
MUTUALIDADE XERAL DE FUNCIONARIOS CIVÍS DO ESTADO 
 

Identificación do expediente 
Rexistro de presentación 

Servizo Provincial 

Oficina delegada 

Código do expediente Rexistro de entrada en Muface 

Solicitude de bolsa de estudo (CURSO 2018/2019) 
 

1 Datos do/da mutualista e dos seus estudos 
Número de afiliación 
 
 

1º apelido 2º apelido Nome 

Domicilio: rúa ou praza e número Código postal Localidade 

Provincia País NIF / Pasaporte / Documento de identidade (UE) 
 
 

Teléfono 

Se desexa recibir información sobre a tramitación desta solicitud, se fai o favor, indíquenos a súa dirección de correo electrónico:      _________________@_____________.______ 

Universidade Centro de ensinanza Ano académico 
 

2018/2019 
Curso 

Localidade Titulación 

  

2 Documentos que deben achegarse 
 Sempre os tres que se indican: 

 Xustificante (resgardo do aboamento directo ou impreso de autoliquidación selado pola entidade bancaria que corresponda ou 
xustificante do pagamento por Internet) de ter aboado a matrícula e demais gastos de inscrición para o curso 2018/2019. 

 Xustificante no que conste que o/a mutualista aprobou os créditos esixidos, xa sexa na convocatoria de febreiro, de xuño, de setembro 
ou entre todas elas, sempre o ano 2019. 
Se se trata dos últimos créditos, deberá constar tamén que se concluíu a carreira. 

      Certificación da Comisión de Acción Social ou documento administrativo similar. 
 

 

3 
 

Datos para o pagamento por transferencia 

     IBAN           Entidade  bancaria     Sucursal                D.C.              Número de conta/cartilla 
 

 

4 

 
Datos para a notificación 

Domicilio: Particular        Laboral        Outro domicilio    

Rúa, praza e número  

Código postal Localidade 

Provincia País 

 

Máis información: http://www.muface.es/protecciondedatos. Delegado de Protección de Datos da Mutualidade: DPDMuface@muface.es 

( Para cubrir voluntariamente) 

Declaro baixo a miña responsabilidade que: 
a) Todos os datos consignados son certos e completos de 
acordo coa acreditación documental. 
b) Non     ou  Sí   percibín axuda para o mesmo fin por outro 
organismo ou entidade, públicos ou privados. (Só en caso 
afirmativo).Renunciei á axuda de ..............  € concedida por 
..........................................................................................................
e, no caso de percibila, acredito a súa devolución. 
c) Coñezo o réxime de incompatibilidades desta bolsa que se 
atopa descrito na resolución de convocatoria. 
Tamén autorizo a Muface: 
-  a recabar electrónicamente os datos de identidade e residencia 

a través da Plataforma de Intermediación de Datos (art. 28.2 Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do PAC das AAPP) 

- a recabar e consultar os meus datos relativos a axudas  
análogas de entidades e organismos públicos e /ou privados. 

Todo iso sen prexuízo de poder revogar a miña autorización en 
calquera momento mediante escrito dirixido a MUFACE. 

LUGAR, DATA E SINATURA DO/A SOLICITANTE, ou do/a 
seu/súa representante debidamente acreditado/a (art. 5 Lei 
39/2015, de 1 de outubro, do PAC das AAPP) 
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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 . 

https://www.muface.es/muface_Home/muface/proteccion-de-datos.html


DILIXENCIA 

Soamente se cubrirá se a solicitude, no seu tratamento informático, é rexeitada por faltar no/na mutualista as condicións de afiliación 
precisas para causar a prestación. 

 

Comprobáronse os datos do/da mutualista ao que se refire a presente solicitude e nas  datas de referencia 

  Reunía as condicións de afiliación e alta precisas para a prestación. 

