¡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.

Imprimir formulario

PARTE DE MATERNIDADE

1 - DATOS IDENTIFICATIVOS

1.1 MUTUALISTA
PrimeIro apelido …………………………………...… Segundo apelido ………………………………..…. Nome ............................................
Número de afiliación

Nº DNI
Correo @: ............................................................ Entidade: ...……………………..................

Teléfono

1.2 FACULTATIVO
Nº de colexiado

DPS-11004.1 (04/19) Exemplar para a MUTUALISTA

Apelidos e nome: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Especialidade: …………………………….…….……………………………………………………………………………………………………………

2 - DATOS MÉDICOS

1.

AÍnda non se produciu o parto
Data probable do parto:

………………………………………………………….....

Data do inicio do descanso maternal: …………………………………………

2.

O parto xa tivo lugar
Data do parto: ...…………………….....................................
Nº de fillos nados neste parto: ……..

3.

Transcorrido o período de descanso obrigatorio para a nai, ¿a incorporación desta ao seu posto de traballo supón risco
para a súa saúde?
Nom
Sí, debido a (especifíquese): …………………………………...........................................................................

.........……...................., a ..........de ......................... de 20…
(Data de expedición do parte)

Limpiar formulario

Sinatura do facultativo
De acordo co artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (Regulamento Xeral
de Protección de Datos Persoais) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos
Dixitais, infórmase que os datos de carácter persoal que se faciliten serán tratados por MUFACE coa finalidade de xestionar prestacións sociais
no Réxime do Mutualismo Administrativo. Este tratamento é necesario para o cumprimento da obriga legal establecida nos artigos 4 e 12 do
texto refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado (aprobado por Real Decreto Lexislativo 4/2000, do 23 de xuño).
Pode exercer os seus dereitos en materia de protección de datos ante o Director/a de o Departamento de Prestacións Sociais de MUFACE.
Máis información: http://www.muface.es/protección de datos Delegado de Protección de Datos da Mutualidade: DPDmuface@muface.es.

PARTE DE MATERNIDADE

1 - DATOS IDENTIFICATIVOS
1.1 MUTUALISTA
Primeiro apelido …………………………………...…. Segundo apelido ………………………………..…. Nome .....…………………………….....
Número de afiliación

Nº DNI
Correo @: .............................................................. Entidade: ……………………...................

Teléfono

1.2 FACULTATIVO
Nº de colexiado

DPS-11004.2 (04/19) Exemplar para a ADMINISTRACION

Apelidos e nome: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Especialidade: …………………………….…….……………………………………………………………………………………………………………

2 - DATOS MÉDICOS

1.

AÍnda non se produciu o parto
Data probable do parto:

………………………………………………………….....

Data do inicio do descanso maternal:

2.

…………………………………………..

O parto xa tivo lugar
Data do parto:……………………….............................................
Nº de fillos nados neste parto: ….....

3. Transcorrido o período de descanso obrigatorio para a nai, ¿a incorporación desta ao seu posto de traballo supón risco
para a súa saúde?
Nom
Sí, debido a (especifíquese): …………………………………........................................................................

...................................., a ..........de ......................... de 20…
(Data de expedición do parte)

Sinatura do facultativo
De acordo co artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (Regulamento Xeral
de Protección de Datos Persoais) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos
Dixitais, infórmase que os datos de carácter persoal que se faciliten serán tratados por MUFACE coa finalidade de xestionar prestacións sociais
no Réxime do Mutualismo Administrativo. Este tratamento é necesario para o cumprimento da obriga legal establecida nos artigos 4 e 12 do
texto refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado (aprobado por Real Decreto Lexislativo 4/2000, do 23 de xuño).
Pode exercer os seus dereitos en materia de protección de datos ante o Director/a de o Departamento de Prestacións Sociais de MUFACE.
Máis información: http://www.muface.es/protección de datos Delegado de Protección de Datos da Mutualidade: DPDmuface@muface.es.

PARTE DE MATERNIDADE

INSTRUCCIÓNS
• Todos os datos serán anotados polo médico da Entidade ou do Servizo Público de Saúde
a que se atope adscrita a mutualista, responsable da súa asistencia, marcando con “X”
as cuadrículas correspondentes e reflectindo a información solicitada.
• O punto 3 do apartado 2 “DATOS MÉDICOS” só deberá encherse e subscribirse polo
médico no caso de que a nai manifestase a súa intención de incorporarse ao seu
posto de traballo unha vez transcorrido o período de descanso obrigatorio para ela, e
antes de que conclúa o período de descanso voluntario. En tal caso:

o Se o parte de maternidade é expedido unha vez que o parto tivo lugar, o punto 3
do apartado 2 poderá encherse e subscribirse nese mesmo documento.
o Se, pola contra, o parte de maternidade expedísese con antelación ao parto, o
punto 3 do apartado 2 deberase encher e subscribirse nun segundo parte de
maternidade expedido con posterioridade ao parto, a instancia da nai.
• Os partes de maternidade entregaranse ao órgano de persoal competente dentro dos
catro días hábiles seguintes ao parto ou ao comezo do descanso, no caso de que se
inicie este con anterioridade ao mesmo.

