
 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT  
 

REGISTRE DE PRESENTACIÓ

SERVEI PROVINCIAL

OFICINA DELEGADA REGISTRE D’ENTRADA A MUFACE

CÓDI EXPEDIENT  

 
SOL·LICITUD D’AJUTS PER A MALALTS CELÍACS  

(CONTINUÏTAT EN ANY 2020) 

 

1 DADES DEL/DE LA TITULAR SOL·LICITANT I DOMICILI PER A LA NOTIFICACIÓ   

Número d’afiliació  
 

Primer cognom  Primer cognom  Nom 

Domicili: carrer o plaça i número Codi postal Localitat Província 

País Telèfon  Data de naixement  
           __ __/ __ __ / __ __ __ __ 

NIF/Passaport/Document Identitat (UE)   

Si desitgeu rebre informació sobre la tramitació d’aquesta sol·licitud, indiqueunos si us plau la vostra direcció de correu electrònic: 
________________________________@_______________________  

2 DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/A DE LA PRESTACIÓ   
Número d’ordre en el 
document del 
beneficiari  
 

 Cognoms i nom (si fos el titular, indiqueu “El mateix”)  NIF/Passaport/Document Identitat (UE)  

 
3 DADES PER AL PAGAMENT PER 

TRANSFERÈNCIA  
 

4 COMPONENT/S DE LA UNITAT FAMILIAR QUE, EN CAS 
DE SIGNAR, PRESTA/EN AUTORITZACIÓ  

IBAN ____________________________ 

Entitat bancària    Sucursal       D.C.          Número de compte/llibreta     
 
 

 

 
 

 

AUTORITZO MUFACE(1) a realitzar les actuacions que 
procedents de les següents (Veieu instruccions):  
1.- A sol·licitar de l’ Agència Estatal d’Administració Tributària les dades de 

l’IRPF de  l’exercici anterior en dos anys al de vigència de la convocatòria, 
que siguin necessaries per a la comprovació dels requisits establerts per a 
aquesta prestació i exclusivament per a això. 

2.- Autoritzo MUFACE a recaptar electrònicament les dades d'identitat i 

residència a través de la Plataforma d'Intermediació de Dades (art. 28.2 Llei 
39/2015 d'1 d'octubre), així com les dades de pensions o altres prestacions 
públiques que pugui rebre. 

3.- A sol·licitar de l’Organisme on presta servei el funcionari el 

reconeixement d’ajudes similars d’Acció Social. 

Tot això sense perjudici de poder revocar la meva autorització en qualsevol 
moment mitjançant escrit dirigit a MUFACE.   

Lloc, data i signatura del sol·licitant o del seu representant  degudament 
acreditat (Art. 5 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del PAC de les AAPP)  

 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:  

1.-   Que el nombre total de persones que conviuen a efectes de    

        l’IRPF és de:.......................................................................... 

2.-  Totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes i completes.  

3.-  Em comprometo a facilitar a MUFACE la documentació complementària que 

em demani i a comunicar qualsevol variació que incideixi en els requisits per 

a la concessió de l’ajut o en les seves incompatibilitats.   

4.-  Conec el règim d'incompatibilitats d'aquest ajut que es troba descrit en la 
resolució de convocatòria.  

5.- En cas d’acreditar ingressos de la meva unitat familiar, disposo de 

l’autorització dels seus membres per al tractament de les seves dades 
personals i econòmiques, als efectes de poder tramitar la sol·licitud. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En virtut de la declaració formulada SOL·LICITO: La continuïtat de l’ajuda per a 
malalts celíacs per a l’exercici de 2020 i l’abonament de l’import que 
correspongui  en el compte o la llibreta, les dades del/de la qual assenyalo. 

Lloc, data i firma del sol·licitant, o del seu representant, degudament acreditat 
(art. 5 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del PAC de les AAPP) 

 

No és necessari aportar l’informe del facultatiu amb el diagnòstic perquè en ser una sol·licitud de continuïtat es pren en consideració el diagnòstic aportat l’any 2019.  

D’acord amb l’article 13 del Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades 
Personals) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, us informem que les dades de caràcter 
personal que ens faciliteu seran tractades per MUFACE amb la finalitat de gestionar prestacions socials en el Règim del Mutualisme Administratiu. Aquest tractament 
és necessari per al compliment de l’obligació legal establerta en els articles 4 i 12 del text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels  Funcionaris Civils de l’Estat 
(aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny). Podeu exercir els vostres drets en matèria de protecció de dades davant el/la Director/a del Departament 
de Prestacions Socials de MUFACE. 

