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1. DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT
Primer cognom Segon cognom Nom

Nº d'afiliació Seguretat Social DNI/NIF/Passaport/NIE Naixement e-mail

Domicili Telèfon fiixe Telèfon mòbil

Codi postalProvínciaPoblació

2. DADES DELS FILLS QUE CONVIUEN AMB EL SOL·LICITANT
Fills que conviuen amb el sol·licitant
Cognoms i nom

1r.-

DNI/NIF/Passaport/NIE Data
Naixement

2n.-

3r.-

4t.-

Estat
civil

Rentes any en cursRentes any
anterior

Incapacitat Grau d' incapacitat
(marqui "x" segons pertoqui)

Inferior 33% Superior 33%Sí No

1r.-

2n.-

3r.-

4t.-

Treball

Sí No

3. DADES PROFESSIONALS DEL SOL·LICITANT
Règim Seguretat Social      (marqui amb una "x" la opció que procedeixi):

A.- Treballador autònom no enquadrable en els següents col·lectius  (Autònom individual)
B.- Administrador o conseller d' una societat mercantil
C.- Autònoms socis que presti altres serveis a una societat mercantil
D.- Comuners de les comunitats de béns i soci d'altres societats no mercantils
E.- Soci treballador de cooperativa de treball associat
F.- Treballador autònom que exerceix la seva activitat professional conjuntament amb altres
G.- Treballador autònom econòmicament dependent (TRADE)

A.- Autònom (RETA) B.- Règim especial del mar C.- Agrari (SETA)

Data inici d'activitat

Data de cessament en l' activitat Data de baixa en el règim especial

Data de l'última alta en el règim especial

Tipus de treballador autònom       (marque con una "x" la opció que procedeixi:
A (pàg. 3)
B (pàg. 3)
C (pàg. 3)
D (pàg. 3)
E (pàg. 4)
F (pàg. 5)
G (pàg. 6)

Situacions del sol·licitant NoSí
És treballador per compte aliena
És perceptor de prestacions d'ajudes per paralització de la flota
És perceptor d'altres prestacions
És perceptor de pensions de la Seguretat  Social

Tipus:

Tipus:

4. DADES DE L'ACTIVITAT
Número compte  cotitizacióNom de l' empresa

Existeix establiment

No existeix establiment Nom de l'establiment

Esc./BlocPisPortaNúmeroDomicili de l'activitat

Codi postalPoblació / Província / País Telèfon fixe e-mail

Activitat Econòmica / Ofici / Professió Temporalitat Nº Treballadors per copmte aliena

Fins

Des de
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5. PLURIOCUPACIÓ / PLURIACTIVITAT
Núm. compte cotitzacióRègim del treballador en l'altra empresaNom de l'altra empresa

Esc./BlocPisPortaNúmeroDomicili

Codi postalPoblació Telèfon e-mail

CIF de l'altra empresa Funcions que realitza en l'altra empresa

Província

6. SOCI TREBALLADOR DE COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT O SIMILARS
Núm. compte cotitzacióForma jurídicaNom de l'empresa

Esc./BlocPisPortaNúmeroDomicili

Codi postalPoblació Telèfon e-mailProvíncia

CIF de l'altra empresa Treballadors dependents

NoSí Nº Treballadors dependents:

7. DADES DE LA PRESTACIÓ
Cessament de l'activitat En cas de reanudació del cessament
Caràcter: Tipus:

NoSí

Temporal força major/violència gènere

Permanent Reanudació
Inicial

Anterior període de cessament d' activitat:

Fins

Des de

Períodes cotitzats per cessament d'activitat FinsDes de

Té aplaçades quotes per la Tresoreria de la Seguretat Social ?

8. DADES BANCÀRIES PER AL COBRAMENT DE LA PRESTACIÓ MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA
Codi Entitat Financera Núm. Agència Domicili Número

Codi postal ProvínciaLocalitat País

Codi País Oficina DC Nº de compte Nom de la entitat bancàriaNº de compteDCOficinaEntitat

9. DADES FISCALS

Tipus voluntari de retenció IRPF: % (no s'acceptarà un percentatge inferior al legal establert)

Em comprometo: a cumplir les exigències del compromís d' activitat davant els Serveis Públics d'Ocupació corresponents en els termes
contemplats en els arts. 4.1c) i 17g) de la llei 32/2010 de 5 de agost,que suposarà acreditar activa disponibilitat  per a la reincorporació
al mercat de treball a través de la realizació d' activitats formatives d' orientació professional i de promoció de l'activitat emprenedora
així com de les accions específiques que es convoquen.

