
MUTUALITAT GENERAL DE FUNCIONARIS CIVILS DE L’ESTAT 

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT REGISTRE DE PRESENTACIÓ 

SERVEI PROVINCIAL 

OFICINA DELEGADA 

CODI DE L’EXPEDIENT REGISTRE D’ENTRADA A MUFACE 

SOL·LICITUD DE BECA D’ESTUDI (CURS 2018/2019) 
 

1 DADES DEL MUTUALISTA I ELS SEUS ESTUDIS 
Número d’afiliació 
 
 

1r cognom 2n cognom 
 

Nom 

Domicili: carrer o plaça i número Codi postal Localitat 

Província País NIF / Passaport / Document identitat (UE) 
 
 
 

Telèfon 

Si desitgeu rebre informació sobre la tramitació d'aquesta sol.licitud, indíqueu-nos si us plau la vostra direcció de correu electrònic:     ___________________@______________ 

Universitat Centre d’ensenyament ANY ACADÈMIC 
 

2018/2019 
Curs 

Localitat Titulació 

  

2 DOCUMENTS QUE CAL ADJUNTAR 

 Sempre els tres que s’indiquen: 
 Justificant (resguard de l’abonament directe o imprès d’autoliquidació segellat per l’entitat bancària corresponent o justificant del 
pagament per Internet) d’haver abonat la matrícula i la resta de despeses d’inscripció per al curs 2018/2019. 

 Justificant en què consti que el mutualista ha aprovat els crèdits exigits, ja sigui en la convocatòria de febrer, de juny, de setembre o      
entre totes elles, sempre de l’any 2019. 
Si es tracta dels últims crèdits, haurà de constar també que s’ha conclòs el títol. 

 Certificació Comissió Acció Social o document administratiu similar. 
 

3 
 

DADES PER AL PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA 

    IBAN             Entitat  bancària          Sucursal              D.C.          Número de compte/llibreta 
 

 

4 

DADES DE NOTIFICACIÓ 

Domicilio: Particular        Laboral        Altre domicili    

Carrer, plaça i número  

Codi postal Localitat 

Província País 

( Per emplenar voluntàriament) 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE: 
a) Totes les dades consignades són certes i completes d’acord amb 
l’acreditació documental. 
b) No  o Si  he rebut ajut per a la mateixa finalitat d’un altre 
Organisme o Entitat, públics o privats. En cas afirmatiu, especifico que 
l’import concedit per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   és  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€, per la qual 
cosa hi renuncio, i en el cas d’haber-lo debut, n’acredito la devolució.  
c) Conec el règim d’incompatibilitats d’aquesta beca que es troba descrit en 
la resolució de convocatòria.                                          
I AUTORITZO 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, 
del PAC de les AAPP) 
- a recaptar i consultar les meves dades relatives a ajuts anàlegs d’entitats i 
organismes públics i/o privats. 
Tot això sense perjudici de poder revocar la meva autorització en qualsevol 
moment mitjançant escrit dirigit a MUFACE 
LLOC, DATA I FIRMA DEL SOL·LICITANT, o del seu representant 
degudament acreditat.( art. 5  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del PAC de les 
AAPP) 
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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 



DILIGÈNCIA 

Només s’ha d’emplenar si la sol·licitud, en el seu tractament informàtic, és rebutjada perquè el mutualista no reuneix les condicions d’afiliació 
requerides per cobrar  la prestació. 

 
S’han comprovat les dades del mutualista al qual es refereix aquesta sol·licitud i en les dates de referència 
 

 reunia les condicions d’afiliació i alta requerides per a la prestació. 
 

 no reunia les condicions d’afiliació o alta requerides per a la prestació, per .............................................................................................................. 
 
 
 
 
 

,                     de/d’                                            de 
EL/LA CAP DE COL·LECTIUS 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Proposo la resolució següent: 
 
Atesa aquesta sol·licitud, els informes emesos, si escau, i els antecedents oportuns, així com la normativa aplicable, resolc: 

 

  APROVAR-LA, en els terminis que s’indiquen, perquè reuneix els requisits exigibles, i atorgar la quantitat de  

 
 
 
 
 
 
 

en concepte de beca d’estudi, el pagament de la qual es pot realitzar sense cap tràmit més. 

