
 

SOLICITUDE DE AXUDA ASISTENCIAL 
DATOS DO/DA SOLICITANTE 

Número de afiliación Primeiro apelido Segundo apelido Nome 

Domicilio: rúa ou praza e número Código postal Localidade 

Provincia País Teléfono NIF/Pasaporte/D.Identif.(UE) 

Se dexexa recibir información sobre a tramitación desta solicitude, se fai o favor, indíquenos a súa dirección de correo electrónico: @  

 

DATOS DO/DA CAUSANTE (se coincide co/coa solicitante, indique: “O/A mesmo/a”) 
NIF/Pasaporte/D.Identif.(UE) Apelidos Nome 

 

SITUACIÓN FAMILIAR 
Estado civil do/da 
solicitante 

Persoas que conviven no domicilio do/da solicitante a 01/01/2022 con relación de parentesco de consanguinidade ou afinidade ata 
o terceiro grao: 
Cónxuxe ou persoa Núm. de fillos/as Núm. doutros familiares De entre todos eles, núm. de 
asimilada ao cónxuxe persoas con discapacidade 

 

DATOS DA AXUDA SOLICITADA 
IMPORTE  

DATOS PARA O PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA 
IBAN Entidade bancaria Sucursal D.C. Número de conta/cartilla 

DATOS DE NOTIFICACIÓN (para cubrir voluntariamente) 

Domicilio: Particular Laboral Outro domicilio Rúa, praza e número 

Código postal Localidade 

Provincia País 

1.- Declaro que NON        / SI recibo axuda ou subvención con leste mesmo obxecto e finalidade concedida por administracións públicas ou privadas 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Para a resolución deste procedemento, MUFACE poderá recoller, consultar ou verificar os datos de identidade e residencia na Plataforma de Intermediación de Datos (art. 28.2 
 Lei 39/2015, do 1 de outubro), podendo manifestar de forma expresa e xustificada a súa oposición, segundo se indica na cláusula de protección de datos que figura neste 

 formulario.

 

(1) OUTRAS PERSOAS QUE CONVIVEN CO TITULAR SOLICITANTE, QUE, NO CASO DE ASINAR, PRESTAN AUTORIZACIÓN 

PARENTESCO CO/COA SOLICITANTE APELIDOS E NOME NIF SINATURA 

CÓNXUXE OU ASIMILADO/A 
   

    

    

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 

MUTUALIDADE XERAL DE FUNCIONARIOS CIVÍS DO ESTADO  

REXISTRO DE ENTRADA EN MUFACE CÓDIGO DO EXPEDIENTE 

OFICINA DELEGADA 

SERVIZO PROVINCIAL 
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Organismo pagador Importe íntegro 
  

  

TOTAL  
 2.- Todos os datos consignados nesta solicitude son certos e completos. 
3.- Autorizo a MUFACE (1) a solicitar electronicamente a través da Plataforma de Intermediación de Datos (art. 28.2 Lei 39/2015, do 1 de outubro) os datos do
IRPF sen prexuízo de poder revogar a miña autorización en calquera momento mediante escrito dirixido a MUFACE i autorízase a esta  mutualidade a solicitar
electronicamente os datos de pensións ou prestacións públicas ( GISS) no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas ( RPSP) mediante consentimento das persoas afectadas. 

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

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DO EXPEDIENTE REXISTRO DE PRESENTACIÓN

https://www.muface.es/protecciondedatos


                                                                                                                                                                                                      
 

 MODALIDADE DE AXUDA 
(Seleccione modalidade/es) 

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACHEGARSE 
Os documentos xustificativos achegados a MUFACE para a solicitude das axudas,no 
caso de ser documentos públicos elaborados por calquera Administración, deberán 
axustarse ao disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de acordo co establecido no 
seu artigo 28.3 no que como principio xeral disponse que as administracións non 
esixirán documentos orixinais nos seus procedementos administrativos. 

 

 COPAGO FARMACEÚTICO 
Non será precisa a xustificación documental do gasto 
farmacéutico, dato que se incorporará ao expediente 
por MUFACE.

 
GASTOS 

 Gastos de carácter urxente en casos de   
importancia extraordinaria, debidamente 
justificada. 

