
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

OFICINA DELEGADA 

 

REGISTRE DE PRESENTACIÓ 
 

                                    
                 SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS EN ELS CASOS DE PART, ADOPCIÓ O ACOLLIMENT MÚLTIPLES  

MUTUALISTA – SOL·LICITANT 
Número d’afiliació 
 
 

Primer cognom 
            

Segon cognom Nom 

Domicili: carrer o plaça i número Codi postal Localitat Província 

País NIF / Passaport / D. identificació (UE) Telèfon 

Si desitgeu rebre informació sobre la tramitació d’aquesta sol·licitud, indiqueu-nos si us plau la vostra direcció de correu electrònic:          _________________@___________________ 
 

1 

Grup, subgrup del cos o escala al què pertany o va pertànyer (Art.76 i  Disposició Transitòria Tercera, Llei 7/2007)    
 

DADES DE L’ALTRE PROGENITOR, ADOPTANT O ACOLLIDOR 2 Nº Afiliació(si sou mutualista de MUFACE) Cognoms i nom NIF / Passaport / D. identificació (UE) 

TIPUS D’AJUT ECONÒMIC QUE SOLICITEU (marqueu amb X el que correspongui) 3 
 3.1 Subsidi especial per part, adopció o acolliment múltiples 

 3.2 Prestació econòmica per part o adopció múltiples 
 

                                       FET CAUSANT (Marqueu amb “X” la quadrícula que correspongui i empleneu l’espai referit al nombre de 
fills tinguts o menors adoptats o acollits, així com la data oportuna) 

 4.1 – PART MÚLTIPLE DE _____ FILLS Data del part   _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
4 

 

 4.2 – ADOPCIÓ MÚLTIPLE DE _____ FILLS MENORS  D’EDAT 

 4.3 – ACOLLIMENT MÚLTIPLE, DE _____ MENORS  D’EDAT  

Data de la resolució judicial per la qual es constitueix 
l’adopció, de la decisió administrativa o judicial d’acolliment 
o, quan es tracti d’acolliment simple, de la comunicació de 
l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma. 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

DOCUMENTACIÓ 

Acompanyeu, en tot cas, els documents premarcats amb “X” i assenyaleu amb “X” aquells altres que teniu que aportar en funció del 
supòsit  que es tracti. 

FET CAUSANT DOCUMENTS 

5 
 

  PART MÚLTIPLE 

 Fotocòpies dels fulls del Llibre de Família acreditatius de la titularitat i del naixement en 
el mateix part de dos o més fills o certificacions del Registre Civil acreditatives 
d’aquests extrems. 

 Fotocòpia del full del Llibre de Família acreditatiu de la mort de la mare biològica o 
Certificació del Registre Civil acreditativa d’aquest fet. 

 Document administratiu acreditatiu de la concessió del permís per part [art. 49 a)  de 
l’EBEP]. 

 Certificat de qualificació de discapacitat, expedit per l’IMSERSO o Òrgan competent en 
cada Comunitat Autònoma (veieu instruccions). 

 Declaració responsable (DPS-22002). 

 Altres ………………………………………………………………………………………………. 
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SERVEI PROVINCIAL 

CODI DE L'EXPEDIENT 



MUTUALITAT GENERAL DE FUNCIONARIS CIVILS DE L’ESTAT 

 

 

 
   ADOPCIÓ MÚLTIPLE 

 

 Fotocòpia de la resolució judicial d’adopció múltiple. 

 Fotocòpia del full del Llibre de Família acreditatiu de la mort d’un dels adoptants o 
Certificació del Registre Civil acreditativa d’aquest fet. 

 Document administratiu acreditatiu de la concessió del permís per adopció múltiple [art. 
49 b) de l’EBEP]. 

 Certificat de qualificació de discapacitat, expedit per l’IMSERSO o Òrgan competent en 
cada Comunitat Autònoma (veieu instruccions). 

 Declaració responsable (DPS-22002). 

