e compatíbel co Fondo de Acción social. 

PERÍODO DE CARENCIA PARA A XUBILACIÓN 

Mínimo de 15 anos cotizados, dos cales polo menos 
dous deben ter sido nos últimos 15 anos previos á 
xubilación. 

 Mínimo de 15 anos.  
 

CÓMPUTO DA PENSIÓN 

- Media da base reguladora dos últimos 15 anos. 
- Por 15 anos cotizados, 50% base reguladora; por 
cada ano cotizado do 16 ao 25, 3% máis; a partir do 
26, 2% máis por ano. 

 En función do haber regulador fixado cada ano nos 
orzamentos do Estado e da porcentaxe estabelecida 
segundo os anos de servizo. 

 

 

TIPOS DE INCAPACIDADE E INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA 
   

SEGURIDADE SOCIAL  MUFACE 
   

Permanente parcial para o seu traballo habitual, 24 
mensualidades. 
Permanente total para o seu traballo habitual, 50% 
base reguladora. 
Permanente absoluta (para todo tipo de traballo), 
100% base reguladora. 
Gran invalidez, 150% base reguladora. (Inclúe un 50% 
para persoa que dá asistencia). 

 Permanente: compútanse os anos cotizados e os que 
restan até que o/a interesado/a cumpra os 65 anos.  
Parcial: ocasionada por unha diminución non inferior ao 
33% no rendemento normal para a profesión habitual, sen 
impedir a realización das tarefas fundamentais da mesma. 
A prestación consistirá nunha indemnización a tanto 
alzado e é compatíbel coa continuidade laboral. 
Total: Dá dereito a pensión en función dos anos de servizo. 
Mantense a dedución por IRPF. 
Absoluta: Dá dereito a pensión en función dos anos de 
servizo. Percíbese íntegro o haber regulador que 
corresponder xa que non se realizan reducións por IRPF. 
Gran invalidez: Cóbrase o 150% do Haber regulador. 

 

 

VIUVEDADE 
   

SEGURIDADE SOCIAL  MUFACE 
   

45% da pensión teórica que lle corresponder ao titular.  50% da pensión teórica que lle corresponder ao titular. 

En caso de separación ou divorcio, os/as cónxuxes teñen dereito á parte proporcional da pensión segundo os anos de 
convivencia co/a finado/a 



 

 

 

 

ORFANDADE 
   

SEGURIDADE SOCIAL  MUFACE 
   

20% da base reguladora por cada orfo.  - 25% cun só fillo. 
- Máis de un fillo: 10% por cada un, máis un 15% xeral. 

 

 

PENSIÓNS EXTRAORDINARIAS 
   

SEGURIDADE SOCIAL  MUFACE 
   

Derivadas de accidentes laborais ou de enfermidades profesionais 
Supoñen o 200% da base reguladora ou pensión ordinaria, pero non modifican as de orfandade e viuvedade, xa que, nestes 
casos se reducen as porcentaxes da pensión extraordinaria xusto á metade para manter a mesma cantidade que nas 
pensións normais. 

 

 

PRÉSTAMOS POR ADQUISICIÓN DE VIVENDA 
   

SEGURIDADE SOCIAL  MUFACE 
   

Pódese solicitar como persoal estatutario, pero a 
concesión depende duns baremos e da 
dispoñibilidade orzamentaria 

 Consiste na cobertura por MUFACE de parte do tipo de 
interese dos préstamos hipotecarios entregados aos/ás 
mutualistas por entidades públicas ou privadas de crédito, 
para compravenda ou para construción propia de 
vivenda, sempre que se trate da primeira vivenda para 
domicilio habitual do/a mutualista. 

 

 

INDEMNIZACIÓN POR PROTESES 
   

SEGURIDADE SOCIAL  MUFACE 
   

ORTOPÉDICAS 

Reintegro total, excepto calzado corrector.  Reintegro total excepto calzado corrector (36,00 €.) e 
plantillas ortopédicas (15,00 €.). 

DENTARIAS 

Solicítanse na mesa de asistencia social e concédense 
segundo baremo, ingresos, número de fillos, etc. 

 Dentadura completa: 271,00  € 
Dentadura superior ou inferior: 136,00 € 
Por cada peza: 31,00 € 
Empaste: 16,00 €/unidade 
Implante osteointegrado: 61,00 € 
Endodoncia: 31,00 € 
Tratamento de ortodoncia: 271,00 € 

OCULARES 

Solicítanse na mesa de asistencia social e 
Concédense segundo baremo, ingresos, número de 
fillos, etc. 

 Gafas: 34,00 €. 
Bifocais/ progresivas: 61,00 €. 
Gafas telelupa: 150,25 €. 
Substitución de cristais: 13,00 €. 
Substitución cristais bifocais: 25,00 €. 
Substitución de cristais telelupa: 61,00 €. 
Lentillas: 31,00 €./unidade 
Lente pterapéutica: 62,00 € 
Prismas: 70,00 €. 
Ayudas ópticas para Baixa visión: 165,00 €. 



 

 

AUDIFONOS 

  365,00 € 

VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS 

  Axudas diversas segundo modelos. 

BOMBA EXTERNA DE INFUSIÓN CONTINUA SUBCUTÁNEA DE INSULINA 

  Financiación total según procedimiento. 

 

 

 

LEXISLACIÓN XERAL APLICÁBEL 
  
• Real Decreto Lexislativo 4/2000, de 23 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Seguridade 

Social dos Funcionarios Civís do Estado. 
• R.D. 691/1991 sobre cómputo recíproco de cotas entre réximes de Seguridade Social. 
• Real Decreto Lexislativo 670/1987, de 30 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido de Lei de Clases 

Pasivas do Estado. 
• Lei 4/1990, art. 27 dos Orzamentos Xerais do Estado, así como as sucesivas leis orzamentarias. 
• Lei xeral da Seguridade Social e a súa reforma de 1997 (Lei 24/1997, de 15 de xullo, de consolidación e 

racionalización do Sistema de Seguridade Social). 
• Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño, pola que se regulan as prestacións complementarias da asistencia 

sanitaria na Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís  do  Estado e se estabelece o procedemento de 
financiamento de bombas portátiles de infusión subcutánea de insulina (BOE nº 167, de 14 de xullo). 

 