Declaro, sota la  meva responsabilitat, que són certes les dades que consigno en la present sol·licitud, manifesto igualment que quedo
assebentat/da de l'obligació de comunicar a Egarsat qualsevol variació de les dades en ella expressats que pogués produir-se  en el
succesiu.

Manifesto, el meu consentiment per què les meves dades personals d'identificació personal i residència puguin  ser consultats amb
garantia de confidencialitat, en el cas d'accés informatitzat a aquestes dades, així com la verificació i confrontació de qualsevol altra
dada de caràcter personal o econòmic, que sigui neccesari per al reconeixement o el manteniment de percepció de les prestacions per
desocupació, a obtener de les bases de dades de qualsevol altre organisme o administració pública.

Sol·licito, mitjançant la firma del present imprès que se'm reconegui la prestació de cessament d' activitat i l'abonament  en el compte
bancari les dades del qual he consignat en l'apartat 8 d'aquest imprès.

, a de/d' de
Firmat

A

Nota: D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti amb la complementació del present formulari
seran incorporades a un fitxer titularitat de EGARSAT MATEPSS nº276, amb la finalitat de gestionar  la sol·licitud de la prestació econòmica  per  cessament d'activitat. La negativa a facilitar la
informació sol·licitada impedirà absolutament complir les finalitats abans descrites.Així mateix, l'informem que les seves dades podran ser comunicades a les entitats públiques competents
amb empara al previst en la normativa en vigor.Vostè té dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant l'enviament d'una carta  a EGARSAT MATEPSS nº 275, a
Av.Roquetes, nº 63-65, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
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10. DECLARACIÓ JURADA SOBRE EL MOTIU DE CESSAMENT D' ACTIVITAT:
(indiqui el col·lectiu autònom al que pertany)

D
C
B
AA.- Treballador autònom no enquadrable en cap dels altres col·lectius   (B, C, D, E, F o G)

B.- Administrador o conseller d'una societat mercantil
C.- Autònoms socis que presti altres serveis a una sociedad mercantil
D.- Comuners de les comunitats de béns i soci d'altres societats no mercantils

Motiu al·legat per al cessament d'activitat   (Assenyalar la causa que correspongui)

Causes econòmiques, tècniques, organizatives o de producció determinants de la inviabilitat de continuar
amb el negoci o activitat:

1.1 D'existir establiment obert al públic, s'exigeix el seu tancament, consignar la data de tancament:

1.2 Si és professional col·legiat, consignar la data de baixa com exercent en el col·legi professional corresponent:

1.3 Detall del motiu al·legat:

a) Pèrdues econòmiques

Les dades a consignar en ingressos i despeses hauràn de coincidir amb la documentació fiscal i
contable que s' aportarà per la seva justificació

Exercici econòmic INGRESSOS DESPESES PÈRDUES

1er any

2n any
Haurà de  consignar-se les dades dels exercicis econòmics les dades dels  exercics econòmics

complets inmediatament anteriors al cessament d'activitat.

b) Execucions administratives o judicials INGRESSOS EXECUCIONS(*)

* Es consignarà l'import que consti en las resolucions administratives o judicials
que s' aportin per  justificar este aquest motiu

c) Declaració judicial de concurs que impedeix continuar l'activitat:

                     especificar any

* Aportar documentació que justifiqui

d) Altres causes econòmiques, técniques, organizatives o de producció:

Força Major:                    (detallar el fet succeït i la seva incidència en la inviabilitat de continuar amb el negoci)

Indicar data de producció del fet
Ha de tractar-se d' un aconteixement  de caràcter extraordinari (incendis, terratrèmol, inundacions, etc)

Pèrdua  llicència administrativa:          (indicar el motiu de pèrdua de llicència)

Indicar la data de pèrdua

Violència de gènere

Divorci o separació matrimonial:
Exerceix funcions d'ajuda familiar del titular del negoci o activtat? Sí No

Indicar la data de divorci o separació

En virtud de la prescripció recollida en la llei 32/2010, de 5 de agost,per la que 'estableix un sistema específic de protecció per
cessament d'activitat dels treballadors autònoms, enl'article 6é es determina la forma d'acreditació de la situació legal de cessament de
l'activitat en cada un dels supòsits taxats en l'article 5é del mateix cos legal, certifico sota la meva responsabilitat que són certes les
dades que es consignen en el presente document, així comla resta deles que s'acompanyen.Així mateix, declaro haver complert amb les
obligacions establertes en la legislació laboral per al supòsit d' existència de treballadors per compte aliena en l'activitat al meu càrrec.

