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1. DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT
NOM I COGNOMS
DOMICILI PERSONAL (carrer/plaça/escala/pis/porta…)

DNI - NIE - PASSAPORT

CODI POSTAL

DATA NAIXEMENT

PROVÍNCIA

LOCALITAT

TELÈFON FIX / MÒBIL

NÚMERO AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CORREU ELECTRÒNIC

2. DADES DELS FILLS QUE CONVIUEN O ESTAN A CÀRREC DEL SOL·LICITANT
Incloure únicament els fills que, convivint o no, depenguin econòmicament de vostè, per tenir
unes rendes mensuals, de qualsevol naturalesa, inferiors al Salari Mínim Interprofessional, excloses
dues pagues extraordinàries.
NOM I COGNOMS
DNI - NIE - PASSAPORT

DATA DE NAIXEMENT

GRAU DE DISCAPACITAT (> o igual 33%)
SI

NO

NOM I COGNOMS
DNI - NIE - PASSAPORT

DATA DE NAIXEMENT

GRAU DE DISCAPACITAT (> o igual 33%)		
SI

NO

NOM I COGNOMS
DNI - NIE - PASSAPORT

DATA DE NAIXEMENT

GRAU DE DISCAPACITAT (> o igual 33%)		
SI

NO

NOM I COGNOMS
DNI - NIE - PASSAPORT

DATA DE NAIXEMENT

GRAU DE DISCAPACITAT (> o igual 33%)		
SI

NO
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3. DADES PROFESSIONALS DEL SOL·LICITANT
A) RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIAL

Treballador Autònom (RETA)
Treballador del Règim Especial del Mar
Treballador Agrari Compte Pròpia (SETA)
Data inici de l’activitat

Data última ALTA règim
especial

Data de cessament de
l’activitat

Data de BAIXA règim
especial

B) TIPUS DE TREBALLADOR (Ha d’especificar, al menys, una de les següents opcions)

Administrador o Conseller d'una Societat Mercantil
Soci que presti altres serveis a una Societat Mercantil
Comuner o soci d'altres Societats No Mercantils
Soci treballador d'una Cooperativa de treball associat
Treballador Autònom que exerceixi activitat professional conjuntament amb altres
Treballador Autònom Econòmicament Dependent (TRADE)
Autònom no emmarcat en cap dels anteriors col·lectius
INFORMACIÓ ADICIONAL (Contestar SI o NO)

Treball per compte al·liè (Pluriactivitat)

SI

NO

¿Percep altres prestacions de la Seguretat Social?

SI

NO

¿Percep altres prestacions?

SI

NO

¿Percep per paralització de flota o similar?

SI

NO

¿És professional col·legiat?

SI

NO

D) DADES DE L’EMPRESA O L’ACTIVITAT
CODI CNAE

ACTIVITAT ECONÒMICA

¿EXISTIA ESTABLIMENT OBERT AL PÚBLIC?
SI
DOMICILI DE L’ACTIVITAT

NOM ESTABLIMENT O DE DENOMINACIÓ COMERCIAL

NO
LOCALITAT

E) DADES DE L’ASSESSORIA / GESTORIA (A COMPLIMENTAR SI S’ESCAU)
DENOMINACIÓ		

TELÈFON

CORREO ELECTRÒNIC
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4. ALTRES DADES
Està en situació d’Incapacitat Temporal o ho ha estat des de la data de 14/03/2020?
SI

NO

Té ajornades quotes per la Tresoreria General de la Seguretat Social?
SI

NO

En cas afirmatiu, indicar la data resolució de l’ajornament _____________________
Dades Bancàries per al cobrament de la prestació mitjançant transferència
(el sol·licitant haurà de ser necessàriament titular del compte corrent)
BANC

DIRECCIÓ SUCURSAL

CODI IBAN

5. CONSENTIMENT:
Activa Mútua sol·licita el seu consentiment per a consultar i recaptar dades o documents que es
trobin en poder de qualsevol Administració, l’accés de la qual no està prèviament emparat per la
Llei i que siguin necessaris per a resoldre la seva sol·licitud i gestionar, si escau, la prestació reconeguda.

