Registre d’entrada a MC MUTUAL
Els camps de color taronja han de ser emplenats per MC MUTUAL

Sol·licitud prestació econòmica per Cessament
d'Activitat dels Treballadors Autònoms
Referència interna:

Sol·licitud completa
Nom i cognoms del tramitador:
Correu electrònic del tramitador:

Mutual Midat Cyclops, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social número 1. CIF G-64172513

1. Dades personals del sol·licitant
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Data de naixement

DNI/NIE/Passaport

Núm. de Seguretat Social

Adreça de contacte (carrer/plaça/escala/pis/porta…)
Codi postal

Localitat

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Fill/s a càrrec

(1)

DNI/NIE/
Passaport

Cognoms i nom

(1)

Data de
naixement

Incapacitat
Sí (%)

Treballa

No

Sí

Rendes
Any
anterior

No

Any en
curs

S’entén per fills a càrrec els que siguin menors de 26 anys, o majors amb una discapacitat en grau igual o superior al 33 %, que no tinguin rendes de qualsevol
naturalesa iguals o superiors al salari mínim interprofessional exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries, i que convisquin amb el beneficiari.

2. Dades de l'activitat
Raó social

Nom de l'establiment (si escau)

CIF

Activitat econòmica / Ofici / Professió

Núm. de treballadors per compte d'altri

Establiment obert al públic

Sí

No

Domicili de l’activitat (carrer/plaça/escala/pis/porta…)
Codi postal

Localitat

Província

3. Dades del cessament de l'activitat
Data inici de l'activitat

Cessament definitiu

Data cessament de l'activitat

Cessament Temporal (2) Data prevista reinici activitat

(2) Només en cas de força major i de violència de gènere.
Informació detallada sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Mutual Midat Cyclops, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 1 (MC MUTUAL).
Finalitat i legitimitat del tractament: Compliment de les activitats encomanades com a Entitat Col·laboradora de la Seguretat Social, a fi de tramitar la sol·licitud, de conformitat amb la legislació vigent. Sense aquestes dades no es pot realitzar aquesta tramitació.
Destinataris de les dades: Les dades no seran objecte de cessió a tercers aliens, excepte el supòsit de la remissió a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, de la informació exigida pel mencionat Reial Decret per a l’aprovació de l’incentiu o, si escau, a la
Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per comprovar la informació facilitada, a més dels supòsits d’autorització expressa de l’interessat o en virtut de l’aplicació d’una Llei que ho ampari.
Termini de conservació de les dades: El temps necessari per complir amb les obligacions i responsabilitats derivades de l’activitat de col·laboració en la gestió de la Seguretat Social.
Exercici de drets: Podeu accedir, rectificar, oposar-vos, suprimir les vostres dades i exercir els altres drets que teniu mitjançant escrit dirigit a MC MUTUAL, previa identificació, a l’avinguda Josep Tarradellas, 14-18, 08029 Barcelona, o al correu electrònic del Delegat de
Protecció de Dades, dpdatosmc@mc-mutual.com. També teniu dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Més informació: www.mc-mutual.com/protecciondedatos
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Referència interna:

4. Motius del cessament de l'activitat
Concurrència de motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius:
Pèrdues

Execucions judicials o administratives

Declaració judicial de concurs

Pèrdua llicència administrativa
Divorci o separació matrimonial (3)
Violència de gènere

Temporal

Força major

Definitiu

(3) Quan el sol·licitant exercís funcions d'ajuda familiar en el negoci.