 Altres……………………………………………………………………………………………… 

        ACOLLIMENT MÚLTIPLE 
 

 Fotocòpia de la decisió administrativa o judicial d’acolliment múltiple, tant preadoptiu 
com permanent o bé, quan es tracti d’acolliment simple, de la comunicació de l’òrgan 
de la Comunitat Autònoma que ho reguli. 

 Fotocòpia del full del Llibre de Família acreditatiu de la mort d’un dels acollidors o 
Certificació del Registre Civil acreditativa d’aquest fet. 

 Document administratiu acreditatiu de la concessió del permís per acolliment múltiple 
[art. 49 b) del EBEP]. 

  Declaració responsable (DPS-22002). 

  Altres …………………………………………………………………………………………. 
 

6 DADES PER AL PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA 
               IBAN                       Entitat bancària                                    Sucursal                                   Dígit Control                                            Número  compte/llibreta 

 

  

7 DADES RELATIVES A LA NOTIFICACIÓ (Empleneu amb  les opcions escollides) 
 
Als efectes de notificació, la persona interessada assenyala  com a mitjà preferent: 

   Nº de fax 

   Correu Postal  
   Altres (indiqueu -ho) ………………………. 

i com a segon lloc de notificació (complimenteu  només en el cas de que desitgeu que la notificació es practiqui en lloc distint a l’assenyalat en 
l’apartat 1 relatiu a les dades de la persona mutualista sol·licitant): 

                             Domicili particular                                                    Domicili laboral                                              Altre domicili 
      
 Domicili de la notificació (Agda., carrer o plaça i número)                                                            Localitat                                                              Codi postal 
 
 
 
 Província                                                                                                     País                                                                                Telèfon 
 

 
DECLAREM SOTA LA NOSTRA RESPONSABILITAT QUE: 

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

2.- Ens comprometem a facilitar a MUFACE la documentació complementària que ens sol·liciti per a la tramitació d’aquests ajuts. 
AUTORITZEM A 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) 
- a recaptar i consultar les nostres dades relatives a ajuts anàlegs d’entitats i organismes gestors dels distints règims públics de la Seguretat 
Social, així com facilitar a aquests les dades que obrin dels ajuts d’aquest caràcter tramitades per MUFACE. 
Tot això sense perjudici de poder revocar la meva autorització en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit a MUFACE. 

(LLOC, DATA I SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT I DE L’ALTRE PROGENITOR, ADOPTANT O ACOLLIDOR o del seus 
representants respectius degudament acreditats. Art. 5 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del PAC de les AAPP) 

 
                                                                  Data 

                 LA PERSONA SOL·LICITANT                                                                 L’ALTRE PROGENITOR, ADOPTANT O  ACOLLIDOR  
 
 

 (*) (veieu instruccions) 

   
 

 

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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http://www.muface.es/protecciondedatos


 

 
DILIGÈNCIA 

S’emplenarà per la Unitat de Col·lectius, només si la sol·licitud, en el seu tractament informàtic, és rebutjada per faltar en la persona mutualista les 
condicions d’afiliació o cotització precises per a causar els ajuts, consignant “X” en les quadrícules que procedeixi. 

1.- Subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o acolliment múltiples 
 S’han comprovat les dades de la persona mutualista a la que es refereix aquesta sol·licitud i en la data del fet causant NO  / SÍ  

      reunia les condicions d’afiliació i cotització precises per al subsidi especial. 

 El grup o subgrup de funcionariat consignat en la sol·licitud NO  / SÍ  es coincident amb el del Cos o Escala de la persona mutualista en el 
moment del fet causant. En cas negatiu, el grup correcte a l’efecte del subsidi especial és el _________ 

2.- Prestació econòmica de pagament únic, per part o adopció múltiples 
 S’han comprovat les dades de la persona mutualista a la que es refereix aquesta sol·licitud i en la data del fet causant NO  / SÍ  reunia les 
condicions d’afiliació precises per a la prestació. 