 
 
 

 Atención a gastos familiares ordinarios de 
carácter xeral, existindo insuficiencia de 
ingresos na unidade de convivencia para os 
atender. 

X  Factura dos gastos de carácter urxente. 
X Outros documentos que acrediten os feitos que 

orixinen os gastos de carácter urxente. 
X  Declaración responsable da situación socio-

familiar e de vivenda, acompañada, se é o caso, de 
todo aquel documento que se considere apropiado 
para acreditar o estado ou situación de 
necesidade. 

Gastos familiares ordinarios de carácter xeral. 
Non será precisa a xustificación documental dos 
gastos familiares ordinarios de carácter xeral. 

 
 

INSUFICIENCIA DE PRESTACIÓNS 
  

 Tratamiento psiquiátrico mediante 
internamento ou en réxime ambulatorio, non 
cuberto polas prestacións sanitarias nin 
sociosanitarias. 

 
 Gastos de desprazamento para recibir 

asistencia sanitaria, cando non deban ser 
cubertos nin pola Entidade Médica nin por 
MUFACE, segundo as normas da Asistencia 
Sanitaria. 

 
 Tratamento médico ou intervención cirúrxica 

especial de carácter excepcional por un 
determinado/a facultativo/a. 

 

 

 Situación de Incapacidade Temporal, sen 
dereito ao subsidio correspondente por non 
alcanzar o período de carencia. 

 

X   Factura do gasto. 
X Informe de médico/a concertado/a xustificativo da 

necesidade do internamento ou tratamento 
psiquiátrico, do desprazamento para recibir 
asistencia sanitaria ou da  necesidade do 
tratamento ou intervención cirúrxica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

X Certificado da Unidade Pagadora, que acredite as 
retribucións no primeiro mes de licenza e da data 
na que deixou de percibir as retribucións 
complementarias. 

 

                                                                                                                                                                                         
 

En caso de estar suxeito ao IRPF por Facendas Forais 

  Declaración do IRPF ou, no seu caso, da comunicación emitida ou da liquidación expedida a efectos de 
devolución, pola Administración Tributaria (referida a dous anos anteriores á data de solicitude). 

  Certificación da Facenda Foral acreditativa de non presentar declaración do Imposto e das imputacións íntegras 
de ingresos que consten na devandita Administración; así como declaración responsable relativa aos demais 
ingresos que non figuren na indicada certificación. 

 
Para os casos en que proceda: 
 

   Declaración responsable de pensións ou prestacións exentas a tributación por I.R.P.F., no seu caso, referida a 2 
anos anteriores á data de solicitude. 

 

Esta documentación referirase a todos os membros da unidade de convivencia. 
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Dilixencia 
Soamente se cubrirá se a solicitude, no seu tratamento informático,é rexeitada por faltar no/na solicitante as condicións de afiliación ou alta 

precisas para obter o dereito á prestación. 

Comprobáronse os datos do/da solicitante e nas datas de efectos: 

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

  Non reunía as ditas condicións por: 

 

 

 

 

 
                                                          ,               de                          de 

                                                                                                 O/A xefe/a de Colectivos, 

Informe do/da asesor/a médico/a do Servizo provincial 
Soamente se emitirá nos expedientes nos que o/a director/a do Servizo provincial o estime oportuno. 

Logo de ver a presente solicitude e a documentación achegada, emítese informe: 

  Favorable 

  Desfavorable, por: 

 

 

 

 

 
                                                               ,              de                          de 

                                                                                                                         O/A asesor/a médico/a, 

Informe 
De concorrer o requisito, márquese cunha cruz “X” a cuadrícula SI; no caso contrario, a cuadrícula NON SI NON 

A) Os feitos atópanse comprendidos nalgún dos supostos establecidos no epígrafe 2 da Instrución AS-1/2009. 

B) Concorren os requisitos de estado ou situación de necesidade, indispensabilidade do gasto para a súa superación 

e escaseza ou carencia de recursos para facer fronte aos ditos estado ou situación. 

C) A necesidade para a que se solicita a axuda é de imposible atención por outra prestación establecida por Muface 

e non foi cuberta por ningún outro réxime público da Seguridade Social. 