, a de/d' de
Firmat

A
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10. DECLARACIÓ JURADA SOBRE EL MOTIU DE CESSAMENT D' ACTIVITAT:
E.- Soci treballador de cooperativa de treball associat

Motiu al·legat per al cessament d'activitat (Assenyalar la causa d'inviabiltat del negoci i emplenar el que pertoqui)

 Cessament de la seva activitat cooperativa ? NoSí

Aspirant a soci no admès en període de prova

Soci expulsat improcedentment

Finalizació del període de duració del vincle societari

Causes econòmiques, tècniques, organizatives o de producció determinants de la inviabilitat de continuar
amb el negoci o activitat:

1.1  D'existir establiment obert al públic, s'exigeix el seu tancament, consignar la data de tancament:

1.2 Si és professional col·legiat, consignar la data de baixa com exercent en el col·legi professional corresponent:

1.3 Detall del motiu al·legat:

a) Pèrdues econòmiques

Les dades a consignar en ingressos i despeses hauràn de coincidir amb la documentació fiscal i
contable que s' aportarà per la seva justificació

Exercici Econòmic INGRESSOS DESPESES PÈRDUES

1er any

2n any
Haurà de  consignar-se les dades dels exercicis econòmics les dades dels  exercics econòmics

complets inmediatament anteriors al cessament d'activitat.

b) Execucions administratives o judicials INGRESSOS EXECUCIONS(*)

* Es consignarà l'import que consti en las resolucions administratives o judicials
que s' aportin per  justificar este aquest motiu

c) Declaració judicial de concurs que impideix continuar l'activitat:

                     especificar any

* Aportar documentació que justifiqui

d) Altres causes econòmiques, tècniques, organizatives o de producció:

Força Major:                    (detallar el fet succeït i la seva incidència en la inviabilitat de continuar amb el negoci)

Indicar data de producció del fet
Ha de tractar-se d' un aconteixement  de caràcter extraordinari (incendis, terratrèmol, inundacions, etc)

Pèrdua  llicència administrativa:          (indicar el motiu de pèrdua de llicència)

Indicar la data de pèrdua
Violència de gènere

En virtud de la prescripció recollida en la llei 32/2010, de 5 de agost,per la que 'estableix un sistema específic de protecció per
cessament d'activitat dels treballadors autònoms, enl'article 6é es determina la forma d'acreditació de la situació legal de cessament de
l'activitat en cada un dels supòsits taxats en l'article 5é del mateix cos legal, certifico sota la meva responsabilitat que són certes les
dades que es consignen en el presente document, així comla resta deles que s'acompanyen.Així mateix, declaro haver complert amb les
obligacions establertes en la legislació laboral per al supòsit d' existència de treballadors per compte aliena en l'activitat al meu càrrec.

, a de/d' de
Firmat

A

D'acord  amb ho exposat en la disposició addicional 6ª de la llei 32/2010 de 5 d' agost, els socis treballadors de les cooperatives de treball associat, que
després del cessar definitivament en l'activitat desenvolupada en la cooperativa i haver percebut la prestació per cessament de'activitat, tornin a ingressar en
la mateixa cooperativa en el plaç d'un any, a comptar des del moment en que es va extingir la prestació, hauràn de reintegrar la prestació percebuda.
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10. DECLARACIÓ JURADA SOBRE EL MOTIU DE CESSAMENT D' ACTIVITAT:

Motiu al·legat per al cessament d'activitat (Assenyalar la causa d'inviabiltat del negoci i emplenar el que pertoqui)

Sí No Establiment obert al públic a càrrec exclusiu del sol·licitant ?