En compliment amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant RGPD) i la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018 (d’ara endavant LOPDGDD), l’informem que les dades personals facilitades són incorporats en una base de
dades titularitat i responsabilitat d’ACTIVA MÚTUA la finalitat de la qual és la prestació extraordinària per cessament autònom Covid-19. Les seves dades es
conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament i una vegada finalitzada la mateixa es mantindran a la disposició de l’administració
pública, jutges i tribunals durant el termini previst de prescripció de les accions que resultin d’aplicació al tractament de les seves dades. Podrà exercitar els
drets accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a través del correu electrònic lopd@activamutua.es. Pot dirigir-se al nostre Delegat de
Protecció de Dades a través del correu electrònic dpo@activamutua.es . Finalment, l’informem que li assisteix el dret a reclamar davant l’Agència Espanyola
de Protecció de dades www.agpd.es. Podrà trobar més informació en la nostra política de privacitat de la web www.activamutua.es
Servei al mutualista
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DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro sota la meva responsabilitat que són certes les dades que es consignen en la present
sol·licitud; que compleixo els requisits per a l’accés al dret a la prestació extraordinària de cessament d’activitat; que compto amb la documentació que en la mateixa es requereix, la qual tindré
a la disposició de l’òrgan gestor de la prestació extraordinària de cessament d’activitat; i que
em comprometo a comunicar-li qualsevol fet que suposés deixar de complir aquests requisits, així
com a reintegrar les quantitats indegudament percebudes, en cas d’incompliment de qualsevol
d’aquests compromisos.
El motiu que justifica el meu dret a la prestació és (marcar el que correspongui):
Reducció en la facturació en el mes natural anterior al de la sol·licitud en almenys
un 75% en relació amb la mitjana mensual des del mes de setembre de 2019 fins a
febrer de 2020, tots dos inclusivament (de no haver estat d’alta en el Règim Especial
durant tot aquest període o d’haver tingut suspesa l’activitat per trobar-se en situació
d’incapacitat temporal, naixement i cura de menor, risc durant l’embaràs o un altre
motiu, es calcularà la mitjana mensual únicament amb els mesos naturals complets
d’activitat)
Suspensió de l’activitat per conseqüència directa de la declaració de
l’ESTAT D’ALARMA.
DECLARO, sota la meva responsabilitat, complir els requisits d’accés a la Prestació Extraordinària de
Cessament d’Activitat, que a continuació es relacionen:
•
•

•
•

Que em trobava en situació d’alta en el Règim Especial a data 14 de març de 2020.
En el cas que sol·liciti la prestació per la reducció de la facturació, poso a la disposició de
l’òrgan gestor la documentació que es requereix en aquesta sol·licitud per a acreditar que,
durant el mes anterior a la data en què sol·licito la prestació, la facturació per la meva activitat
o per l’activitat de l’empresa per a la qual presto els meus serveis (com a administrador, soci,
TRADE, col·laborador familiar, etc.) s’ha reduït almenys en un 75% en relació amb la de la
mitjana mensual del període de setembre de 2019 a febrer de 2020, declarant expressament
que es compleix aquesta circumstància.
Que em trobo al corrent en les meves cotitzacions al Règim Especial, no havent-me tampoc
oposat, a 14 de març de 2020, pendent de resolució de la Tresoreria General de la Seguretat
Social sobre ajornament de quotes degudes.
Que no percebo ni tinc dret a cap altra prestació de la Seguretat Social.

En compliment amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant RGPD) i la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018 (d’ara endavant LOPDGDD), l’informem que les dades personals facilitades són incorporats en una base de
dades titularitat i responsabilitat d’ACTIVA MÚTUA la finalitat de la qual és la prestació extraordinària per cessament autònom Covid-19. Les seves dades es
conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament i una vegada finalitzada la mateixa es mantindran a la disposició de l’administració
pública, jutges i tribunals durant el termini previst de prescripció de les accions que resultin d’aplicació al tractament de les seves dades. Podrà exercitar els
drets accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a través del correu electrònic lopd@activamutua.es. Pot dirigir-se al nostre Delegat de
Protecció de Dades a través del correu electrònic dpo@activamutua.es . Finalment, l’informem que li assisteix el dret a reclamar davant l’Agència Espanyola
de Protecció de dades www.agpd.es. Podrà trobar més informació en la nostra política de privacitat de la web www.activamutua.es
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Em comprometo, sota la meva responsabilitat, a complir les següents obligacions, la infracció de
les quals podria donar lloc al reintegrament de la prestació indegudament percebuda:
•
•
•
•

A romandre d’alta en el Règim Especial, per al supòsit que sol·liciti la prestació per reducció de
la facturació.
A comunicar a l’òrgan gestor l’incompliment durant la percepció de la prestació d’aquesta
reducció en la facturació mensual, per al supòsit que sol·liciti la prestació per aquest motiu.
A comunicar a l’òrgan gestor l’accés al dret a qualsevol altra prestació de la Seguretat Social
durant la percepció de la prestació ara sol·licitada.
A posar a la disposició de l’òrgan gestor la documentació d’iniciació de l’ERTE, en relació
amb els treballadors de la meva empresa, per al supòsit que s’iniciés aquest procediment de
suspensió de contractes laborals o de reducció de la jornada.

