FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ
DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ
Nom de la prestació

SOL·LICITUD DE PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES DE MUFACE.

Descripció

Els professors dels cossos docents numeraris poden sol·licitar prestacions
a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). La
llista de prestacions es pot consultar a la pàgina web de MUFACE.

Subunitat (secció, àrea…)
i persona responsable

Secció de PDI / Àrea funcionaris de carrera. Esperança Perelló. Tel.: 971
25 97 05 esperanza.perello@uib.es

Altres unitats del mateix
servei o d’altres serveis
implicades

Registre general.

Horari i calendari de
prestació del servei

Durant tot l’any.
Horari d’atenció de 9 a 14 hores.

Persones destinatàries

Personal docent i investigador dels cossos docents numeraris.

Requisits previs per a la
prestació del servei

Ha d’estar acollit al règim de MUFACE.

Canals de prestació del
servei
Temps previst de
tramitació (si escau)
Informació
complementària (si
escau)

✘

Presencial

✘

Telefònic

Correu electrònic

UIBdigital
Altres
Cost per a l’usuari (si
De 5 dies hàbils
Cap
escau)
Es gestiona des del servei de Recursos Humans, o directament al servei
provincial de MUFACE que està ubicat al carrer Miquel Capllonch, 12.
Les Resolucions depenen directament de MUFACE.
✘

Web:

• Real decret 375/2003, de 28 de març del reglament general del
mutualisme administratiu.
Normativa

• Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.

Accions que ha de realitzar la persona interessada
Sol·licitud (com s’ha de
sol·licitar, on cal adreçarse…)

El model de sol·licitud es troba a disposició de l’usuari a la pàgina de
MUFACE o al Servei de Recursos Humans.

Documents que cal
aportar

Documents normalitzats UIB
Altres documents

Altres accions
Nom del servei i/o unitat
Servei de Recursos Humans
Integrants de la CGQ que
han elaborat aquest
document
Data d’elaboració
14/03/2012 Data
12/07/2012
d’enviament
al SEQUA
Data de revisió
Data
d’enviament
al SEQUA

Factures originals.

