
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

(sol·licitud dels ajuts econòmics en els casos de part, adopció o acolliment múltiples) 
 
(Nom i cognoms de la persona sol·licitant):.............……….................................................................................................................., 
NIF:………………………….., en el meu nom o en representació (1) de (nom i cognoms) 
..................................................…………………………………………………………………………………………………................... 
Núm. d’afiliació a MUFACE…………………….…..…, NIF: ..........................................., 

 

(Nom i cognoms de l’altre progenitor, adoptant o acollidor):................................................................................................................., 
NIF:………………………….., en el meu nom o en representació (1) de (nom i cognoms) 
……………………………………………………...…………………………………………………………………………………………… 
Núm. d‘afiliació a MUFACE (si s’escau) …………………….…..…, NIF: ..........................................., 

 

PRIMER: Havent sol·licitat: 
 
1  SUBSIDI ESPECIAL PER MATERNITAT EN CAS DE PART, ADOPCIÓ O ACOLLIMENT MÚLTIPLES i, sent el fet 

causant: 
 
1.1  PART MÚLTIPLE 
 

1.1.1  La mare biològica reuneix els requisits exigits i opta per ser beneficiaria del subsidi especial. 
1.1.2  L’altre progenitor es troba en alguna de les següents situacions, que li donen dret a ser beneficiari del subsidi   

especial: 
1.1.2.a)  Tenint dret la mare biològica a través de qualsevol règim públic de Seguretat Social, opta per que 

sigui el beneficiari del subsidi especial l’altre progenitor amb càrrec a MUFACE i, així mateix, ella es 
compromet a no sol·licitar-ho a través del règim al què pertany, o a desistir de la seva sol·licitud o a 
renunciar al seu dret, si ja ho ha sol·licitat o se li hagi reconegut.  

1.1.2.b)  La mare biològica no té dret al subsidi especial a través d’algun règim públic de Seguretat Social. 
(Assenyaleu aquesta opció si es tracta de mare biològica no treballadora o no arriba al període de 
carència requerit per a cobrar l’ajut. No podreu escollir aquesta opció si la mare és treballadora per 
compta pròpia i no va subscriure la cobertura del subsidi per maternitat en els règims en què 
aquesta s’abona amb caràcter voluntari). 

1.1.2 c)  La mare biològica ha mort sense haver sol·licitat el subsidi especial, i sense haver manifestat la seva 
opció a favor de l’altre progenitor, i aquest no ho sol·licitarà en el seu nom. 

 
1.2  ADOPCIÓ O ACOLLIMENT MÚLTIPLES 
 

1.2.1  Reunint els dos adoptants o acollidors els requisits per a ser beneficiaris del subsidi especial a través d’algun 
règim públic de Seguretat Social, hem optat per que sigui beneficiari qui figura com a sol·licitant en aquesta 
declaració. L’altre adoptant o acollidor es compromet a no sol·licitar l’esmentat subsidi especial, o a desistir de 
la seva sol·licitud o a renunciar al seu dret, si ja ho hagués sol·licitat o se li hagi reconegut. 

1.2.2  L’adoptant o acollidor no sol·licitant, no té dret al subsidi especial a través d’algun règim públic de Seguretat 
Social. 

1.2.3  Un dels dos adoptants o acollidors ha mort sense haver sol·licitat el subsidi especial i sense haver manifestat la 
seva opció a favor del supervivent, i aquest no ho sol·licitarà en el seu nom.  

 
2   PRESTACIÓ ECONÒMICA DE PAGAMENT ÚNIC PER PART O ADOPCIÓ MÚLTIPLES, per als dos fets causants: 
 
2.1    Reunint els dos progenitors o adoptants els requisits pera a ser beneficiaris de la prestació econòmica a través d’algun 

règim públic de Seguretat Social, hem optat perquè sigui beneficiari que figura com a sol·licitant en aquesta declaració. 
L’altre progenitor o adoptant es compromet a no sol·licitar l’esmentada prestació econòmica o a desistir de la seva 
sol·licitud o a renunciar al seu dret si ja ho ha sol·licitat o se li hagi reconegut 

 

D
P

S-
22

00
2.

a 
(1

0/
16

) 



2.2   L’altre progenitor o adoptant no sol·licitant no té dret a la prestació econòmica a través d’algun règim públic de Seguretat 
Social. 

2.3    Un dels dos progenitors o adoptants ha mort sense haver sol·licitat la prestació econòmica i sense haver manifestat la 
seva opció a favor del supervivent, i aquest no ho sol·licitarà en el seu nom. 

2.4    Reunint els dos progenitors o adoptants els requisits per a ser beneficiaris de la prestació econòmica de MUFACE i no 
existint acord entre els dos, sol·licito la prestació econòmica com a mare biològica. 

2.5    Els subjectes causants han quedat orfes dels dos progenitors o adoptants, o han estat abandonats, per la qual cosa 
sol·licito la prestació econòmica en ser la persona física que legalment m’he fet càrrec dels nascuts o adoptats. 

 
SEGON: En els supòsits en que s’ha sol·licitat o s’ha reconegut i, si s’escau, percebut algun dels ajuts a través d’un altre 
règim públic de Seguretat Social, ENS COMPROMETEM a presentar a MUFACE, en el termini màxim de 10 dies 
hàbils des de la seva recepció, la notificació que correspongui de les següents situacions: 
 
a)  Resolució de l’acceptació del desistiment. 
b)  Resolució de l’acceptació de la renuncia i, si s’escau, del reintegrament dels imports. 
 
TERCER: Amb les anteriors manifestacions, complim part dels requisits per a que la sol·licitud dels esmentats ajuts sigui 
admesa a tràmit.  
 
QUART: Altres circumstàncies que es consideren d’interès per a la sol·licitud d’aquests ajuts són les que s’especifiquen a 
continuació: ...………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………..…… 
CINQUÈ: Totes les dades consignades són certes i completes. Coneixem les possibles conseqüències negatives que es 
derivarien de la falsedat de les nostres declaracions, que esdevindrien, entre d’altres efectes, el reintegrament a MUFACE dels 
imports que aquesta hagi concedit a la persona sol·licitant. 
 
I perquè així consti, als efectes de la sol·licitud dels ajuts econòmics en els casos de part, adopció o acolliment múltiples, amb 
càrrec a MUFACE, signem aquesta declaració a ............................................................. ......... d................................... de 
................ 

 
 
                   LA PERSONA SOLICITANTE                                                       L’ALTRE PROGENITOR, ADOPTANT O  ACOLLIDOR (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) La representació haurà d'estar degudament acreditada conforme a l'article 5 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del PAC de les AAPP

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

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

2º Quan, tractant-se 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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