 
                         ,             d                                de 

EL/LA CAP DE COL·LECTIUS, 

 
QUANTIA DELS AJUTS ECONÒMICS  

1.- Subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o acolliment múltiples 
 
 
 
                                                                     X    42 
 
                       365 
 
2.- Prestació econòmica de pagament únic, per part o adopció múltiples 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Es proposa la següent Resolució: 

Vista aquest sol·licitud, la documentació aportada, els informes emesos, si s’escau, i els antecedents oportuns, així com la normativa aplicable, 
s’acorda: 

  L’APROVACIÓ, per reunir els requisits exigibles, amb el desglossament i pels imports que a continuació s’indiquen: 

Subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o acolliment múltiples: ….............…………………… Euros 

Prestació econòmica de pagament únic, per part o adopció múltiples: ………………………………………….. Euros 

                       Total ………………………………………… Euros 

 LA DENEGACIÓ DE                Subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o acolliment múltiples 

                                                       Prestació econòmica de pagament únic, per part o adopció múltiples 

per: 

 

 

                                            ,       d                            de 

                                                                     EL/LA CAP DE PRESTACIONS, 

   

 

                                                                                               

                                                                                                                        ,          d                                   2 

          PER DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE MUFACE  
 (Resolució de 23/05/2012) 
 EL/LA DIRECTOR/A PROVINCIAL 

         

Base de cotització en el dia del fet 
causant 

 
Euros 

X 

Nombre de fills o 
menors adoptats o 

acollits menys 1 

= 

(A) Quantia del Subsidi 
 

Euros

*Nombre de  vegades import mensual 
SMI    

(Segons taula)    X = 

(B) Quantia de la Prestació 
 

Euros

QUANTIA TOTAL    (A)  +  (B)     = 
 

* Computarà doble el fill nascut o adoptat afectat per una discapacitat igual o superior al 33%  

Euros 

CONFORME 
Notifiqueu i, si s’escau, disposeu el pagament 

sense més tràmits 

Import mensual SMI  en data       
del fet causant 
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INFORMACIÓ GENERAL 

A.- INTRODUCCIÓ 
Els ajuts econòmics, compatibles entre sí, són: 

• Subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o acolliment múltiples 

• Prestació econòmica de pagament únic, per part o adopció múltiples 

-  En el document que acompanya a aquest formulari, “DECLARACIÓ RESPONSABLE”, (DPS-22002), marqueu els requadres de la declaració o   
declaracions que heu de subscriure i signeu juntament amb l’altre progenitor (adoptant o acollidor, si s’escau). 

-  Totes les declaracions a efectuar podran ser subscrites pel representant del sol·licitant i, en el seu cas, de l’altre progenitor, adoptant o acollidor, si s’escau, 
sempre que estigui/n degudament acreditat/s, d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les  Administracions Públiques.  

B.- FETS I SUBJECTES CAUSANTS 

-   En els dos ajuts, són fets causants el naixement de dos o més fills en un mateix part, i es considera equivalent l’adopció simultània de dos o més menors 
d’edat.  

-   Per al subsidi especial, també ho serà l’acolliment simultani de dos o més menors, tant preadoptiu com permanent o simple, sempre que, en aquest últim 
cas, la seva  duració no sigui inferior a un any, i encara que aquests acolliments siguin provisionals. 

C.- BENEFICIARIS 
C.1) Subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o acolliment múltiples 

En cas de part múltiple, pot percebre el subsidi especial, bé la mare biològica, o bé l’altre progenitor d’acord amb l’opció escollida per aquella, sempre que 
reuneixi els següents requisits: ser mutualista, estar en situació d’alta o assimilada a l’alta a MUFACE en la data del fet causant, gaudir del període de 
descans de sis setmanes immediatament següents al part, previst en l’article 49. a) de l’EBEP, i tenir cobert un període mínim de cotització a MUFACE o a  
qualsevol altre regimén públic de Seguretat Social, de sis mesos. 

