Solicitude de prestación económica por cesamento de actividade
1. Datos persoais do solicitante
Primeiro apelido

Segundo apelido

N.º afiliación Seg. Social

DNI/NIF/Pasaporte/NIE

Domicilio
Poboación
Réxime Seg. Social
Autónomo (RETA)
R. especial do mar
Agrario (SETA)

Provincia

¨
¨
¨

Nome
Nacemento
__/__/____
Teléfono fixo

Correo electrónico
Teléfono móbil

Cód. Postal

Tipo de traballador autónomo (marque “x” se procede algunha das opcións):

Si

Traballador autónomo economicamente dependente (TRADE)
Socio traballador de cooperativa de traballo asociado
Traballador autónomo que exerce a súa actividade profesional conxuntamente

¨ ¨
¨ ¨
¨ ¨

Situacións do solicitante:
É traballador por conta allea
É perceptor de prestacións de axudas por paralización da flota
É perceptor doutras prestacións
É perceptor de pensións da Seguridade Social

Si

¨
¨
¨
¨

Non

Non

¨
¨
¨
¨

Tipo:
Tipo:

2. Datos dos fillos que conviven co solicitante
Fillos que conviven co solicitante
Apelidos e nome
1º.2º.3º.4º.5º.Incapacitado Grao de incapacidade
Traballa
(marque “x” segundo proceda)
Si Non Inferior ao 33 % Superior ao 33 %
Si
Non
1º.- ¨ ¨
¨
¨
¨ ¨
2º.- ¨ ¨
¨
¨
¨ ¨
3º.- ¨ ¨
¨
¨
¨ ¨
4º.- ¨ ¨
¨
¨
¨ ¨
5º.- ¨ ¨
¨
¨
¨ ¨

DNI/NIF/
Pasaporte/NIE

Rendas do ano anterior

Rendas do ano en curso

Data de
nacemento
____/____/______
____/____/______
____/____/______
____/____/______
____/____/______
Estado civil

3. Datos da actividade
Nome da empresa
Non existe establecemento
Existe establecemento

CIF da empresa

¨
¨

Nome do establecemento

Domicilio da actividade

Número

Porta

Piso

Poboación/Provincia/País

Cód. Postal

Teléfono

Correo electrónico

Actividade económica/Oficio/Profesión

Temporalidade
Desde
__/__/____
Ata
__/__/____

Esc./bloq.

Número de traballadores por conta allea

4. Pluriemprego/pluriactividade
Nome da outra empresa

Réxime do traballador na outra empresa

Domicilio

Número

Porta

Piso

Cód. Postal

Teléfono

Correo electrónico

Poboación
CIF da outra empresa

Provincia
Funcións que desempeña na outra empresa

Esc./bloq.
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5. Socio traballador de cooperativa de traballo asociado ou similares
Nome da empresa
Forma xurídica
Domicilio
Poboación

Provincia

CIF da empresa

CCC
Número

Porta

Piso

Esc./bloq.

Cód. Postal

Teléfono

Correo electrónico

Traballadores dependentes
Non

¨

Si

¨

N.° de traballadores dependentes

6. Datos da asesoría
Nome da asesoría

CIF da asesoría

Domicilio
Poboación

Provincia

Número

Porta

Piso

Cód. Postal

Teléfono

Correo electrónico

7. Datos da prestación
Cesamento da actividade
Carácter:
Tipo:
Inicial
Temporal ¨ forza maior/violencia de xénero
¨
Continuación
¨
Definitivo ¨
Desde
__/__/____
Períodos cotizados por cesamento de actividade
Motivo alegado para o cesamento de actividade (marque “x” nas opcións que procedan)
a) Motivos económicos, técnicos, produtivos ou organizativos
b) Forza maior
c) Perda da licenza administrativa
d) Violencia de xénero
e) Divorcio ou separación
Traballador autónomo economicamente dependente
f) Terminación da duración contractual, obra ou servizo
g) Incumprimento contractual grave do cliente
h) Rescisión da relación contractual do cliente por causa xustificada
i) Rescisión da relación contractual do cliente por causa inxustificada
j) Por morte, incapacidade ou xubilación do cliente
Socios traballadores de cooperativas de traballo asociado
k) Cesamento na actividade desenvolvida na cooperativa
k.1) Por expulsión improcedente
k.2) Por causas económicas, organizativas, produtivas ou de forza maior
k.3) Finalización do período do vínculo societario
k.4) Violencia de xénero
k.5) Perda da licenza administrativa da cooperativa
l) Cesamento na prestación de traballo durante o período de proba
Traballadores autónomos que exercen a súa actividade profesional conxuntamente
m) Motivos económicos, técnicos, produtivos ou organizativos
n) Por forza maior
o) Por perda da licenza administrativa
p) Por divorcio ou acordo de separación

Esc./bloq.