 

  DENEGAR-LA, per ............................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

,          de/d’                                         de 
EL/LA CAP DE PRESTACIONS, 

 
 
 
 
 
 
 

CONFORME 
 
Notifiqueu-ho i, si escau, feu el pagament sense 
cap tràmit més 

 
 

                 ,               de/d’                                       de 
PER DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE MUFACE 

(Resolució de 25/05/2018) 
EL/LA DIRECTOR/A PROVINCIAL 

 
 
 
 

 
 

Firmat: 
 

 

En xifra                                                             En lletra 
 
 
.......................................  EUROS                   ........................................................................................................................................  EUROS 



MUTUALITAT GENERAL DE FUNCIONARIS CIVILS DE L’ESTAT 

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT REGISTRE DE PRESENTACIÓ 

SERVEI PROVINCIAL 

OFICINA DELEGADA 

CODI DE L’EXPEDIENT REGISTRE D’ENTRADA A MUFACE 

SOL·LICITUD DE BECA D’ESTUDI (CURS 2018/2019) 
 

1 DADES DEL MUTUALISTA I ELS SEUS ESTUDIS 
Número d’afiliació 
 
 

1r cognom 2n cognom 
 

Nom 

Domicili: carrer o plaça i número Codi postal Localitat 

Província País NIF / Passaport / Document identitat (UE) 
 
 
 

Telèfon 

Si desitgeu rebre informació sobre la tramitació d'aquesta sol.licitud, indíqueu-nos si us plau la vostra direcció de correu electrònic:     ___________________@______________ 

Universitat Centre d’ensenyament ANY ACADÈMIC 
 

2018/2019 
Curs 

Localitat Titulació 

  

2 DOCUMENTS QUE CAL ADJUNTAR 

 Sempre els tres que s’indiquen: 
 Justificant (resguard de l’abonament directe o imprès d’autoliquidació segellat per l’entitat bancària corresponent o justificant del 
pagament per Internet) d’haver abonat la matrícula i la resta de despeses d’inscripció per al curs 2018/2019. 

 Justificant en què consti que el mutualista ha aprovat els crèdits exigits, ja sigui en la convocatòria de febrer, de juny, de setembre o      
entre totes elles, sempre de l’any 2019. 
Si es tracta dels últims crèdits, haurà de constar també que s’ha conclòs el títol. 

 Certificació Comissió Acció Social o document administratiu similar. 
 

3 
 

DADES PER AL PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA 

    IBAN             Entitat  bancària          Sucursal              D.C.          Número de compte/llibreta 
 

 

4 

DADES DE NOTIFICACIÓ 

Domicilio: Particular        Laboral        Altre domicili    

Carrer, plaça i número  

Codi postal Localitat 

Província País 

( Per emplenar voluntàriament) 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE: 
a) Totes les dades consignades són certes i completes d’acord amb 
l’acreditació documental. 
b) No  o Si  he rebut ajut per a la mateixa finalitat d’un altre 
Organisme o Entitat, públics o privats. En cas afirmatiu, especifico que 
l’import concedit per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   és  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€, per la qual 
cosa hi renuncio, i en el cas d’haber-lo debut, n’acredito la devolució.  
c) Conec el règim d’incompatibilitats d’aquesta beca que es troba descrit en 
la resolució de convocatòria.                                          
I AUTORITZO 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, 
del PAC de les AAPP) 
- a recaptar i consultar les meves dades relatives a ajuts anàlegs d’entitats i 
organismes públics i/o privats. 
Tot això sense perjudici de poder revocar la meva autorització en qualsevol 
moment mitjançant escrit dirigit a MUFACE 
LLOC, DATA I FIRMA DEL SOL·LICITANT, o del seu representant 
degudament acreditat.( art. 5  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del PAC de les 
AAPP) 
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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 

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 

http://www.muface.es/protecciondedatos


 

