MODEL: VOLUM DE COTITZACIÓ SUPERIOR A 5000€
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SOL.LICITUD D’INCENTIUS A LES EMPRESES QUE HAGIN CONTRIBUÏT ESPECIALMENT A LA DISMINUCIÓ I PREVENCIÓ DE LA SINISTRALITAT LABORAL (RD 404/2010, de 31 de març i Ordre TIN/1448/2010, de 2 de juny)
MODEL: Volum de cotització superior a 5000 €

Segell d’entrada a Activa Mútua

Període d’observació any: des de ............. fins a ............
Data de sol·licitud:					
									

			

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’EMPRESA SOL·LICITANT
Nom i cognoms

					

NIF

		

Càrrec
Titular de l’empresa (en cas de persona física).
Administrador (en cas de personalitat jurídica).
President del Consell d’Administració o Òrgan de Govern equivalent (en cas de personalitat jurídica).

DADES DE L’EMPRESA SOL·LICITANT
Raó social						

CIF/NIF		

CNAE

INFORMACIÓ SOBRE ELS CODIS COMPTE COTITZACIÓ (CCC) ASSOCIATS A ALTRES MÚTUES
Ha estat o està associada l’empresa a altres mútues durant el període d’observació? SÍ

NO

En cas afirmatiu especifiqueu:
Si és així, quina mútua cobreix el codi de compte principal?

Ha tingut diferents CNAE coberts per altres mútues durant el període d’observació? SÍ

NO

En cas afirmatiu especifiqueu:

Si és així, quina mútua cobreix el codi de compte més antic?

Quotes de contingències professionals per incapacitat temporal (IT):

Quotes per contingències professionals per incapacitat, mort i supervivència (IMS):

Total de quotes per contingències professionals:

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ informem que, mitjançant
l’emplenament del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades únicament i exclusivament per Activa Mútua 2008,
amb la finalitat de poder-li oferir els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició de les
seves dades de caràcter personal, en lopd@activamutua.es o Pg. Onze de Setembre, 34-25199 – Lleida.
Telèfon consultes 902 116 756
Mail de contacte reduccion.cotizacion@activamutua.es
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SOL.LICITUD D’INCENTIUS A LES EMPRESES QUE HAGIN CONTRIBUÏT ESPECIALMENT A LA DISMINUCIÓ I PREVENCIÓ DE LA SINISTRALITAT LABORAL (RD 404/2010, de 31 de març i Ordre TIN/1448/2010, de 2 de juny)
CERTIFICACIÓ DEL REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA
Certifico que l’empresa:
1. Ha realitzat inversions, degudament documentades i determinades quantitativament, en instal·lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals que puguin contribuir a l’eliminació o disminució de riscos durant el període d’observació, que
es quantifiquen en l’apartat 1.1 de l’autodeclaració que s’acompanya.
2. No ha estat sancionada per resolució ferma i no essent el sol·licitant considerat en la mateixa subjecte responsable directe de la
infracció, en el període d’observació, per infraccions molt greus o més de dues infraccions greus, en matèria de prevenció de riscos
laborals o de Seguretat Social, tipificades en el text refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 5/200, de 4 d’agost.
3. Acredita, mitjançant l’autodeclaració adjunta, sobre activitats preventives i sobre l’existència de representació dels treballadors
en matèria de prevenció de riscos laborals, el compliment per l’empresa dels requisits bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals.
Ha desenvolupat o realitzat les accions marcades a continuació amb una X:

				

Ha incorporat a la plantilla de recursos preventius propis treballadors designats o servei de prevenció propi, encara que
no estigui legalment obligada a efectuar-ho o ha ampliat els recursos propis existents.
Ha realitzat auditories externes del sistema preventiu de l’empresa, tot i que no hi estigui legalment obligada.
Ha desenvolupat plans de mobilitat viària a l’empresa com a mesura per prevenir els accidents de treball “en missió” i els
accidents “in itinere”.
Acredita la disminució, durant el període d’observació, del percentatge de treballadors de l’empresa o centre de treball
exposats a riscos de malaltia professional.
Ha aconseguit un certificat de qualitat de l’organització i funcionament del sistema de prevenció de riscs laborals de
l’empresa, justificatiu de què ells mateixos s’ajusten a les normes internacionalment acceptades, expedit per una entitat
o organisme degudament acreditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació ( ENAC), o per qualssevulla altres empreses certificadores existents, en els supòsits que no sigui possible l’acreditació per aquella.
Conforme amb la certificació (1)

Signat										

Signat: Delegat de Prevenció (2)

(1) En cas de no conformitat per part del / dels Delegat/s de Prevenció, cal presentar un escrit d’al·legacions.
(2) En cas que hi hagi més d’un Delegat de Prevenció, adjuntar full de signatures.
Article 10 del Reial Decret 404/2010 de 31 de març. Inspecció i control:
1. Un cop rebi la informació assenyalada en l’article 7.2 i, sense perjudici de dictar la resolució que sigui procedent, la Direcció General d’Ordenació de
la Seguretat Social posarà a disposició de la Direcció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per a la seva comprovació i efectes procedents, la
informació relativa a les empreses sol·licitants. Aquest control s’entén sense perjudici del control intern que correspon exercir a la Intervenció General de la
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l’article 143 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària 2. La manca de veracitat
de les dades consignades en la certificació de l’empresa a la qual fan referència els articles 2 i 3 comportarà la devolució de l’incentiu percebut i l’exclusió
de l’accés al mateix per un període igual a l’últim període d’observació, així com l’exigència de les responsabilitats administratives o d’una altra índole a
què hi hagués lloc, per a la verificació de la qual, l’entitat gestora o la mútua ha de mantenir a disposició dels òrgans de fiscalització i control competents
tota la documentació i informació relativa a les empreses beneficiàries.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ informem que, mitjançant
l’emplenament del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades únicament i exclusivament per Activa Mútua 2008,
amb la finalitat de poder-li oferir els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició de les
seves dades de caràcter personal, en lopd@activamutua.es o Pg. Onze de Setembre, 34-25199 – Lleida.
Telèfon consultes 902 116 756
Mail de contacte reduccion.cotizacion@activamutua.es