F.- Treballador autònom que exerceix la seva  activitat professional conjuntament amb altres

Causes econòmiques, tècniques, organizatives o de producció determinants de la inviabilitat de continuar
amb el negoci o activitat:

1.1  D'existir establiment obert al públic, s'exigeix el seu tancament, consignar la data de tancament:

1.2 Si és professional col·legiat, consignar la data de baixa com exercent en el col·legi professional corresponent:

1.3 Detall del motiu al·legat:

a) Pèrdues econòmiques

Les dades a consignar en ingressos i despeses hauràn de coincidir amb la documentació fiscal i
contable que s' aportarà per la seva justificació

Exercici Econòmic INGRESSOS DESPESES PÈRDUES

1er any

2n any
Haurà de  consignar-se les dades dels exercicis econòmics les dades dels  exercics econòmics

complets inmediatament anteriors al cessament d'activitat.

b)  Execucions administratives o judicials INGRESSOS EXECUCIONS(*)

* Es consignarà l'import que consti en les resolucions administratives o judicials
que s' aportin per  justificar aquest motiu

c) Declaració judicial de concurs que impideix continuar l'activitat:

                     especificar any

* Aportar documentació que justifiqui

d) Mort, jubilació o incapacitat del empresari titular: * Acompanyar registre civil, resolució INSS, ...

e) Altres causes econòmiques, tècniques, organizatives o de producció:

Força Major:                    (detallar el fet succeït i la seva incidència en la inviabilitat de continuar amb el negoci)

Indicar data de producció del fet
Ha de tractar-se d' un aconteixement  de caràcter extraordinari (incendis, terratrèmol, inundacions, etc)

Pèrdua  llicència administrativa:          (indicar el motiu de pèrdua de llicència)

Indicar la data de pèrdua

Violència de gènere

Divorci o separació matrimonial:
Exerceix funcions d'ajuda familiar del titular del negoci o activtat? Sí No

Indicar la data de divorci o separació

En virtud de la prescripció recollida en la llei 32/2010, de 5 de agost,per la que 'estableix un sistema específic de protecció per
cessament d'activitat dels treballadors autònoms, enl'article 6é es determina la forma d'acreditació de la situació legal de cessament de
l'activitat en cada un dels supòsits taxats en l'article 5é del mateix cos legal, certifico sota la meva responsabilitat que són certes les
dades que es consignen en el presente document, així comla resta de les que s'acompanyen.Així mateix, declaro haver complert amb les
obligacions establertes en la legislació laboral per al supòsit d' existència de treballadors per compte aliena en l'activitat al meu càrrec.

, a de/d' de
Firmat

A
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10. DECLARACIÓ JURADA SOBRE EL MOTIU DE CESSAMENT D'ACTIVITAT:
G.- Treballador  autònom econòmicament dependent(TRADE)

Motiu al·legat per al cessament d'activitat (Assenyalar la causa d'inviabiltat del negoci i emplenar el que pertoqui)

CIF de la empresa

Activitat econòmica / ofici / professió

Nom de l'empresa o raó social

Nom de l l'establiment o Denominació comercial

e-mailTeléfonCodi postalPoblació / Província / País

Esc./BlocPisPortaNúmeroDomicili

El cessament d'activitat ha de ser total respecte del client principal de qualsevol altres clients amb els que treballi.

Dades del Client Principal

Terminació de la duració convinguda en contracte o conclusió de l'obra o servei

Incompliment contractual greu del client principal Rescissió contractual adoptada pel Client Principal

Mort del client principal Incapacitat permanent del client principal Jubilació del client principal
Causes econòmiques, tècniques, organizatives o de producció determinants de la inviabilitat de continuar amb el
negoci o activitat:

1.1  D'existir establiment obert al públic, s'exigeix el seu tancament, consignar la data de tancament:
1.2 Si és professional col·legiat, consignar la data de baixa com exercent en el col·legi professional corresponent:

1.3 Detall del motiu al·legat:

a) Pèrdues econòmiques

Les dades a consignar en ingressos i despeses hauràn de coincidir amb la documentació fiscal i
contable que s' aportarà per la seva justificació

Exercici Econòmic INGRESSOS DESPESES PÈRDUES

1er any

2n any
Haurà de  consignar-se les dades dels exercicis econòmics les dades dels  exercics econòmics

complets inmediatament anteriors al cessament d'activitat.

b) Execucions administratives o judicials INGRESSOS EXECUCIONS(*)