No caso de continuación do cesamento
Anterior período de cesamento de actividade:
Desde
__/__/____
Ata
__/__/____
Ata
__/__/____

Data efectiva de cesamento

¨
¨
¨
¨
¨

__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____

¨
¨
¨
¨
¨

__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____

¨
¨
¨
¨
¨
¨

__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____

¨
¨
¨
¨

__/_._/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____

8. Domiciliación bancaria
Código IBAN (pagamentos en territorio nacional)

¨¨¨¨

¨¨¨¨

¨¨¨¨

¨¨¨¨

¨¨¨¨

¨¨¨¨

Código SEPA (pagamentos en territorio internacional)

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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9. Declaración xurada

En virtude da prescrición recollida no Título V do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei xeral da Seguridade Social, en cuxo artigo 332 se determina a forma de acreditación da situación legal de
cesamento da actividade en cada un dos supostos previstos que se enumeran no artigo 331 do mesmo corpo legal, certifícase o
seguinte:
D./D.ª

,

con número de afiliación á Seguridade Social

,

con

DNI/NIF/Pasaporte/NIE

e domicilio en
, declara baixo a súa responsabilidade que:
Na súa condición de traballador autónomo, declara que cesou o exercicio da súa actividade por algunha destas
causas (marque a que proceda):

¨

Pola concorrencia de motivos económicos, técnicos, produtivos ou organizativos

¨

Pola concorrencia de motivos baseados en forza maior determinante do cesamento
da actividade económica ou profesional, sendo a causa

Carácter:

¨

¨

¨

Temporal

Definitivo

Pola concorrencia de motivos baseados en violencia de xénero determinante do
cesamento temporal ou definitivo da actividade da traballadora autónoma
Carácter:

¨

¨

Temporal

Definitivo

Do mesmo xeito, fai constar que a data na que se produciu o motivo anteriormente aducido é:
___/___/_____

Declara igualmente que (marque se procede) ¨ é titular
natureza aberto ao público, situado en (indique enderezo completo)

dun

establecemento

mercantil,

industrial

ou

doutra

, o cal permanecerá pechado durante todo o
período no que perciba a prestación económica por cesamento de actividade.

DECLARO

baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos que consigno na presente solicitude, que subscribo para que se me recoñeza a prestación
económica por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave, manifestando que quedo notificado/a da obriga de
comunicar a umivale calquera variación nos datos que poida producirse mentres perciba a prestación.

MANIFESTO

o meu consentimento para que os meus datos de identificación persoal, e dos causantes, os de residencia, os que figuren no Rexistro Civil e na
Axencia Estatal de Administración Tributaria ou Facendas Forais, poidan ser consultados, con garantía de confidencialidade e para os efectos
exclusivos desta solicitude, no caso de acceso informatizado a tales datos.

10. Data e sinatura.
En

,a

de

do

.

Sinatura do solicitante
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11. Documentación que se debe acompañar. (marque “x” para indicar a documentación que achega)
En todos os supostos con carácter xeral:
Fotocopia do DNI, NIF, Pasaporte, NIE (de ambas as caras).
Modelo do IRPF Retencións sobre rendementos do traballo cuberto, datado e asinado (excepto País Vasco/Navarra).
Fotocopias dos 12 últimos boletíns de cotización.
Certificado de cotizacións á Seguridade Social que acredite os meses cotizados.
Documento do Servizo Público de Emprego que acredite a subscrición de compromiso de actividade (art. 300 do RDL 8/2015,
do 30 de outubro, TRLXSS) e que acredita que está activa a dispoñibilidade para a reincorporación ao mercado de traballo.
Certificado da Seguridade Social conforme está ao corrente do pagamento das cotas á Seguridade Social.
Documento acreditativo de ter solicitado a baixa no Réxime Especial correspondente.

No caso de fillos que conviven co solicitante:
Fotocopia do Libro de Familia.
No seu caso, fotocopia do documento oficial de recoñecemento do grao de incapacidade.