Més informació:  http://www.muface.es/protecciondedatos  Delegat de Protecció de Dades de la Mutualitat:  DPDMuface@muface.es  . 

MUTUALITAT GENERAL DE FUNCIONARIS CIVILS DE L’ESTAT 
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SERVEI PROVINCIAL

OFICINA DELEGADA REGISTRE D’ENTRADA A MUFACE
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Número d’afiliació  
 

Primer cognom  Primer cognom  Nom 

Domicili: carrer o plaça i número Codi postal Localitat Província 

País Telèfon  Data de naixement  
           __ __/ __ __ / __ __ __ __ 

NIF/Passaport/Document Identitat (UE)   

Si desitgeu rebre informació sobre la tramitació d’aquesta sol·licitud, indiqueunos si us plau la vostra direcció de correu electrònic: 
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3 DADES PER AL PAGAMENT PER 

TRANSFERÈNCIA  
 

4 COMPONENT/S DE LA UNITAT FAMILIAR QUE, EN CAS 
DE SIGNAR, PRESTA/EN AUTORITZACIÓ  

IBAN ____________________________ 

Entitat bancària    Sucursal       D.C.          Número de compte/llibreta     
 
 

 

 
 

 

AUTORITZO MUFACE(1) a realitzar les actuacions que 
procedents de les següents (Veieu instruccions):  
1.- A sol·licitar de l’ Agència Estatal d’Administració Tributària les dades de 

l’IRPF de  l’exercici anterior en dos anys al de vigència de la convocatòria, 
que siguin necessaries per a la comprovació dels requisits establerts per a 
aquesta prestació i exclusivament per a això. 

2.- Autoritzo MUFACE a recaptar electrònicament les dades d'identitat i 

residència a través de la Plataforma d'Intermediació de Dades (art. 28.2 Llei 
39/2015 d'1 d'octubre), així com les dades de pensions o altres prestacions 
públiques que pugui rebre. 

3.- A sol·licitar de l’Organisme on presta servei el funcionari el 

reconeixement d’ajudes similars d’Acció Social. 

Tot això sense perjudici de poder revocar la meva autorització en qualsevol 
moment mitjançant escrit dirigit a MUFACE.   

Lloc, data i signatura del sol·licitant o del seu representant  degudament 
acreditat (Art. 5 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del PAC de les AAPP)  

 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:  

1.-   Que el nombre total de persones que conviuen a efectes de    

        l’IRPF és de:.......................................................................... 

2.-  Totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes i completes.  

3.-  Em comprometo a facilitar a MUFACE la documentació complementària que 

em demani i a comunicar qualsevol variació que incideixi en els requisits per 

a la concessió de l’ajut o en les seves incompatibilitats.   

4.-  Conec el règim d'incompatibilitats d'aquest ajut que es troba descrit en la 
resolució de convocatòria.  

5.- En cas d’acreditar ingressos de la meva unitat familiar, disposo de 

l’autorització dels seus membres per al tractament de les seves dades 
personals i econòmiques, als efectes de poder tramitar la sol·licitud. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En virtut de la declaració formulada SOL·LICITO: La continuïtat de l’ajuda per a 
malalts celíacs per a l’exercici de 2020 i l’abonament de l’import que 
correspongui  en el compte o la llibreta, les dades del/de la qual assenyalo. 

Lloc, data i firma del sol·licitant, o del seu representant, degudament acreditat 
(art. 5 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del PAC de les AAPP) 

 

No és necessari aportar l’informe del facultatiu amb el diagnòstic perquè en ser una sol·licitud de continuïtat es pren en consideració el diagnòstic aportat l’any 2019.  

D’acord amb l’article 13 del Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades 
Personals) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, us informem que les dades de caràcter 
personal que ens faciliteu seran tractades per MUFACE amb la finalitat de gestionar prestacions socials en el Règim del Mutualisme Administratiu. Aquest tractament 
és necessari per al compliment de l’obligació legal establerta en els articles 4 i 12 del text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels  Funcionaris Civils de l’Estat 
(aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny). Podeu exercir els vostres drets en matèria de protecció de dades davant el/la Director/a del Departament 
de Prestacions Socials de MUFACE. 

Més informació:  http://www.muface.es/protecciondedatos  Delegat de Protecció de Dades de la Mutualitat:  DPDMuface@muface.es  . 
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	ATENCION1: ¡Atención!. Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo, sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente de la pág. 1 y aparecerá relleno en las demás págs. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega.
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