* Es consignarà l'import que consti en les resolucions administratives o judicials
que s' aportin per  justificar este aquest motiu

c) Declaració judicial de concurs que impideix continuar l'activitat:

                     especificar any

* Aportar documentació que justifiqui

* Acreditarlo

d) Altres causes econòmiques, tècniques, organizatives o de producció:

Força Major:                    (detallar el fet succeït i la seva incidència en la inviabilitat de continuar amb el negoci)

Indicar data de producció del fet
Debe tratarse de un acontecimiento de carácter extraordinario (incendios, terremotos, inundaciones, etc)

Pèrdua  llicència administrativa:          (indicar el motiu de pèrdua de llicència)

Indicar la data de pèrdua
Violència de gènere

Divorci o separació matrimonial:
Exerceix funcions d'ajuda familiar del titular del negoci o activtat? Sí No

Indicar la data de divorci o separació
En virtud de la prescripció recollida en la llei 32/2010, de 5 de agost,per la que 'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels
treballadors autònoms, enl'article 6é es determina la forma d'acreditació de la situació legal de cessament de l'activitat en cada un dels supòsits taxats en
l'article 5é del mateix cos legal certifico sota la meva responsabilitat que són certes les dades que es consignen en el presente document, així comla resta
deles que s'acompanyen.Així mateix, declaro haver complert amb les obligacions establertes en la legislació laboral per al supòsit d' existència de
treballadors per compte aliena en l'activitat al meu càrrec.