En els casos d’adopció o acolliment múltiples, el beneficiari del subsidi especial serà decidit lliurement pels dos adoptants o acollidors, sempre que 
reuneixi els següents requisits: ser mutualista, estar en situació d’alta o assimilada a l’alta a MUFACE en la data del fet causant, gaudir del període de 
descans de sis setmanes immediatament següents a la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a la decisió administrativa o judicial 
d’acolliment múltiple, previst en l’article 49. b) de l’EBEP i tenir cobert  un període mínim de cotització a  MUFACE o a  qualsevol altre regimén públic de
Seguretat Social, de sis mesos.

 Podrà ser beneficiari del subsidi especial l’altre progenitor, adoptant o acollidor, sempre que compleixi els requisits d’afiliació i cotització abans indicats, 
quan es doni alguna de les següents situacions: 

C.1.a) En cas de part múltiple, si la mare biològica no té dret al subsidi especial a través d’algun règim públic de Seguretat Social (llevat que sigui 
treballadora per conta pròpia o autònoma i no assolis dret a prestació per maternitat per no haver inclòs voluntàriament aquesta cobertura en el sistema 
de previsió derivat de la seva activitat professional). 

C.1.b) En tots els supòsits, quan s’hagi produït la mort d’un dels progenitors, adoptants o acollidors, abans d’haver sol·licitat el subsidi especial o d’haver 
manifestat la seva opció a favor de l’altre progenitor, adoptant o acollidor. En aquest supòsit, el supervivent s’ha de comprometre a no exercir aquest dret 
en nom de la persona morta. 

C.2) Prestació econòmica de pagament únic, per part o adopció múltiples 
Pot ser beneficiari un dels progenitors o adoptants sempre que sigui mutualista de MUFACE, estigui afiliat i en alta o en situació assimilada a l’alta en la 
data del fet causant, sense que se li exigeixi període de carència. 

Si els dos tenen dret a aquesta prestació econòmica a través d’algun règim públic de Seguretat Social, han d’optar expressament en favor del que sol·liciti 
la prestació a MUFACE. 

D.- QUANTIA DELS AJUTS ECONÒMICS  

D.1) Se determinarà segons l’esquema que figura en el requadre corresponent de la pàgina c) d’aquest formulari. Aquest requadre i la resta de la pàgina c)       
seran emplenats per la unitat perifèrica de MUFACE. 

D.2) Per al càlcul exclusiu de la quantia de la prestació econòmica de pagament únic, computarà el doble el fill nascut o adoptat afectat per una discapacitat 
igual o superior al 33%. 

 
INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES PER ALS APARTATS, EL NÚMERO DEL QUAL I DENOMINACIÓ S’INDICA 

5.- DOCUMENTACIÓ 
        Es tractarà sempre de documents originals o de fotocòpies compulsades. 

-  la fotocòpia del full del Llibre de Família acreditativa de la mort d’un dels progenitors, adoptants o acollidors, o la Certificació del Registre Civil, s’ha d’aportar 
si s’ha produït aquest fet i fos l’altre progenitor, adoptant o acollidor, el que, tot i sent mutualista i complint els requisits per a ser beneficiari, presentés la 
sol·licitud en el seu nom [Cas C.1.b) de la “Informació General”]. 

-   el certificat de qualificació de discapacitat s’ha d’aportar només a l’efecte del càlcul de la prestació econòmica de pagament únic, quan algun dels fills menors 
nascuts o adoptats es trobi  afectat per una discapacitat igual o superior al 33%  [Cas D.2) de la “Informació General”]. 

 

7.- DADES RELATIVES A LA NOTIFICACIÓ 

Si ho desitgeu podeu indicar el mitjà o mitjans preferents pels quals sol·licita que us practiquem la notificació, així com un domicili alternatiu a l’efecte de       
notificacions. 

 

(*) DECLARACIONS I AUTORITZACIONS 

            No es requerirà la signatura de l’altre progenitor, adoptant o acollidor, en els següents supòsits: 

 1º Quan la guàrdia i custodia dels causants correspongui en exclusiva a la persona sol·licitant. 