No caso de que o solicitante teña traballadores dependentes:
Acreditación do parte de baixa dos traballadores nos termos dos artigos 18 e 29.1 do Real decreto 84/1996

No caso de que se solicite a prestación por motivos económicos, técnicos, produtivos ou organizativos:
Certificado da AEAT ou a autoridade competente das Comunidades Autónomas.

Sempre que se alegue como causa de forza maior:
Declaración expedida polos órganos xestores competentes na que constará a data de produción dos motivos.

Sempre que se alegue a perda da licenza administrativa:
Resolución definitiva administrativa sobre a perda da licenza, ditada polo órgano competente.
No caso de non constar na devandita resolución os motivos da perda da licenza, será preciso ademais un documento
expedido pola entidade administrativa no que conste o motivo da perda administrativa.

Sempre que se alegue violencia de xénero:
Declaración escrita do solicitante de ter cesado ou interrompido a súa actividade, indicando a data de interrupción ou cesamento.
Algún dos seguintes documentos xudiciais:
Auto de incoación de dilixencias previas.
Auto acordando a adopción de medidas cautelares de protección á vítima.
Auto acordando a prisión provisional do detido.
Auto de apertura de xuízo oral.
Informe ou escrito de acusación do Ministerio Fiscal.
Sentenza xudicial condenatoria.
No caso de TRADE, comunicación escrita do cliente do que dependa economicamente na que se fará constar o
cesamento ou interrupción da actividade, facendo constar a data de cesamento ou interrupción.

Sempre que se alegue divorcio ou separación:
Resolución xudicial.
Certificación da TXSS que acredite a perda de exercicio das funcións de axuda familiar directa no negocio.
Copia da documentación mercantil na que conste o cesamento de tales funcións.

Adicional no caso dun traballador autónomo que cumpriu a idade ordinaria de xubilación:
Acreditación dos períodos cotizados para ter dereito á xubilación.

Adicional no caso dun traballador que exerce un cargo de Conselleiro ou Administrador:
Acta da Xunta Xeral pola que se acorde o seu cesamento na Sociedade.
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Adicional no caso de TRADE:
No caso de terminación da duración contractual, obra ou servizo, comunicación perante o rexistro correspondente do
Servizo Público de Emprego.
No caso de incumprimento contractual grave do cliente, algún dos seguintes documentos:
Comunicación escrita do cliente na que conste a data a partir da cal tivo lugar o cesamento de actividade.
Resolución xudicial.
No caso de causa xustificada do cliente, algún dos seguintes documentos:
Comunicación escrita expedida polo cliente nun prazo de dez días desde a súa concorrencia na que
deberá facerse constar o motivo alegado e a data a partir da cal se produce o cesamento da actividade.
A falta da anterior comunicación, copia da solicitude realizada ao cliente para a remisión da citada comunicación.

No caso de causa inxustificada do cliente, algún dos seguintes documentos:
Comunicación escrita expedida polo cliente nun prazo de dez días desde a súa concorrencia na que deberá
facerse constar a indemnización aboada e a data a partir da cal se produce o cesamento da actividade.
A falta da anterior comunicación, copia da solicitude realizada ao cliente para a remisión da citada comunicación.
Resolución xudicial.
No caso de morte, incapacidade ou a xubilación do cliente, algún dos seguintes documentos, segundo o caso:
Certificación de defunción do Rexistro Civil.
Resolución da entidade xestora acreditativa do recoñecemento da pensión por incapacidade permanente.
Resolución da entidade xestora acreditativa do recoñecemento da pensión de xubilación.