Mutual Midat Cyclops, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social número 1. CIF G-64172513

Altres motius addicionals per al cas de Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents (TRADE)

Terminació de la durada contractual, obra o servei
Incompliment contractual greu del client
Rescissió de la relació contractual del client per causa justificada
Rescissió de la relació contractual del client per causa injustificada
Per mort, incapacitat o jubilació del client
Altres motius addicionals per al cas de socis treballadors de cooperatives de treball associat

Expulsió improcedent de la cooperativa
Finalització del període a què es va limitar el vincle societari de durada determinada
Cessament de l'aspirant a soci durant el període de prova
Altres motius addicionals per al cas de treballadors per compte propi agraris

Canvi de cultiu o d'activitat ramadera
Dany en les explotacions agràries o ramaderes
Eradicació de les malalties en explotacions ramaderes
Altres motius addicionals per al cas d'administradors, consellers o socis de societats de capital

Pèrdues
Disminució del patrimoni net per sota de 2/3 de la xifra de capital social

Informació detallada sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Mutual Midat Cyclops, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 1 (MC MUTUAL).
Finalitat i legitimitat del tractament: Compliment de les activitats encomanades com a Entitat Col·laboradora de la Seguretat Social, a fi de tramitar la sol·licitud, de conformitat amb la
legislació vigent. Sense aquestes dades no es pot realitzar aquesta tramitació.
Destinataris de les dades: Les dades no seran objecte de cessió a tercers aliens, excepte el supòsit de la remissió a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, de la informació
exigida pel mencionat Reial Decret per a l’aprovació de l’incentiu o, si escau, a la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per comprovar la informació facilitada, a més dels
supòsits d’autorització expressa de l’interessat o en virtut de l’aplicació d’una Llei que ho ampari.
Termini de conservació de les dades: El temps necessari per complir amb les obligacions i responsabilitats derivades de l’activitat de col·laboració en la gestió de la Seguretat Social.
Exercici de drets: Podeu accedir, rectificar, oposar-vos, suprimir les vostres dades i exercir els altres drets que teniu mitjançant escrit dirigit a MC MUTUAL, previa identificació, a l’avinguda
Josep Tarradellas, 14-18, 08029 Barcelona, o al correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades, dpdatosmc@mc-mutual.com. També teniu dret a presentar una reclamació a l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades.
Més informació: www.mc-mutual.com/protecciondedatos
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5. Dades professionals del sol·licitant

Referència interna:

Mutual Midat Cyclops, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social número 1. CIF G-64172513

Tipus de treballador autònom

(4)

Documentació a aportar

Tributació en estimació directa

Annex 1_CATA

Tributació en estimació objectiva (mòduls)

Annex 2_CATA

Que exerceixi la seva activitat professional conjuntament

Annex 1/Annex 2_CATA

Que exerceixi funcions d'ajuda familiar (col·laborador familiar)

Annex 3_CATA

Treballador autònom econòmicament depenent (TRADE)
Treballador autònom que no tingui el reconeixement d'econòmicament dependent
(TRADE), però compleixi les condicions establertes en l'article 11 de la Llei 20/2007
Administrador o Conseller d'una Societat Mercantil

Annex 4_CATA

(4)

Annex 4_CATA
Annex 5_CATA

Soci que presti altres serveis per a una societat mercantil

Annex 5_CATA

Comuners o socis d'altres Societats no Mercantils

Annex 5_CATA

Soci treballador de cooperativa de treball associat

Annex 6_CATA

Treballador agrari

Annex 7_CATA

Treballador del mar

Annex 8_CATA

Disponibles a la pàgina web (www.mc-mutual.com)

6. Informació addicional
Sí

No

Situació del sol·licitant

Es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
Té reconegut un ajornament de quotes amb la Seguretat Social

Data reconeixement

És perceptor de prestacions o pensions de la Seguretat Social

Tipus

És perceptor de prestacions d'ajudes per la paralització de la flota
7. Dades bancàries (Sol·licitant – Titular)
Codi país