2º Quan, si es tracta de la prestació econòmica de pagament únic, la persona sol·licitant sigui la persona física que legalment es faci càrrec dels menors orfes o  
abandonats.  
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IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

OFICINA DELEGADA 

 

REGISTRE DE PRESENTACIÓ 
 

                                    
                 SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS EN ELS CASOS DE PART, ADOPCIÓ O ACOLLIMENT MÚLTIPLES  

MUTUALISTA – SOL·LICITANT 
Número d’afiliació 
 
 

Primer cognom 
            

Segon cognom Nom 

Domicili: carrer o plaça i número Codi postal Localitat Província 

País NIF / Passaport / D. identificació (UE) Telèfon 

Si desitgeu rebre informació sobre la tramitació d’aquesta sol·licitud, indiqueu-nos si us plau la vostra direcció de correu electrònic:          _________________@___________________ 
 

1 

Grup, subgrup del cos o escala al què pertany o va pertànyer (Art.76 i  Disposició Transitòria Tercera, Llei 7/2007)    
 

DADES DE L’ALTRE PROGENITOR, ADOPTANT O ACOLLIDOR 2 Nº Afiliació(si sou mutualista de MUFACE) Cognoms i nom NIF / Passaport / D. identificació (UE) 

TIPUS D’AJUT ECONÒMIC QUE SOLICITEU (marqueu amb X el que correspongui) 3 
 3.1 Subsidi especial per part, adopció o acolliment múltiples 

 3.2 Prestació econòmica per part o adopció múltiples 
 

                                       FET CAUSANT (Marqueu amb “X” la quadrícula que correspongui i empleneu l’espai referit al nombre de 
fills tinguts o menors adoptats o acollits, així com la data oportuna) 

 4.1 – PART MÚLTIPLE DE _____ FILLS Data del part   _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
4 

 

 4.2 – ADOPCIÓ MÚLTIPLE DE _____ FILLS MENORS  D’EDAT 

 4.3 – ACOLLIMENT MÚLTIPLE, DE _____ MENORS  D’EDAT  

Data de la resolució judicial per la qual es constitueix 
l’adopció, de la decisió administrativa o judicial d’acolliment 
o, quan es tracti d’acolliment simple, de la comunicació de 
l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma. 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

DOCUMENTACIÓ 

Acompanyeu, en tot cas, els documents premarcats amb “X” i assenyaleu amb “X” aquells altres que teniu que aportar en funció del 
supòsit  que es tracti. 

FET CAUSANT DOCUMENTS 

5 
 

  PART MÚLTIPLE 

 Fotocòpies dels fulls del Llibre de Família acreditatius de la titularitat i del naixement en 
el mateix part de dos o més fills o certificacions del Registre Civil acreditatives 
d’aquests extrems. 

 Fotocòpia del full del Llibre de Família acreditatiu de la mort de la mare biològica o 
Certificació del Registre Civil acreditativa d’aquest fet. 

 Document administratiu acreditatiu de la concessió del permís per part [art. 49 a)  de 
l’EBEP]. 

 Certificat de qualificació de discapacitat, expedit per l’IMSERSO o Òrgan competent en 
cada Comunitat Autònoma (veieu instruccions). 

 Declaració responsable (DPS-22002). 

 Altres ………………………………………………………………………………………………. 
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SERVEI PROVINCIAL 

CODI DE L'EXPEDIENT 



MUTUALITAT GENERAL DE FUNCIONARIS CIVILS DE L’ESTAT 

 

 

 
   ADOPCIÓ MÚLTIPLE 

 

 Fotocòpia de la resolució judicial d’adopció múltiple. 

 Fotocòpia del full del Llibre de Família acreditatiu de la mort d’un dels adoptants o 
Certificació del Registre Civil acreditativa d’aquest fet. 

 Document administratiu acreditatiu de la concessió del permís per adopció múltiple [art. 
49 b) de l’EBEP]. 

 Certificat de qualificació de discapacitat, expedit per l’IMSERSO o Òrgan competent en 
cada Comunitat Autònoma (veieu instruccions). 

 Declaració responsable (DPS-22002). 