INSTRUCCIONS I INFORMACIÓ 
    –   No escrigueu en els espais ombrejats amb trama. 
    –   Empleneu el document amb lletres majúscules. 
    –   Llegiu atentament la resolució de Convocatòria corresponent a l’any acadèmic per al qual se sol·licita la beca, publicada en el 

Butlletí Oficial de l’Estat, en els taulers d’anuncis de les unitats perifèriques i en la pàgina web de MUFACE (www.muface.es). 
    –   La sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent,  es pot presentar en el termini que estableix l’epígraf 2.4 de l’apartat 

II de la Convocatòria. 
 –   Els documents justificatius hauran de ser originals o còpies autenticades pel registre administratiu on es presenti la sol·licitud. 

 

CONTINGUT DE LA PRESTACIÓ 
- La beca d’estudi consisteix en l’abonament al mutualista del que hagi pagat per matrícula i la resta de despeses d’inscripció dels 

estudis universitaris oficials realitzats, fins el límit màxim assenyalat en la convocatòria anual d’aquestes beques. 
 
- Es consideren “resta de despeses d’inscripció” las tarifes de secretaria, de certificació, d’assegurança escolar obligatòria o altres 

anàlogues, sempre que s’hagin d’abonar ineludiblement juntament amb la matrícula. 

REQUISITS PER A LA PRESTACIÓ  
 
  Ser mutualista en situació d’alta o assimilada a l’alta en el col·lectiu de MUFACE en la data establerta en l’epígraf 2.2 de  l’apartat 

II de la Convocatòria de beques de MUFACE de l’any en què s’ha començat el curs acadèmic i mantenir aquestes condicions en 
la data en què es presenti la sol·licitud. 

 
Matricular-se durant el curs 2018/2019 en estudis de nivell universitari dels enunciats en  l’Annex I de la Convocatòria. 
 
Resten expressament exclosos el Doctorat, estudis d’especialització i títols propis de les Universitats, excepte els declarats 
equivalents a títols universitaris oficials pel Ministeri d’Educació y Formació Professional. 
 
Igualment resten exclosos els estudis que es realitzen a centres no situats en territori nacional.  
 
També resten excloses les sol·licituds dels mutualistes que hagin gaudit de matrícula gratuïta total o exempció total del 
pagament de la tarifa de matrícula, encara que hagin hagut de satisfer altres despeses d’inscripció, llevat que l’import d’aquestes 
despeses superi la quantitat fixada en la Convocatòria anual de beques de MUFACE. En aquest cas, si que s’admet la sol·licitud 
de beca per aquest import. 
 
Haver aprovat entre les convocatòries d’exàmens de febrer, juny i setembre de l’any en què es present la sol·licitud, algun dels 

mínims següents:  
 

• El 50 per cent del resultat de dividir el total dels crèdits que integren el pla d’estudis entre el nombre d’anys que el 
componguin. 

• El 35 per cent del resultat de dividir el total dels crèdits que integren el pla d’estudis entre el nombre d’anys que el 
componguin, sempre que siguin tots els credits que faltin per a concloure  els estudis. 

A l’efecte del càlcul de percentatge de crèdits aprovats per als estudis de màster oficial es limitarà el nombre d’anys que 
componen el pla d’estudis a un màxim de dos anys per a aquells plans que els superin. 

 
 

NOTA.- 
 
S’ha de tenir en compte amb aquestes finalitats que:  
 
a)  Totes les referències efectuades a les convocatòries de febrer, juny i setembre, s’han d’entendre fetes a les equivalents, 

segons el Pla d’estudis aplicable, en particular d’ensenyaments adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior.  
b)   Els crèdits reconeguts, convalidats, adaptats o transferits no es computaran.  
c) No es tindran en compte els crèdits que excedeixin dels necessaris per obtenir la titulació de què es tracti. 
d) No es consideraran canvis d’estudis les adaptacions a nous plans dels mateixos ensenyaments. 

 
Certificació de la Comissió d’Acció Social o document administratiu similar o declaració responsable, segons model DPS-31033. 
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