, a de/'d' de
Firmat

A
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1. DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT
Primer cognom
Segon cognom
Nom
Nº d'afiliació Seguretat Social
DNI/NIF/Passaport/NIE
Naixement
e-mail
Domicili
Telèfon fiixe
Telèfon mòbil
Codi postal
Província
Població
2. DADES DELS FILLS QUE CONVIUEN AMB EL SOL·LICITANT
Fills que conviuen amb el sol·licitant
Cognoms i nom
1r.-
DNI/NIF/Passaport/NIE
Data
Naixement
2n.-
3r.-
4t.-
Estat
civil
Rentes any en curs
Rentes any
anterior
Incapacitat
Grau d' incapacitat
(marqui "x" segons pertoqui)
Inferior 33%
Superior 33%
Sí
No
1r.-
2n.-
3r.-
4t.-
Treball
Sí
No
3. DADES PROFESSIONALS DEL SOL·LICITANT
Règim Seguretat Social      (marqui amb una "x" la opció que procedeixi):
Tipus de treballador autònom       (marque con una "x" la opció que procedeixi:
A (pàg. 3)
B (pàg. 3)
C (pàg. 3)
D (pàg. 3)
E (pàg. 4)
F (pàg. 5)
G (pàg. 6)
Situacions del sol·licitant
No
Sí
És treballador per compte aliena
És perceptor de prestacions d'ajudes per paralització de la flota
És perceptor d'altres prestacions
És perceptor de pensions de la Seguretat  Social
4. DADES DE L'ACTIVITAT
Número compte  cotitizació
Nom de l' empresa
Nom de l'establiment
Esc./Bloc
Pis
Porta
Número
Domicili de l'activitat
Codi postal
Població / Província / País
Telèfon fixe
e-mail
Activitat Econòmica / Ofici / Professió
Temporalitat
Nº Treballadors per copmte aliena
5. PLURIOCUPACIÓ / PLURIACTIVITAT
Núm. compte cotització
Règim del treballador en l'altra empresa
Nom de l'altra empresa
Esc./Bloc
Pis
Porta
Número
Domicili
Codi postal
Població
Telèfon
e-mail
CIF de l'altra empresa
Funcions que realitza en l'altra empresa
Província
6. SOCI TREBALLADOR DE COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT O SIMILARS
Núm. compte cotització
Forma jurídica
Nom de l'empresa
Esc./Bloc
Pis
Porta
Número
Domicili
Codi postal
Població
Telèfon
e-mail
Província
CIF de l'altra empresa
Treballadors dependents
7. DADES DE LA PRESTACIÓ
Cessament de l'activitat
En cas de reanudació del cessament
Caràcter:
Tipus:
Temporal
força major/violència gènere
Permanent
Reanudació
Inicial
Anterior període de cessament d' activitat:
Té aplaçades quotes per la Tresoreria de la Seguretat Social ?
8. DADES BANCÀRIES PER AL COBRAMENT DE LA PRESTACIÓ MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA
Codi
Entitat Financera
Núm. Agència
Domicili
Número
Codi postal
Província
Localitat
País
Codi País
Oficina
DC
Nº de compte
Nom de la entitat bancària
Nº de compte
DC
Oficina
Entitat
9. DADES FISCALS
%
(no s'acceptarà un percentatge inferior al legal establert)
Em comprometo: a cumplir les exigències del compromís d' activitat davant els Serveis Públics d'Ocupació corresponents en els termes contemplats en els arts. 4.1c) i 17g) de la llei 32/2010 de 5 de agost,que suposarà acreditar activa disponibilitat  per a la reincorporació al mercat de treball a través de la realizació d' activitats formatives d' orientació professional i de promoció de l'activitat emprenedora així com de les accions específiques que es convoquen.
Declaro, sota la  meva responsabilitat, que són certes les dades que consigno en la present sol·licitud, manifesto igualment que quedo assebentat/da de l'obligació de comunicar a Egarsat qualsevol variació de les dades en ella expressats que pogués produir-se  en el succesiu.
Manifesto, el meu consentiment per què les meves dades personals d'identificació personal i residència puguin  ser consultats amb  garantia de confidencialitat, en el cas d'accés informatitzat a aquestes dades, així com la verificació i confrontació de qualsevol altra dada de caràcter personal o econòmic, que sigui neccesari per al reconeixement o el manteniment de percepció de les prestacions per desocupació, a obtener de les bases de dades de qualsevol altre organisme o administració pública.
Sol·licito, mitjançant la firma del present imprès que se'm reconegui la prestació de cessament d' activitat i l'abonament  en el compte bancari les dades del qual he consignat en l'apartat 8 d'aquest imprès.
, a
de/d'
de
Firmat
A 
Nota: D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti amb la complementació del present formulari seran incorporades a un fitxer titularitat de EGARSAT MATEPSS nº276, amb la finalitat de gestionar  la sol·licitud de la prestació econòmica  per  cessament d'activitat. La negativa a facilitar la informació sol·licitada impedirà absolutament complir les finalitats abans descrites.Així mateix, l'informem que les seves dades podran ser comunicades a les entitats públiques competents amb empara al previst en la normativa en vigor.Vostè té dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant l'enviament d'una carta  a EGARSAT MATEPSS nº 275, a Av.Roquetes, nº 63-65, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
10. DECLARACIÓ JURADA SOBRE EL MOTIU DE CESSAMENT D' ACTIVITAT:
(indiqui el col·lectiu autònom al que pertany)
