Prestación por Cesamento de Actividade dos Traballadores
Autónomos

SOLICITUDE DE PAGAMENTO ÚNICO
REQUISITOS
- Solicitar e ter recoñecido o dereito á prestación de cesamento de actividade dos traballadores autónomos.
- Ter un dereito de prestación de, polo menos, SEIS meses de prestación.
- Acreditar que se vai realizar unha actividade profesional como traballador autónomo ou socio dunha sociedade mercantil.
- Ter presentada a solicitude de pagamento único nunha data anterior á constitución ou incorporación á sociedade mercantil, ou á data de
inicio da actividade como traballador autónomo (solicitude de alta en Tesourería Xeral da Seguridade Social -TXSS).
- Unha vez aboada a prestación en pagamento único, deberase dar de alta na TXSS e iniciar a actividade no prazo dun mes.

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 201

1. TIPO DE PAGAMENTO ÚNICO QUE SE SOLICITA (Marque un único recadro)
Abono nun único pagamento do valor actual do importe da prestación contributiva (importe que lle queda por cobrar).
Subvención das cotas de cotización da Seguridade Social
Base cotización prevista: ……….…...........-€
actividade

Cobertura continxencias prevista

ITCC

ITCC+CP

ITCC+CP+Cesamento

Mixta: Abono de parte do importe da prestación contributiva pendente e Subvención do importe das cotas de cotización
da Seguridade Social
Base cotización prevista: ………….….......-€
actividade

Cobertura continxencias prevista

ITCC

ITCC+CP

ITCC+CP+Cesamento

(Enténdese que, se solicita algunha das dúas primeiras modalidades de abono, renuncia a unha posterior solicitude doutra modalidade)

2. DATOS PERSOAIS DO SOLICITANTE
Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

DNI /NIF/NIE/Pasaporte

Domicilio

C. P. e Localidade

Teléfono fixo

Teléfono móbil

Provincia

E-mail

3. FORMA DE CONSTITUCIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE (marque o que proceda)
No caso de tratarse dunha sociedade mercnatil:

Traballador autónomo

o
o

Socio traballador dunha sociedade mercantil

Incorporación a sociedade existente
Sociedade de nova creación

4. DATOS BANCARIOS PARA O INGRESO DA PRESTACIÓN
Código País

Entidade

Sucursal

C.C.C.
Número de conta

IBAN:

…………………………………….., ……….de……………….de………….…

Sinatura do solicitante

Protección de datos de carácter persoal: Os datos persoais incluídos neste documento e na documentación anexa, así como os facilitados posteriormente polo interesado ou polas administracións
públicas competentes incorporaranse aos ficheiros de MUTUA GALLEGA, MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL nº 201 para a tramitación e xestión da prestación solicitada e
serán comunicados aos organismos da Seguridade Social, ao Servizo Público de Emprego Estatal e outros organismos públicos en cumprimento da normativa vixente. O interesado poderá exercitar
os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixindo unha solicitude asinada por escrito, acompañada de copia do seu DNI a Monte Alfeirán, s/n, Vilaboa – 15174, Culleredo (A
CORUÑA).En caso de que nos proporcione datos de terceiros deberá informalos dos extremos establecidos no parágrafo anterior e solicitar, se é o caso, o consentimento necesario.

DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE PRESENTAR
PARA TODAS AS SOLICITUDES


Memoria explicativa do proxecto de actividade económica que se vai realizar e investimento a realizar



Documentación acreditativa da viabilidade do proxecto

DOCUMENTACION ADICIONAL PARA O CASO DE CREACIÓN O INCORPORACIÓN A UNHA SOCIEDADE MERCANTIL


Escrituras e estatutos sociales ou proxecto dos mesmos.

CONTIDO MÍNIMO DA INFORMACIÓN QUE HAI QUE INCLUÍR NA MEMORIA EXPLICATIVA DO PROXECTO DE
ACTIVIDADE PROFESIONAL QUE SE VAI REALIZAR
1. DATOS PERSOAIS de todas as persoas que integran o proxecto (socios, administradores….)
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2. DATOS DO PROXECTO

•

Descrición da actividade que se vai desenvolver: servizos que se presten ou bens que se produzan, nova actividade ou actividade
en funcionamento...).

•
•

Domicilio, localidade e provincia onde se vai desenvolver a actividade (domicilio fiscal).
Datos do local onde se vai realizar a actividade (caso de realizarse en domicilio distinto ao propio):
Indicar se ten necesidade del ou non.
Indicar se xa conta co local ou non e, se é o caso, se é o seu propietario ou o vai adquirir ou alugar; e o custo do alugueiro ou
compra.
Enderezo completo do local
-

•
-

•

Marco xurídico dentro do que se vai desenvolver a actividade:
Sociedade mercantil (anónima ou de responsabilidade limitada).
Traballador autónomo (informando de se se trata ou non de profesional liberal de alta en Colexio Profesional)
Data prevista do comezo da actividade, aínda que sexa anterior á resolución aprobatoria. Sempre debe ser posterior á data de
solicitude.

3. CAPITAL NECESARIO TOTAL

•
•
•

Importe do desembolso necesario para a adquisición de accións ou participacións da sociedade mercantil.
Importe do investimento previsto para realizar unha actividade como traballador autónomo.
Distribución prevista, do investimento indicado:
Activos fixos (inmobles, dereitos de traspaso, maquinaria, elementos de trasporte, equipos informáticos, outros...).
Activo circulante (mercadoría, materia prima, outros...).
Gastos necesarios para o inicio da actividade (cargas tributarias, gastos de colexiarse, renting, servizo de asesoramento,
formación, información...).
Se ten prevista ou non a contratación de traballadores.
-

4. FORMA DE FINANCIAMENTO

•
•
•

Capital propio (aforros, etc).
Capital alleo (achega de familiares, amigos, subvencións, créditos bancarios, etc.). No caso de créditos bancarios ou de entidades
financeiras, farase constar: importe total do crédito, tipo de xuros, período e custo da amortización
Capitalización (importe que pretende obter en una vez sumada a prestación por cesamento de actividadade a outras fontes de
financiamento).