D) Existe crédito dispoñible do asignado ao Servizo provincial para axudas asistenciais. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
                                                                   ,               de                          de 

                                                                                                                                O/A xefe/a de Pestacións, 
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Proposta de resolución 
Logo de ver a presente solicitude, os informes emitidos e os antecedentes oportunos, así como a normativa aplicable e os créditos dispoñibles, 
proponse: 

 
  total 

  A súa aprobación                      por estimarse así procedente, concedendo a cantidade de 

  parcial 

 
 
   Euros 

en concepto de axuda asistencial. 
 

  A súa denegación por: 

 

 

 

 

A presente proposta elévase a informe da Comisión Provincial. 

 
                                                                              ,               de                          de 

                                                                                                                                O/A xefe/a de Prestacións, 

Informe da Comisión provincial 
A Comisión provincial de Muface, na súa reunión do día da data, emitiu sobre a proposta informe 

 

  Favorable 
 

  Desfavorable por: 

 

 

 

 

 
                                                                                                ,               de                          de 

                                                                                                                                              O/A secretario/a da Comisión, 

 

Logo de ver a proposta e o informe da Comisión provincial, 

  Apróbase a proposta de resolución. 

  Formúlese nova proposta, con arreglo ao informe da Comisión. 

  Remítase á Dirección Xeral. 

 

De ser o caso, notifíquese e dispóñase o pagamento. 

 

,            de                              de 
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antoniosemitiel
Línea



 

SOLICITUDE DE AXUDA ASISTENCIAL 
DATOS DO/DA SOLICITANTE 

Número de afiliación Primeiro apelido Segundo apelido Nome 

Domicilio: rúa ou praza e número Código postal Localidade 

Provincia País Teléfono NIF/Pasaporte/D.Identif.(UE) 

Se dexexa recibir información sobre a tramitación desta solicitude, se fai o favor, indíquenos a súa dirección de correo electrónico: @  

 

DATOS DO/DA CAUSANTE (se coincide co/coa solicitante, indique: “O/A mesmo/a”) 
NIF/Pasaporte/D.Identif.(UE) Apelidos Nome 

 

SITUACIÓN FAMILIAR 
Estado civil do/da 
solicitante 

Persoas que conviven no domicilio do/da solicitante a 01/01/2022 con relación de parentesco de consanguinidade ou afinidade ata 
o terceiro grao: 
Cónxuxe ou persoa Núm. de fillos/as Núm. doutros familiares De entre todos eles, núm. de 
asimilada ao cónxuxe persoas con discapacidade 

 

DATOS DA AXUDA SOLICITADA 
IMPORTE  

DATOS PARA O PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA 
IBAN Entidade bancaria Sucursal D.C. Número de conta/cartilla 

DATOS DE NOTIFICACIÓN (para cubrir voluntariamente) 

Domicilio: Particular Laboral Outro domicilio Rúa, praza e número 

Código postal Localidade 

Provincia País 

1.- Declaro que NON        / SI recibo axuda ou subvención con leste mesmo obxecto e finalidade concedida por administracións públicas ou privadas 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Para a resolución deste procedemento, MUFACE poderá recoller, consultar ou verificar os datos de identidade e residencia na Plataforma de Intermediación de Datos (art. 28.2 
 Lei 39/2015, do 1 de outubro), podendo manifestar de forma expresa e xustificada a súa oposición, segundo se indica na cláusula de protección de datos que figura neste 

 formulario.

 

(1) OUTRAS PERSOAS QUE CONVIVEN CO TITULAR SOLICITANTE, QUE, NO CASO DE ASINAR, PRESTAN AUTORIZACIÓN 

PARENTESCO CO/COA SOLICITANTE APELIDOS E NOME NIF SINATURA 

CÓNXUXE OU ASIMILADO/A 
   

    

    

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 

MUTUALIDADE XERAL DE FUNCIONARIOS CIVÍS DO ESTADO  

REXISTRO DE ENTRADA EN MUFACE CÓDIGO DO EXPEDIENTE 

OFICINA DELEGADA 

SERVIZO PROVINCIAL 
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Organismo pagador Importe íntegro 
  

  

TOTAL  
 2.- Todos os datos consignados nesta solicitude son certos e completos. 
3.- Autorizo a MUFACE (1) a solicitar electronicamente a través da Plataforma de Intermediación de Datos (art. 28.2 Lei 39/2015, do 1 de outubro) os datos do
IRPF sen prexuízo de poder revogar a miña autorización en calquera momento mediante escrito dirixido a MUFACE i autorízase a esta  mutualidade a solicitar
electronicamente os datos de pensións ou prestacións públicas ( GISS) no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas ( RPSP) mediante consentimento das persoas afectadas. 