  Non reunía as condicións de afiliación ou alta precisas para a prestación, por: 

 

 

,        de                                  de 

               O/a xefe/a de Colectivos, 
 

 

Proposta de resolución 
 
Proponse a seguinte resolución: 
 
Logo de ver a presente solicitude, os informes emitidos, se é o caso, e os antecedentes oportunos, así como a normativa aplicable, acórdase: 

 

  A súa aprobación, nos termos que se indican, por reunir os requisitos esixibles, concedendo a cantidade de  

 
 

En cifra 
 
............................................................euros 
 

En letra 
 
........................................................euros 

 
 
en concepto de Bolsa de Estudo, cuxo pagamento pode realizarse sen máis trámites. 

 

  A súa denegación, por  

 
 
 
 
 
 

,         de                                         de 
O/a xefe/a de Prestacións, 

 
 
 
 
 
 

 
Conforme 

 
Notifíqueselle e, se é o caso, dispóñase o 
pagamento sen máis trámites. 

 
 

                 ,               de                                       de 
POR DELEGACIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE MUFACE 

( Resolución de 25/05/2018) 
O/A DIRECTOR/A PROVINCIAL 

 
 
 
 
 
 

                                Asdo.: 

 
 



MUTUALIDADE XERAL DE FUNCIONARIOS CIVÍS DO ESTADO 
 

Identificación do expediente 
Rexistro de presentación 

Servizo Provincial 

Oficina delegada 

Código do expediente Rexistro de entrada en Muface 

Solicitude de bolsa de estudo (CURSO 2018/2019) 
 

1 Datos do/da mutualista e dos seus estudos 
Número de afiliación 
 
 

1º apelido 2º apelido Nome 

Domicilio: rúa ou praza e número Código postal Localidade 

Provincia País NIF / Pasaporte / Documento de identidade (UE) 
 
 

Teléfono 

Se desexa recibir información sobre a tramitación desta solicitud, se fai o favor, indíquenos a súa dirección de correo electrónico:      _________________@_____________.______ 

Universidade Centro de ensinanza Ano académico 
 

2018/2019 
Curso 

Localidade Titulación 

  

2 Documentos que deben achegarse 
 Sempre os tres que se indican: 

 Xustificante (resgardo do aboamento directo ou impreso de autoliquidación selado pola entidade bancaria que corresponda ou 
xustificante do pagamento por Internet) de ter aboado a matrícula e demais gastos de inscrición para o curso 2018/2019. 

 Xustificante no que conste que o/a mutualista aprobou os créditos esixidos, xa sexa na convocatoria de febreiro, de xuño, de setembro 
ou entre todas elas, sempre o ano 2019. 
Se se trata dos últimos créditos, deberá constar tamén que se concluíu a carreira. 

      Certificación da Comisión de Acción Social ou documento administrativo similar. 
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Datos para o pagamento por transferencia 

     IBAN        Entidade  bancaria          Sucursal              D.C.             Número de conta/cartilla 
 

 

4 

 
Datos para a notificación 

Domicilio: Particular        Laboral        Outro domicilio    

Rúa, praza e número  

Código postal Localidade 

Provincia País 

  

 

Máis información: http://www.muface.es/protecciondedatos. Delegado de Protección de Datos da Mutualidade: DPDMuface@muface.es 

( Para cubrir voluntariamente) 

Declaro baixo a miña responsabilidade que: 
a) Todos os datos consignados son certos e completos de 
acordo coa acreditación documental. 
b) Non     ou  Sí   percibín axuda para o mesmo fin por outro 
organismo ou entidade, públicos ou privados. (Só en caso 
afirmativo).Renunciei á axuda de ..............  € concedida por 
..........................................................................................................
e, no caso de percibila, acredito a súa devolución. 
c) Coñezo o réxime de incompatibilidades desta bolsa que se 
atopa descrito na resolución de convocatoria. 
Tamén autorizo a Muface: 
-  a recabar electrónicamente os datos de identidade e residencia 

a través da Plataforma de Intermediación de Datos (art. 28.2 Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do PAC das AAPP) 

- a recabar e consultar os meus datos relativos a axudas  
análogas de entidades e organismos públicos e /ou privados. 

Todo iso sen prexuízo de poder revogar a miña autorización en 
calquera momento mediante escrito dirixido a MUFACE. 