Entitat

Sucursal

DC

CCC

Número de compte

8. Dades de l'assessoria
Nom de l'assessoria

CIF de l'assessoria

Núm. autoritzat RED

9. Data i signatura
Declaro,

sota la meva responsabilitat, que són certes les dades que consigno en aquest document i manifesto, igualment, que m’han
informat de l’obligació de comunicar a MC MUTUAL qualsevol canvi que es pugui produir en les dades declarades i,
Autoritzo la Mútua, mitjançant aquest document, a notificar-me via telemàtica, a l'adreça electrònica que
es detalla en l'apartat 1, actes relacionats amb el present tràmit. NO AUTORITZO
A,

a

de

de

Signatura del sol·licitant

Informació detallada sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Mutual Midat Cyclops, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 1 (MC MUTUAL).
Finalitat i legitimitat del tractament: Compliment de les activitats encomanades com a Entitat Col·laboradora de la Seguretat Social, a fi de tramitar la sol·licitud, de conformitat amb la
legislació vigent. Sense aquestes dades no es pot realitzar aquesta tramitació.
Destinataris de les dades: Les dades no seran objecte de cessió a tercers aliens, excepte el supòsit de la remissió a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, de la informació
exigida pel mencionat Reial Decret per a l’aprovació de l’incentiu o, si escau, a la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per comprovar la informació facilitada, a més dels
supòsits d’autorització expressa de l’interessat o en virtut de l’aplicació d’una Llei que ho ampari.
Termini de conservació de les dades: El temps necessari per complir amb les obligacions i responsabilitats derivades de l’activitat de col·laboració en la gestió de la Seguretat Social.
Exercici de drets: Podeu accedir, rectificar, oposar-vos, suprimir les vostres dades i exercir els altres drets que teniu mitjançant escrit dirigit a MC MUTUAL, previa identificació, a l’avinguda
Josep Tarradellas, 14-18, 08029 Barcelona, o al correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades, dpdatosmc@mc-mutual.com. També teniu dret a presentar una reclamació a l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades.
Més informació: www.mc-mutual.com/protecciondedatos
12/2018 – Versió 4.0
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1. Informació d'interès
MC MUTUAL us informa:
I

En qualsevol moment podreu dirigir-vos a les nostres oficines i/o consultar la nostra pàgina web. Estem a la vostra plena
disposició per assessorar-vos i informar-vos.

II Aquest document, juntament amb la resta dels que integren l'expedient tramitat per la Mútua, podrà ser presentat per la Mútua
davant la Inspecció de Treball i la Seguretat Social quan es detectin contradiccions en les declaracions i certificacions d'acord
amb el que disposa la normativa vigent.
III Si esteu disconforme amb l'acord de la Mútua, haureu d'interposar reclamació prèvia davant aquest òrgan gestor abans d'acudir
a l'òrgan jurisdiccional de l'ordre social competent.
IV Són obligacions dels treballadors autònoms així com dels sol·licitants i beneficiaris de la protecció per cessament d'activitat:
Mutual Midat Cyclops, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social número 1. CIF G-64172513

a) Sol·licitar a la mateixa Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social amb la qual tingueu concertades les contingències

professionals la cobertura de la protecció per cessament d'activitat.
b) Cotitzar per l'aportació corresponent a la protecció per cessament d'activitat.
c) Proporcionar la documentació i informació necessàries a l'efecte del reconeixement, la suspensió, l’extinció o la represa de

la prestació.
d) Sol·licitar la baixa en la prestació per cessament d'activitat quan es produeixin situacions de suspensió o extinció del dret o

es deixin de reunir els requisits exigits per a la seva percepció, en el moment en què es produeixen aquestes situacions.
e) No treballar per compte propi o d'altri durant la percepció de la prestació.
f)

Reintegrar les prestacions percebudes de manera indeguda.

g) Comparèixer a requeriment de l'òrgan gestor i estar a disposició del Servei Públic d'Ocupació de la corresponent comunitat

autònoma, o de l'Institut Social de la Marina, a fi de poder realitzar les activitats formatives, d'orientació professional i de
promoció de l'activitat emprenedora a les quals se us convoqui.
h) Participar en accions específiques de motivació, informació, orientació, formació, reconversió o inserció professional per

incrementar l’ocupabilitat que determini l'òrgan gestor, per Servei Públic d'Ocupació de la corresponent comunitat autònoma,
o per l'Institut Social de la Marina, en el seu cas.
V La prestació econòmica per cessament en l'activitat es troba regulada en el Títol V del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, i en el Reial decret 1541/2011, de 31
d'octubre.
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