¡Atención! Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Para rellenar los campos, sitúe el puntero del ratón en los
espacios correspondientes. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
(solicitude das axudas económicas nos casos de parto, adopción ou acollemento múltiples)
(Nome e apelidos da/ do solicitante):…………………..................................................................................................................,
N.I.F:………………………….., no meu nome ou en representación (1) de (nome e apelidos)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nº de afiliación a MUFACE…………………….…..…, N.I.F: ...........................................,

(Nome e apelidos do outro proxenitor, adoptante ou acolledor):.................................................................................................,
N.I.F:………………………….., no meu nome ou en representación (1) de (nome e apelidos)
……………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
Nº de afiliación a MUFACE (se é o caso) …………………….…..…, N.I.F: ...........................................,

PRIMEIRO: Tendo solicitado:
1

1.1

SUBSIDIO ESPECIAL POR MATERNIDADE NO CASO DE PARTO, ADOPCIÓN OU ACOLLEMENTO MÚLTIPLES
e, sendo o feito causante:
PARTO MÚLTIPLE
1.1.1
1.1.2

1.2

ADOPCIÓN OU ACOLLEMENTO MÚLTIPLES
1.2.1

1.2.2
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1.2.3

2

2.1

A nai biolóxica reúne os requisitos esixidos e opta por ser beneficiaria do subsidio especial.
O outro proxenitor atópase nalgunha das seguintes situacións, que lle dan dereito a ser beneficiario do
subsidio especial:
Tendo dereito a nai biolóxica a través de calquera réxime público de Seguridade Social, opta por
1.1.2.a)
que sexa beneficiario do subsidio especial o outro proxenitor con cargo a MUFACE e, así
mesmo, ela comprométese a non solicitalo a través do réxime ao que pertence, ou a desistir da
súa solicitude ou a renunciar ao seu dereito, se xa o solicitou ou se lle recoñeceu.
A nai biolóxica non ten dereito ao subsidio especial a través de ningún réxime público de
1.1.2.b)
Seguridade Social. (Sinálese esta opción se trátase de nai biolóxica non traballadora ou non
alcanza o período de carencia requirido para cobrar a axuda. Non poderá elixir esta opción se a
nai é traballadora por conta propia e non subscribiú a cobertura do subsidio por maternidade
nos réximes nos que esta se abona con carácter voluntario).
A nai biolóxica faleceu sen solicitar o subsidio especial, e sen manifestar a súa opción a favor
1.1.2 c)
do outro proxenitor, e este non o vai a solicitar no seu nome.

Reunindo ambos adoptantes ou acolledores os requisitos para ser beneficiarios do subsidio especial a través
dalgún réxime público de Seguridade Social, optamos por que sexa beneficiario quen figura como solicitante
na presente declaración. O outro adoptante ou acolledor comprométese a non solicitar o devandito subsidio
especial, ou a desistir da súa solicitude ou a renunciar ao seu dereito, si xa o solicitou ou se lle recoñeceu.
O adoptante ou acolledor non solicitante, non ten dereito ao subsidio especial a través dalgún réxime público
de Seguridade Social.
Un dos dous adoptantes ou acolledores faleceu sen solicitar o subsidio especial e sen manifestar a súa
opción a favor do sobrevivente, e éste non vai a solicitalo no seu nome.

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR PARTO OU ADOPCIÓN MÚLTIPLES, para ambos
feitos causantes:
Reunindo ambos proxenitores ou adoptantes os requisitos para ser beneficiarios da prestación económica a través
dalgún réxime público de Seguridade Social, optamos por que sexa beneficiario quen figura como solicitante na
presente declaración. O outro proxenitor ou adoptante comprométese a non solicitar a devandita prestación
económica ou a desistir da súa solicitude ou a renunciar ao seu dereito se xa o solicitou ou se lle recoñeceu.

2.2
2.3
2.4
2.5

O outro proxenitor ou adoptante non solicitante non ten dereito á prestación económica a través dalgún réxime
público de Seguridade Social.
Un dos dous proxenitores ou adoptantes faleceu sen solicitar a prestación económica e sen manifestar a súa opción
a favor do sobrevivente, e este non o vai a solicitar no seu nome.
Reunindo ambos proxenitores ou adoptantes os requisitos para ser beneficiarios da prestación económica de
MUFACE e non existindo acordo entre ambos, solicito a prestación económica como nai biolóxica.
Os suxeitos causantes quedaron orfos de ambos proxenitores ou adoptantes, ou foron abandonados, polo que
solicito a prestación económica o ser a persoa física que legalmente fíxenme cargo dos nacidos ou adoptados.

SEGUNDO: Nos supostos nos que se solicitou ou se recoñeceu e, no seu caso, percibiu algunha das axudas a través
doutro réxime público de Seguridade Social, COMPROMETÉMOSNOS a presentar a MUFACE, no prazo máximo de 10
días hábiles dende a súa recepción, a notificación que corresponda das seguintes situacións:
a)
b)

Resolución da aceptación do desistimiento.
Resolución da aceptación da renuncia e, se é o caso, do reintegro dos importes.

TERCEIRO: Coas anteriores manifestacións, cumprimos parte dos requisitos para que a solicitude das mencionadas
axudas sexa admitida a trámite.

CUARTO: Outras circunstancias que se consideran de interese para a solicitude destas axudas son as que se
especifican a continuación:
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………….
QUINTO: Todos os datos consignados son certos e completos. Coñecemos as posibles consecuencias negativas que
poden derivar da falsedade das nosas declaracións, entre outras, o reintegro a MUFACE dos importes que esta concede
á/ao solicitante.
E para que así conste, a efectos da solicitude das axudas económicas nos casos de parto, adopción ou acollemento
múltiples, con cargo a MUFACE, asinamos a presente declaración en...................................................................... a..........
de................................... de ............

A/O SOLICITANTE

O OUTRO PROXENITOR, ADOPTANTE Ou ACOLLEDOR (2)

(1) A representación deberá estar debidamente acreditada conforme ao artigo 5 Lei 39/2015, de 1 de outubro, da PAC das AAPP
(2) Non se requirirá a firma do outro proxenitor, adoptante ou acolledor, nos seguintes supostos:
1º Cando a garda e custodia dos causantes corresponda en exclusiva á/ao solicitante.
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2º Cando, no caso da prestación económica de pago único, a/o solicitante sexa a persoa física que legalmente
fágase cargo dos menores orfos ou abandonados.

LIMPIAR FORMULARIO