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

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DO EXPEDIENTE REXISTRO DE PRESENTACIÓN

https://www.muface.es/protecciondedatos
yolandasanchez
Línea



                                                                                                                                                                                                      
 

 MODALIDADE DE AXUDA 
(Seleccione modalidade/es) 

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACHEGARSE 
Os documentos xustificativos achegados a MUFACE para a solicitude das axudas,no 
caso de ser documentos públicos elaborados por calquera Administración, deberán 
axustarse ao disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de acordo co establecido no 
seu artigo 28.3 no que como principio xeral disponse que as administracións non 
esixirán documentos orixinais nos seus procedementos administrativos. 

 

 COPAGO FARMACEÚTICO 
Non será precisa a xustificación documental do gasto 
farmacéutico, dato que se incorporará ao expediente 
por MUFACE.

 
GASTOS 

 Gastos de carácter urxente en casos de   
importancia extraordinaria, debidamente 
justificada. 

 
 
 

 Atención a gastos familiares ordinarios de 
carácter xeral, existindo insuficiencia de 
ingresos na unidade de convivencia para os 
atender. 

X  Factura dos gastos de carácter urxente. 
X Outros documentos que acrediten os feitos que 

orixinen os gastos de carácter urxente. 
X  Declaración responsable da situación socio-

familiar e de vivenda, acompañada, se é o caso, de 
todo aquel documento que se considere apropiado 
para acreditar o estado ou situación de 
necesidade. 

Gastos familiares ordinarios de carácter xeral. 
Non será precisa a xustificación documental dos 
gastos familiares ordinarios de carácter xeral. 

 
 

INSUFICIENCIA DE PRESTACIÓNS 
  

 Tratamiento psiquiátrico mediante 
internamento ou en réxime ambulatorio, non 
cuberto polas prestacións sanitarias nin 
sociosanitarias. 

 
 Gastos de desprazamento para recibir 

asistencia sanitaria, cando non deban ser 
cubertos nin pola Entidade Médica nin por 
MUFACE, segundo as normas da Asistencia 
Sanitaria. 

 
 Tratamento médico ou intervención cirúrxica 

especial de carácter excepcional por un 
determinado/a facultativo/a. 

 

 

 Situación de Incapacidade Temporal, sen 
dereito ao subsidio correspondente por non 
alcanzar o período de carencia. 

 

X   Factura do gasto. 
X Informe de médico/a concertado/a xustificativo da 

necesidade do internamento ou tratamento 
psiquiátrico, do desprazamento para recibir 
asistencia sanitaria ou da  necesidade do 
tratamento ou intervención cirúrxica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

X Certificado da Unidade Pagadora, que acredite as 
retribucións no primeiro mes de licenza e da data 
na que deixou de percibir as retribucións 
complementarias. 

 

                                                                                                                                                                                         
 

En caso de estar suxeito ao IRPF por Facendas Forais 

  Declaración do IRPF ou, no seu caso, da comunicación emitida ou da liquidación expedida a efectos de 
devolución, pola Administración Tributaria (referida a dous anos anteriores á data de solicitude). 

  Certificación da Facenda Foral acreditativa de non presentar declaración do Imposto e das imputacións íntegras 
de ingresos que consten na devandita Administración; así como declaración responsable relativa aos demais 
ingresos que non figuren na indicada certificación. 

 
Para os casos en que proceda: 
 

   Declaración responsable de pensións ou prestacións exentas a tributación por I.R.P.F., no seu caso, referida a 2 
anos anteriores á data de solicitude. 

 

Esta documentación referirase a todos os membros da unidade de convivencia. 
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