Presentació
• El termini de presentació comprèn del
15 d’abril al 31 de maig de cada any.
• En cas de tenir protegides les contingències
professionals a més d’una mútua, ha de
presentar la sol·licitud on tingui la cobertura
del seu ccc principal.
• En cas de realitzar més d’una activitat
econòmica (CNAE), ha de presentar les
sol·licituds allà on tingui la cobertura
del ccc més antic.

Documentació
• Sol·licitud i declaració responsable.
• Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del
representant legal de l’empresa.
• Documentació que acrediti la facultat de
representació de l’empresa.

Resolució
Correspon a la Direcció General d’Ordenació
de la Seguretat Social dictar resolució de
les sol·licituds.

Atenció personalitzada
Assistència 24 h

902 11 67 56
Assistència i consulta per web

www.activamutua.es
reduccion.cotizacion@activamutua.es

Les resolucions emeses, siguin estimatòries
o desestimatòries, seran comunicades a
la mútua per tal que les notifiqui a l’empresa.
I l’empresa podrà presentar al·legacions en
cas de disconformitat.

BONUS
Sistema de reducció
de cotització RD 231/2017

Beneficiaris

Novetats

Empreses que hagin cotitzat per
contingències professionals en el període
d’observació i contemplin els principis
preventius recollits en la Llei 31/1995 de
prevenció de riscos laborals.

• Els delegats de prevenció hauran d’estar
informats de la sol·licitud tot i que no calgui
la signatura.
• La Direcció general d’Ordenació de la
Seguretat Social (DOGSS) dictarà resolució
de les sol·licituds presentades cada any l’últim
dia hàbil del mes de març de l’any següent
al de la presentació.

Tipus d’empresa
• Aquelles que assoleixin un volum de
cotització per contingències professionals
superior a 5.000 euros en el període
d’observació, màxim de quatre anys.

• Possibilitat de contribuir al patrimoni
històric de la mútua fins el 10% de l’import
de l’incentiu.
• La norma estableix que l’empresa ha d’estar
al corrent de pagament amb la Seguretat
Social el 31 de maig, últim dia de la presentació
de la sol·licitud.

• Aquelles que comptin amb un volum de
cotització superior o igual a 250€ i menor
o igual a 5000€ en un periode d’observació
de quatre anys.

• No caldrà la presentació a la mútua de
factures o documentació que acrediti la
inversió en matèria de prevenció.

Període d’observació
Nombre d’exercicis naturals, consecutius i
immediatament anteriors al de la sol·licitud
que no hagin format part d’una sol·licitud
anterior, amb un màxim de quatre exercicis.

Incentiu
Serà el 5% del volum total de les quotes
per contingències professionals en el període
d’observació. I el 5% addicional si existeix inversió
en matèria de prevenció limitant, aquesta,
l’import màxim a assolir.

Requisits

• Estar al corrent de les seves obligacions
en matèria de cotització a la Seguretat
Social a data de finalització del termini
de presentació.
• No haver estat sancionada per una resolució
ferma de caràcter administratiu per infraccions
greus o molt greus en matèria de Prevenció de
Riscos Laborals o de Seguretat Social. En el cas
de sancions greus, aquestes no excediran de
dues en el període d’observació.

• Aconseguir el volum de quotes per
contingències professionals.

• Acreditar a través de la declaració responsable
el compliment de les obligacions de prevenció
de riscos laborals.

• Trobar-ser per sota dels índexs de
sinistralitat general i extrema.

• Haver informat als delegats de prevenció
de la sol·licitud de l’incentiu.