LUGAR, DATA E SINATURA DO/A SOLICITANTE, ou do/a 
seu/súa representante debidamente acreditado/a (art. 5 Lei 
39/2015, de 1 de outubro, do PAC das AAPP) 
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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 . 

https://www.muface.es/muface_Home/muface/proteccion-de-datos.html


         

Instrucións e información 
- Non escriba nos espazos sombreados con trama. 
- Cubra o documento con letras maiúsculas. 
- Lea atentamente a resolución de convocatoria correspondente ao ano académico para o que se solicita a bolsa de estudos, 

publicada no Boletín Oficial do Estado, nos taboleiros de anuncios das unidades periféricas e na páxina web de MUFACE 
(www.muface.es). 

- A solicitude, acompañada da documentación correspondente,  poderá presentarse no prazo establecido no epígrafe 2.4 do 
apartado II da resolución de convocatoria. 

- Os documentos xustificativos deberán ser orixinais ou copias autenticadas polo rexistro administrativo onde se presente a 
solicitude. 

 

Contido da prestación 
- A bolsa de estudos consiste no aboamento ao/á mutualista do que pagara por matrícula e demais gastos de inscrición dos 

estudos universitarios oficiais realizados por el/ela, ata o límite máximo sinalado na convocatoria anual destas bolsas de 
estudos. 

- Considéranse “demais gastos de inscrición” as tarifas de secretaría, de certificación, de seguro escolar obrigatorio ou outras 
análogas, sempre que deban aboarse ineludiblemente xunto coa matrícula. 

 

Requisitos para a prestación  
 
   Ser mutualista en situación de alta ou asimilada á alta no colectivo de Muface na data establecida no epígrafe 2.2 do 

apartado II da convocatoria de bolsas de estudos de Muface do ano no que se comezara o curso académico e manter as 
ditas condicións na data na que se presente a solicitude. 
 
Matricularse durante o curso 2018/2019 en estudos de nivel universitario dos enunciados no anexo I da convocatoria. 
 
Quedan expresamente excluídos  o Doutorado, estudos de especialización e títulos propios das Universidades, agás os 
declarados equivalentes a títulos universitarios oficiais polo Ministerio de Educación e Formación Profesional. 

  
Do mesmo xeito quedan excluídos os estudos que se realicen en centros non radicados en territorio nacional.  
 
Tamén se excluirán as solicitudes dos/das mutualistas que gozaran de matrícula gratuíta total ou de exención total do 
pagamento da tarifa de matrícula, aínda cando deberan satisfacer outros gastos de inscrición, agás que o importe destes 
supere a cantidade fixada na convocatoria anual de bolsas de estudos de Muface, en cuxo caso si se admitirá a solicitude de 
bolsa de estudos polo dito importe. 
 
Ter aprobado entre as convocatorias de exames de febreiro, xuño e setembro do ano no que se presente a solicitude, algún     
dos seguintes mínimos:  

 
• 50 por cen do resultado de dividir o total dos créditos que integren o plan de estudos entre o número de anos que 

o compoñan. 

• O 35 por cen do resultado de dividir o total dos créditos que integren o plan de estudos entre o número de anos 
que o compoñan, sempre que sexan todos os créditos que falten para concluír os estudos. 

Para os efectos do cálculo do porcentaxe de créditos aprobados para os estudos de máster oficial limitarase o número de 
anos que compoñan o plan de estudos a un máximo de dous anos para aqueles plans que os superen. 

 
 

NOTA.- 
 
Ha de terse en conta para estes fins que:  
 
a) Todas as referencias efectuadas ás convocatorias de febreiro, xuño e setembro deberán entenderse realizadas ás 

equivalentes, segundo o Plan de estudos aplicable, en particular, de materias adaptadas ao Espazo Europeo de 
Educación Superior. 

b)  Os créditos ou materias recoñecidos, validados, adaptados ou transferidos non se computarán.  

c) Non se terán en conta os créditos que excedan os necesarios para obter a titulación de que se trate. 

d) Non se considerarán cambios de estudos as adaptacións a novos plans das mesmas ensinanzas. 

 

Certificación da Comisión de Acción Social ou documento administrativo similar ou declaración responsable, segundo modelo 
DPS-31033. 
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