 Altres……………………………………………………………………………………………… 

        ACOLLIMENT MÚLTIPLE 
 

 Fotocòpia de la decisió administrativa o judicial d’acolliment múltiple, tant preadoptiu 
com permanent o bé, quan es tracti d’acolliment simple, de la comunicació de l’òrgan 
de la Comunitat Autònoma que ho reguli. 

 Fotocòpia del full del Llibre de Família acreditatiu de la mort d’un dels acollidors o 
Certificació del Registre Civil acreditativa d’aquest fet. 

 Document administratiu acreditatiu de la concessió del permís per acolliment múltiple 
[art. 49 b) del EBEP]. 

  Declaració responsable (DPS-22002). 

  Altres …………………………………………………………………………………………. 
 

6 DADES PER AL PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA 
               IBAN                       Entitat bancària                                    Sucursal                                   Dígit Control                                            Número  compte/llibreta 

 

  

7 DADES RELATIVES A LA NOTIFICACIÓ (Empleneu amb  les opcions escollides) 
 
Als efectes de notificació, la persona interessada assenyala  com a mitjà preferent: 

   Nº de fax 

   Correu Postal  
   Altres (indiqueu -ho) ………………………. 

i com a segon lloc de notificació (complimenteu  només en el cas de que desitgeu que la notificació es practiqui en lloc distint a l’assenyalat en 
l’apartat 1 relatiu a les dades de la persona mutualista sol·licitant): 

                             Domicili particular                                                    Domicili laboral                                              Altre domicili 
      
 Domicili de la notificació (Agda., carrer o plaça i número)                                                            Localitat                                                              Codi postal 
 
 
 
 Província                                                                                                     País                                                                                Telèfon 
 

 
DECLAREM SOTA LA NOSTRA RESPONSABILITAT QUE: 

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

2.- Ens comprometem a facilitar a MUFACE la documentació complementària que ens sol·liciti per a la tramitació d’aquests ajuts. 
AUTORITZEM A 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) 
- a recaptar i consultar les nostres dades relatives a ajuts anàlegs d’entitats i organismes gestors dels distints règims públics de la Seguretat 
Social, així com facilitar a aquests les dades que obrin dels ajuts d’aquest caràcter tramitades per MUFACE. 
Tot això sense perjudici de poder revocar la meva autorització en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit a MUFACE. 

(LLOC, DATA I SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT I DE L’ALTRE PROGENITOR, ADOPTANT O ACOLLIDOR o del seus 
representants respectius degudament acreditats. Art. 5 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del PAC de les AAPP) 

 
                                                                  Data 

                 LA PERSONA SOL·LICITANT                                                                 L’ALTRE PROGENITOR, ADOPTANT O  ACOLLIDOR  
 
 

 (*) (veieu instruccions) 

   
 

 

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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DILIGÈNCIA 

S’emplenarà per la Unitat de Col·lectius, només si la sol·licitud, en el seu tractament informàtic, és rebutjada per faltar en la persona mutualista les 
condicions d’afiliació o cotització precises per a causar els ajuts, consignant “X” en les quadrícules que procedeixi. 

1.- Subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o acolliment múltiples 
 S’han comprovat les dades de la persona mutualista a la que es refereix aquesta sol·licitud i en la data del fet causant NO  / SÍ  

      reunia les condicions d’afiliació i cotització precises per al subsidi especial. 

 El grup o subgrup de funcionariat consignat en la sol·licitud NO  / SÍ  es coincident amb el del Cos o Escala de la persona mutualista en el 
moment del fet causant. En cas negatiu, el grup correcte a l’efecte del subsidi especial és el _________ 

2.- Prestació econòmica de pagament únic, per part o adopció múltiples 
 S’han comprovat les dades de la persona mutualista a la que es refereix aquesta sol·licitud i en la data del fet causant NO  / SÍ  reunia les 
condicions d’afiliació precises per a la prestació. 