D
C
B
A
Motiu al·legat per al cessament d'activitat   (Assenyalar la causa que correspongui)
1.1 D'existir establiment obert al públic, s'exigeix el seu tancament, consignar la data de tancament:
1.2 Si és professional col·legiat, consignar la data de baixa com exercent en el col·legi professional corresponent:
1.3 Detall del motiu al·legat:
a) Pèrdues econòmiques	
Les dades a consignar en ingressos i despeses hauràn de coincidir amb la documentació fiscal i contable que s' aportarà per la seva justificació
Exercici econòmic
INGRESSOS
DESPESES
PÈRDUES
1er any
2n any
Haurà de  consignar-se les dades dels exercicis econòmics les dades dels  exercics econòmics complets inmediatament anteriors al cessament d'activitat.
b) Execucions administratives o judicials  	
INGRESSOS
EXECUCIONS(*)
* Es consignarà l'import que consti en las resolucions administratives o judicials que s' aportin per  justificar este aquest motiu
c) Declaració judicial de concurs que impedeix continuar l'activitat: 	
                     especificar any
* Aportar documentació que justifiqui
d) Altres causes econòmiques, técniques, organizatives o de producció:
Ha de tractar-se d' un aconteixement  de caràcter extraordinari (incendis, terratrèmol, inundacions, etc)
Exerceix funcions d'ajuda familiar del titular del negoci o activtat?
En virtud de la prescripció recollida en la llei 32/2010, de 5 de agost,per la que 'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms, enl'article 6é es determina la forma d'acreditació de la situació legal de cessament de l'activitat en cada un dels supòsits taxats en l'article 5é del mateix cos legal, certifico sota la meva responsabilitat que són certes les dades que es consignen en el presente document, així comla resta deles que s'acompanyen.Així mateix, declaro haver complert amb les obligacions establertes en la legislació laboral per al supòsit d' existència de treballadors per compte aliena en l'activitat al meu càrrec.
, a
de/d'
de
Firmat
A
10. DECLARACIÓ JURADA SOBRE EL MOTIU DE CESSAMENT D' ACTIVITAT:
E.- Soci treballador de cooperativa de treball associat
Motiu al·legat per al cessament d'activitat (Assenyalar la causa d'inviabiltat del negoci i emplenar el que pertoqui)
 Cessament de la seva activitat cooperativa ?
1.1  D'existir establiment obert al públic, s'exigeix el seu tancament, consignar la data de tancament:
1.2 Si és professional col·legiat, consignar la data de baixa com exercent en el col·legi professional corresponent:
1.3 Detall del motiu al·legat:
a) Pèrdues econòmiques	
Les dades a consignar en ingressos i despeses hauràn de coincidir amb la documentació fiscal i contable que s' aportarà per la seva justificació
Exercici Econòmic
INGRESSOS
DESPESES
PÈRDUES
1er any
2n any
Haurà de  consignar-se les dades dels exercicis econòmics les dades dels  exercics econòmics complets inmediatament anteriors al cessament d'activitat.
b) Execucions administratives o judicials  	
INGRESSOS
EXECUCIONS(*)
* Es consignarà l'import que consti en las resolucions administratives o judicials que s' aportin per  justificar este aquest motiu
c) Declaració judicial de concurs que impideix continuar l'activitat: 	
                     especificar any
* Aportar documentació que justifiqui
d) Altres causes econòmiques, tècniques, organizatives o de producció:
Ha de tractar-se d' un aconteixement  de caràcter extraordinari (incendis, terratrèmol, inundacions, etc)
En virtud de la prescripció recollida en la llei 32/2010, de 5 de agost,per la que 'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms, enl'article 6é es determina la forma d'acreditació de la situació legal de cessament de l'activitat en cada un dels supòsits taxats en l'article 5é del mateix cos legal, certifico sota la meva responsabilitat que són certes les dades que es consignen en el presente document, així comla resta deles que s'acompanyen.Així mateix, declaro haver complert amb les obligacions establertes en la legislació laboral per al supòsit d' existència de treballadors per compte aliena en l'activitat al meu càrrec.
, a
de/d'
de
Firmat
A
D'acord  amb ho exposat en la disposició addicional 6ª de la llei 32/2010 de 5 d' agost, els socis treballadors de les cooperatives de treball associat, que després del cessar definitivament en l'activitat desenvolupada en la cooperativa i haver percebut la prestació per cessament de'activitat, tornin a ingressar en la mateixa cooperativa en el plaç d'un any, a comptar des del moment en que es va extingir la prestació, hauràn de reintegrar la prestació percebuda.
10. DECLARACIÓ JURADA SOBRE EL MOTIU DE CESSAMENT D' ACTIVITAT:
Motiu al·legat per al cessament d'activitat (Assenyalar la causa d'inviabiltat del negoci i emplenar el que pertoqui)
 Establiment obert al públic a càrrec exclusiu del sol·licitant ?
F.- Treballador autònom que exerceix la seva  activitat professional conjuntament amb altres