MANIFIESTO, el meu consentiment perquè les meves dades professionals d’identificació personal i
residència puguin ser consultades amb garantia de confidencialitat, en el cas d’accés informatitzat a aquestes dades, així com la verificació i aclariment de qualsevol altra dada de caràcter personal o econòmic, que sigui necessari per al reconeixement o el manteniment de la percepció de
la prestació extraordinària de cessament d’activitat, a obtenir de les bases de dades de qualsevol
altre Organisme o Administració Pública.
SOL·LICITO, mitjançant la signatura o document acreditatiu d’aquesta, del present imprès que
se’m reconegui la prestació extraordinària de cessament d’activitat i l’abonament en el compte
bancari les dades del qual he consignat en el present escrit, i subscric per a això la DECLARACIÓ
RESPONSABLE inclosa en aquest formulari.
………………………….. a ……… de ……………………… de ………..

Firma del sol·licitant

En compliment amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant RGPD) i la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018 (d’ara endavant LOPDGDD), l’informem que les dades personals facilitades són incorporats en una base de
dades titularitat i responsabilitat d’ACTIVA MÚTUA la finalitat de la qual és la prestació extraordinària per cessament autònom Covid-19. Les seves dades es
conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament i una vegada finalitzada la mateixa es mantindran a la disposició de l’administració
pública, jutges i tribunals durant el termini previst de prescripció de les accions que resultin d’aplicació al tractament de les seves dades. Podrà exercitar els
drets accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a través del correu electrònic lopd@activamutua.es. Pot dirigir-se al nostre Delegat de
Protecció de Dades a través del correu electrònic dpo@activamutua.es . Finalment, l’informem que li assisteix el dret a reclamar davant l’Agència Espanyola
de Protecció de dades www.agpd.es. Podrà trobar més informació en la nostra política de privacitat de la web www.activamutua.es
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DOCUMENTS QUE HAURAN D’ESTAR A LA DISPOSICIÓ DE L’ÒRGAN GESTOR DE LA PRESTACIÓ
•
•
•
•
•
•

Llibre de família o document equivalent en cas d’estrangers, si existeixen fills al seu càrrec
Certificat de la TGSS d’estar al corrent de pagament
Si existeix ajornament de quotes pendents de pagament a la TGSS: resolució de la Tresoreria
General de la Seguretat Social, de l’ajornament de les quotes pendents de pagament, i
justificants mensuals del pagament i compliment dels terminis establerts en aquesta.
Si existeixen cotitzacions a l’estranger: documentació acreditativa de les cotitzacions realitzades
a l’estranger.
Resolució Administrativa o Judicial de reconeixement de la prestació o ajuda corresponent, si
tingués alguna concedida.
Documentació específica quan s’al·legui reducció de la facturació mensual: Llibre de registre
de factures emeses i rebudes; llibre diari d’ingressos i despeses; llibre registre de vendes i ingressos;
llibre de compres i despeses, o qualsevol altre mitjà de prova admès en Dret per a acreditar
aquesta reducció en la facturació.

En compliment amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant RGPD) i la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018 (d’ara endavant LOPDGDD), l’informem que les dades personals facilitades són incorporats en una base de
dades titularitat i responsabilitat d’ACTIVA MÚTUA la finalitat de la qual és la prestació extraordinària per cessament autònom Covid-19. Les seves dades es
conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament i una vegada finalitzada la mateixa es mantindran a la disposició de l’administració
pública, jutges i tribunals durant el termini previst de prescripció de les accions que resultin d’aplicació al tractament de les seves dades. Podrà exercitar els
drets accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a través del correu electrònic lopd@activamutua.es. Pot dirigir-se al nostre Delegat de
Protecció de Dades a través del correu electrònic dpo@activamutua.es . Finalment, l’informem que li assisteix el dret a reclamar davant l’Agència Espanyola
de Protecció de dades www.agpd.es. Podrà trobar més informació en la nostra política de privacitat de la web www.activamutua.es
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