Adicional no caso dun traballador de cooperativa de traballo asociado ou similares:
No suposto de expulsión do socio:
Notificación do acordo de expulsión por parte do órgano de administración correspondente na que debe
constar a data efectiva.
A acta de conciliación xudicial
A resolución firme xudicial que declare expresamente a improcedencia da expulsión.
No caso de alegar motivos económicos, técnicos, organizativos ou de produción, certificación literal do acordo da
asemblea xeral do cesamento definitivo ou temporal da prestación de traballo e de actividade dos socios
traballadores.
No caso de existir un establecemento aberto ao público, no suposto de cesamento definitivo ou temporal da prestación de
traballo e de actividade de todos os socios traballadores, comunicación oficial do peche do establecemento.
Finalización do período ao que se limitou o vínculo societario: certificación do órgano de administración correspondente da
baixa na cooperativa pola dita causa e a data efectiva.
No caso de alegar violencia de xénero, declaración escrita da solicitante de ter cesado ou interrompido a súa prestación de
traballo na sociedade cooperativa.
No caso de finalización do período de proba, comunicación do acordo de non admisión por parte do órgano de
administración correspondente.
Cando a cooperativa de traballo asociado teña un ou máis traballadores por conta allea, no suposto de cesamento total da
actividade dos socios traballadores, deberá presentarse unha declaración de cumprimento de garantías, obrigas e
procedementos regulados na lexislación laboral en relación aos traballadores dependentes.
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12. Información de interese.
Información sobre protección de datos persoais
• Responsable: umivale, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social n.º 15, Avda. Reial Monestir de Poblet n.º 20, C.P.: 46930, Quart de
Poblet (Valencia) - Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@umivale.es
• Finalidade e lexitimación: Facilitar a xestión administrativa, asistencial e económica das prestacións que lle son propias no ámbito da
Seguridade Social. Este tratamento realízase no marco do cumprimento das obrigas legais aplicables a umivale en calidade de Mutua
Colaboradora coa Seguridade Social.
• Destinatarios: Seguridade Social e terceiros provedores de servizos que teñen acceso aos datos persoais. Seguridade Social e
organismos dependentes. Xulgados e tribunais. Entidades bancarias, caixas de aforros e caixas rurais.
• Dereitos: Poderá acceder, rectificar, suprimir, opoñerse a determinados tratamentos, así como exercer o seu dereito á limitación
do tratamento, á portabilidade e a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos.
Por escrito, mediante unha solicitude dirixida a umivale, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social n.º 15, Avda. Reial Monestir de
Poblet n.º 20, C.P.: 46930, Quart de Poblet (Valencia). Presencialmente, en calquera dos nosos centros, enviando un correo electrónico ao
seguinte enderezo: dpd@umivale.es
• Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre a Protección de Datos na seguinte ligazón:
https://www.umivale.es/protecciondedatos
A Mutua infórmalle:
I.- En calquera momento vostede poderá dirixirse ás nosas oficinas ou consultar a nosa páxina web. Estamos á súa plena disposición para
asesorarlle e informarlle.
II.- Este documento, xunto co resto dos arquivos que integran o expediente tramitado pola Mutua, poderá ser presentado pola Mutua perante a
Inspección de Traballo e a Seguridade Social cando se detecten contradicións nas declaracións e certificacións de acordo coa normativa
vixente.
III.- De non estar vostede de acordo coas decisións da Mutua, poderá presentar unha reclamación previa perante este órgano xestor antes de
acudir ao órgano xurisdicional da orde social competente.
IV.- Os traballadores autónomos solicitantes e beneficiarios da protección por cesamento de actividade están obrigados a:
a) Solicitar a cobertura da protección por cesamento de actividade á mesma mutua colaboradora coa Seguridade Social coa que teñan
concertada as continxencias profesionais.
b) Cotizar pola achega correspondente á protección por cesamento de actividade.
c) Proporcionar a documentación e información que resulten necesarios para os efectos do recoñecemento, suspensión, extinción ou
continuación da prestación.
d) Solicitar a baixa na prestación por cesamento de actividade cando se produzan situacións de suspensión ou extinción do dereito ou se
deixen de reunir os requisitos esixidos para a súa percepción, no momento no que se produzan tales situacións.
e) Non traballar por conta propia ou allea durante a percepción da prestación.
f) Reintegrar as prestacións indebidamente percibidas.
g) Comparecer a requirimento do órgano xestor e estar a disposición do Servizo Público de Emprego da correspondente Comunidade
Autónoma, ou do Instituto Social da Mariña, a fin de poder realizar as actividades formativas, de orientación profesional e de promoción da
actividade emprendedora ás que se lle convoque.
h) Participar en accións específicas de motivación, información, orientación, formación, reconversión ou inserción profesional para incrementar
a súa ocupabilidade, que se determinen polo órgano xestor, polo Servizo Público de Emprego da correspondente Comunidade Autónoma, ou
polo Instituto Social da Mariña, no seu caso.
V.- A prestación económica por cesamento da actividade atópase regulada no Título V do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, e no Real decreto 1541/2011.