 
                         ,             d                                de 

EL/LA CAP DE COL·LECTIUS, 

 
QUANTIA DELS AJUTS ECONÒMICS  

1.- Subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o acolliment múltiples 
 
 
 
                                                                     X    42 
 
                       365 
 
2.- Prestació econòmica de pagament únic, per part o adopció múltiples 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Es proposa la següent Resolució: 

Vista aquest sol·licitud, la documentació aportada, els informes emesos, si s’escau, i els antecedents oportuns, així com la normativa aplicable, 
s’acorda: 

  L’APROVACIÓ, per reunir els requisits exigibles, amb el desglossament i pels imports que a continuació s’indiquen: 

Subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o acolliment múltiples: ….............…………………… Euros 

Prestació econòmica de pagament únic, per part o adopció múltiples: ………………………………………….. Euros 

                       Total ………………………………………… Euros 

 LA DENEGACIÓ DE                Subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o acolliment múltiples 

                                                       Prestació econòmica de pagament únic, per part o adopció múltiples 

per: 

 

 

                                            ,       d                            de 

                                                                     EL/LA CAP DE PRESTACIONS, 

   

 

                                                                                               

                                                                                                                        ,          d                                   2 

          PER DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE MUFACE  
 (Resolució de 23/05/2012) 
 EL/LA DIRECTOR/A PROVINCIAL 

         

Base de cotització en el dia del fet 
causant 

 
Euros 

X 

Nombre de fills o 
menors adoptats o 

acollits menys 1 

= 

(A) Quantia del Subsidi 
 

Euros

*Nombre de  vegades import mensual 
SMI    

(Segons taula)    X = 

(B) Quantia de la Prestació 
 

Euros

QUANTIA TOTAL    (A)  +  (B)     = 
 

* Computarà doble el fill nascut o adoptat afectat per una discapacitat igual o superior al 33%  

Euros 

CONFORME 
Notifiqueu i, si s’escau, disposeu el pagament 

sense més tràmits 

Import mensual SMI  en data       
del fet causant 
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INFORMACIÓ GENERAL 

A.- INTRODUCCIÓ 
Els ajuts econòmics, compatibles entre sí, són: 

• Subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o acolliment múltiples 

• Prestació econòmica de pagament únic, per part o adopció múltiples 

-  En el document que acompanya a aquest formulari, “DECLARACIÓ RESPONSABLE”, (DPS-22002), marqueu els requadres de la declaració o   
declaracions que heu de subscriure i signeu juntament amb l’altre progenitor (adoptant o acollidor, si s’escau). 

-  Totes les declaracions a efectuar podran ser subscrites pel representant del sol·licitant i, en el seu cas, de l’altre progenitor, adoptant o acollidor, si s’escau, 
sempre que estigui/n degudament acreditat/s, d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.

B.- FETS I SUBJECTES CAUSANTS 

-   En els dos ajuts, són fets causants el naixement de dos o més fills en un mateix part, i es considera equivalent l’adopció simultània de dos o més menors 
d’edat.  

-   Per al subsidi especial, també ho serà l’acolliment simultani de dos o més menors, tant preadoptiu com permanent o simple, sempre que, en aquest últim 
cas, la seva  duració no sigui inferior a un any, i encara que aquests acolliments siguin provisionals. 

C.- BENEFICIARIS 
C.1) Subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o acolliment múltiples 

En cas de part múltiple, pot percebre el subsidi especial, bé la mare biològica, o bé l’altre progenitor d’acord amb l’opció escollida per aquella, sempre que 
reuneixi els següents requisits: ser mutualista, estar en situació d’alta o assimilada a l’alta a MUFACE en la data del fet causant, gaudir del període de 
descans de sis setmanes immediatament següents al part, previst en l’article 49. a) de l’EBEP, i tenir cobert un període mínim de cotització a MUFACE o a  
qualsevol altre regimén públic de Seguretat Social, de sis mesos. 