1.1  D'existir establiment obert al públic, s'exigeix el seu tancament, consignar la data de tancament:
1.2 Si és professional col·legiat, consignar la data de baixa com exercent en el col·legi professional corresponent:
1.3 Detall del motiu al·legat:
a) Pèrdues econòmiques         
Les dades a consignar en ingressos i despeses hauràn de coincidir amb la documentació fiscal i contable que s' aportarà per la seva justificació
Exercici Econòmic
INGRESSOS
DESPESES
PÈRDUES
1er any
2n any
Haurà de  consignar-se les dades dels exercicis econòmics les dades dels  exercics econòmics complets inmediatament anteriors al cessament d'activitat.
b)  Execucions administratives o judicials            
INGRESSOS
EXECUCIONS(*)
* Es consignarà l'import que consti en les resolucions administratives o judicials que s' aportin per  justificar aquest motiu
c) Declaració judicial de concurs que impideix continuar l'activitat: 		
                     especificar any
* Aportar documentació que justifiqui
d) Mort, jubilació o incapacitat del empresari titular: 	
* Acompanyar registre civil, resolució INSS, ...
e) Altres causes econòmiques, tècniques, organizatives o de producció:
Ha de tractar-se d' un aconteixement  de caràcter extraordinari (incendis, terratrèmol, inundacions, etc)
Exerceix funcions d'ajuda familiar del titular del negoci o activtat?
En virtud de la prescripció recollida en la llei 32/2010, de 5 de agost,per la que 'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms, enl'article 6é es determina la forma d'acreditació de la situació legal de cessament de l'activitat en cada un dels supòsits taxats en l'article 5é del mateix cos legal, certifico sota la meva responsabilitat que són certes les dades que es consignen en el presente document, així comla resta de les que s'acompanyen.Així mateix, declaro haver complert amb les obligacions establertes en la legislació laboral per al supòsit d' existència de treballadors per compte aliena en l'activitat al meu càrrec.
, a
de/d'
de
Firmat
A
10. DECLARACIÓ JURADA SOBRE EL MOTIU DE CESSAMENT D'ACTIVITAT:
G.- Treballador  autònom econòmicament dependent(TRADE)
Motiu al·legat per al cessament d'activitat (Assenyalar la causa d'inviabiltat del negoci i emplenar el que pertoqui)
CIF de la empresa
Activitat econòmica / ofici / professió
Nom de l'empresa o raó social
Nom de l l'establiment o Denominació comercial
e-mail
Teléfon
Codi postal
Població / Província / País
Esc./Bloc
Pis
Porta
Número
Domicili
El cessament d'activitat ha de ser total respecte del client principal de qualsevol altres clients amb els que treballi.
Dades del Client Principal
1.1  D'existir establiment obert al públic, s'exigeix el seu tancament, consignar la data de tancament:
1.2 Si és professional col·legiat, consignar la data de baixa com exercent en el col·legi professional corresponent:
1.3 Detall del motiu al·legat:
a) Pèrdues econòmiques         
Les dades a consignar en ingressos i despeses hauràn de coincidir amb la documentació fiscal i contable que s' aportarà per la seva justificació
Exercici Econòmic
INGRESSOS
DESPESES
PÈRDUES
1er any
2n any
Haurà de  consignar-se les dades dels exercicis econòmics les dades dels  exercics econòmics complets inmediatament anteriors al cessament d'activitat.
b) Execucions administratives o judicials             
INGRESSOS
EXECUCIONS(*)
* Es consignarà l'import que consti en les resolucions administratives o judicials que s' aportin per  justificar este aquest motiu
c) Declaració judicial de concurs que impideix continuar l'activitat: 	
                     especificar any
* Aportar documentació que justifiqui
* Acreditarlo
d) Altres causes econòmiques, tècniques, organizatives o de producció:
Debe tratarse de un acontecimiento de carácter extraordinario (incendios, terremotos, inundaciones, etc)
Exerceix funcions d'ajuda familiar del titular del negoci o activtat?
En virtud de la prescripció recollida en la llei 32/2010, de 5 de agost,per la que 'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms, enl'article 6é es determina la forma d'acreditació de la situació legal de cessament de l'activitat en cada un dels supòsits taxats en l'article 5é del mateix cos legal certifico sota la meva responsabilitat que són certes les dades que es consignen en el presente document, així comla resta deles que s'acompanyen.Així mateix, declaro haver complert amb les obligacions establertes en la legislació laboral per al supòsit d' existència de treballadors per compte aliena en l'activitat al meu càrrec.
, a
de/'d'
de
Firmat
A
	CampoTexto1: 
	PáginaActual: 
	RecuentoPáginas: 
	CampoFechaHora1: 
	CampoTexto2: 
	CampoNumérico2: 
	CampoNumérico1: 
	: 
	CasillaVerificación: 0
	CampoFechaHora2: __/___/_____
	CampoTexto3: 
	Botón1: 
	CasillaVerificación1: 0
	CampoTexto4: 
	CampoTexto5: 
	CampoNumérico9: 
	CampoNumérico8: 
	CampoNumérico7: 
	CampoNumérico6: 
	CampoNumérico5: 
	CampoNumérico4: 
	CasillaVerificación2: 0



