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Zapatero anuncia la desaparició de MUFACE

Comportarà la pèrdua de drets adquirits i la modificació de les condicions laborals.

També ha anunciat que es regularan les agències privades de col·locació

Zapatero ha anunciat que desapareixen les classes passives i, per tant, el nou personal 
funcionari de l'Estat i de cossos estatals -com els docents- s’integrarà directament en el 
règim general de la Seguretat Social i no en MUFACE com fins ara. 

El funcionariat que actualment està en MUFACE mantindrà, de moment, aquesta situació. 
És el cas de les persones funcionàries que presten serveis en la Generalitat Valenciana 
procedents d'alguna transferència estatal.

Les conseqüències d’aquesta mesura per aquest personal, per tant, són nul·les de 
moment, però a ningú no s'escapa que la mesura adoptada suposa la desaparició de 
MUFACE a mig termini, i suscita diverses interrogants, respecte a la permanència de les 
mateixes prestacions i respecte al patrimoni mutualista.

Si el que es pretén amb aquesta mesura és retallar el dèficit públic, no ho fa quant a 
l'assistència sanitària es refereix, ja que mentre que el sistema nacional de Salut rep una 
aportació de 1.041€ per persona i any, MUFACE rep 688,80€ persona/any. Entre 
l'assistència sanitària i la despesa farmacèutica, la mútua rep un 30% menys.

La Confederació Intersindical es va posar en contacte fa ja setmanes amb el Ministeri 
de Política Territorial i Administració Pública i la direcció de la mútua per a confirmar els 
rumors que corrien sobre la desaparició de MUFACE i per a exigir informació precisa 
sobre la qüestió. En eixe sentit, el Sindicat s’ha mantingut alerta davant la possible 
desaparició de la mútua, com finalment ha confirmat el president del govern espanyol i 
considera inacceptable que aquesta mesura s’haja pres d’esquenes al col·lectiu de 
treballadores i treballadors del sector públic perquè modifica greument les seues 
condicions laborals.

Les agències privades de col·locació
D’altra banda, Zapatero també ha anunciat que es regularan les agències privades de 
col·locació i les ETT. Això desenvolupa el que recull la nova reforma laboral, que permet la 
contractació de personal privat per a treballs en llocs públics. En la Generalitat, en 
l'Administració de Justícia, en els ajuntaments... això pot afectar directament a les borses 
de personal interí, que poden veure desregularitzada la seua situació laboral si 
l’administració incorpora personal extern, com ho està fent ja en diverses conselleries, 
amb assistències tècniques i falsos autònoms.

Intersindical Valenciana estarà atenta al desenvolupament d’aquesta mesura i 
proposarà les accions necessàries al personal afectado per impedir la pèrdua de 
condicions laborals que ja se sumen a les retallades de les nòmines, a la pretensió 
d’incrementar l’edat de jubilació i, al País Valencià, a les retallades de personal en els 
centres de treball.