En els casos d’adopció o acolliment múltiples, el beneficiari del subsidi especial serà decidit lliurement pels dos adoptants o acollidors, sempre que 
reuneixi els següents requisits: ser mutualista, estar en situació d’alta o assimilada a l’alta a MUFACE en la data del fet causant, gaudir del període de 
descans de sis setmanes immediatament següents a la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a la decisió administrativa o judicial 
d’acolliment múltiple, previst en l’article 49. b) de l’EBEP i tenir cobert  un període mínim de cotització a  MUFACE o a  qualsevol altre regimén públic de
Seguretat Social, de sis mesos.

 Podrà ser beneficiari del subsidi especial l’altre progenitor, adoptant o acollidor, sempre que compleixi els requisits d’afiliació i cotització abans indicats, 
quan es doni alguna de les següents situacions: 

C.1.a) En cas de part múltiple, si la mare biològica no té dret al subsidi especial a través d’algun règim públic de Seguretat Social (llevat que sigui 
treballadora per conta pròpia o autònoma i no assolis dret a prestació per maternitat per no haver inclòs voluntàriament aquesta cobertura en el sistema 
de previsió derivat de la seva activitat professional). 

C.1.b) En tots els supòsits, quan s’hagi produït la mort d’un dels progenitors, adoptants o acollidors, abans d’haver sol·licitat el subsidi especial o d’haver 
manifestat la seva opció a favor de l’altre progenitor, adoptant o acollidor. En aquest supòsit, el supervivent s’ha de comprometre a no exercir aquest dret 
en nom de la persona morta. 

C.2) Prestació econòmica de pagament únic, per part o adopció múltiples 
Pot ser beneficiari un dels progenitors o adoptants sempre que sigui mutualista de MUFACE, estigui afiliat i en alta o en situació assimilada a l’alta en la 
data del fet causant, sense que se li exigeixi període de carència. 

Si els dos tenen dret a aquesta prestació econòmica a través d’algun règim públic de Seguretat Social, han d’optar expressament en favor del que sol·liciti 
la prestació a MUFACE. 

D.- QUANTIA DELS AJUTS ECONÒMICS  

D.1) Se determinarà segons l’esquema que figura en el requadre corresponent de la pàgina c) d’aquest formulari. Aquest requadre i la resta de la pàgina c)       
seran emplenats per la unitat perifèrica de MUFACE. 

D.2) Per al càlcul exclusiu de la quantia de la prestació econòmica de pagament únic, computarà el doble el fill nascut o adoptat afectat per una discapacitat 
igual o superior al 33%. 

 
INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES PER ALS APARTATS, EL NÚMERO DEL QUAL I DENOMINACIÓ S’INDICA 

5.- DOCUMENTACIÓ 
        Es tractarà sempre de documents originals o de fotocòpies compulsades. 

-  la fotocòpia del full del Llibre de Família acreditativa de la mort d’un dels progenitors, adoptants o acollidors, o la Certificació del Registre Civil, s’ha d’aportar 
si s’ha produït aquest fet i fos l’altre progenitor, adoptant o acollidor, el que, tot i sent mutualista i complint els requisits per a ser beneficiari, presentés la 
sol·licitud en el seu nom [Cas C.1.b) de la “Informació General”]. 

-   el certificat de qualificació de discapacitat s’ha d’aportar només a l’efecte del càlcul de la prestació econòmica de pagament únic, quan algun dels fills menors 
nascuts o adoptats es trobi  afectat per una discapacitat igual o superior al 33%  [Cas D.2) de la “Informació General”]. 

 

7.- DADES RELATIVES A LA NOTIFICACIÓ 

Si ho desitgeu podeu indicar el mitjà o mitjans preferents pels quals sol·licita que us practiquem la notificació, així com un domicili alternatiu a l’efecte de       
notificacions. 

 

(*) DECLARACIONS I AUTORITZACIONS 

            No es requerirà la signatura de l’altre progenitor, adoptant o acollidor, en els següents supòsits: 

 1º Quan la guàrdia i custodia dels causants correspongui en exclusiva a la persona sol·licitant. 

2º Quan, si es tracta de la prestació econòmica de pagament únic, la persona sol·licitant sigui la persona física que legalment es faci càrrec dels menors orfes o  
abandonats.  
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