
 

 
 

PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS   

 
 

En tots els supòsits: 

 
 Sol·licitud de prestació econòmica per cessament d’activitat dels treballadors autònoms Ref. PRDO110 

 
 Fotocòpia del DNI/NIE/ TIE de la persona sol·licitant 

 
 IRPF Retencions sobre rendiments del treball. Comunicació de dades al pagador.(Model 145 de l'Agència 

Tributària) 

 
 Fotocòpia dels justificants de pagament dels 3 últims rebuts de cotització 

  
  Document del Servei Públic d'Ocupació que acrediti la subscripció de compromís d'activitat (art. 231 RD 

1/1994, de 20 de juny, TRLGSS) i que acredita activa  la disponibilitat per a la reincorporació al mercat 

de treball 

 
 Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social conforme està al corrent del pagament de les 

quotes a la Seguretat Social 
 

 Fotocòpia del número de compte bancari en el qual la persona titular sigui la sol·licitant de la prestació 
econòmica 

 

 Si heu emplenat l'apartat 2 del document de sol·licitud, cal adjuntar fotocòpia del llibre de família. 
 
Prestació sol·licitada per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius: 
 
 

 Activitats econòmiques en estimació directa, modalitat normal o simplificada: 
Declaracions de l'IRPF presentades davant l'Agència Tributària (Model 130) 

 Declaracions de l'IRPF presentades davant l'Agència Tributària (Model 100) 

 Presentació dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria) 
 Activitats econòmiques en estimació objectiva (mòduls): 

 Declaració IRPF presentades davant l'Agència Tributària (Model 131) 
 Presentació del resum comptable (factures emeses i rebudes) 

 Certificat d’ingressos de l'Agència Tributària (AEAT) 

 Declaració censal (Models 036/037-simplificat-) 
 
Prestació sol·licitada per causa de força major: 
 

 Declaració expedida pels òrgans gestors competents en la qual constarà la data de producció dels 
motius i el seu caràcter definitiu o temporal 

 

Prestació sol·licitada per pèrdua de llicència administrativa: 
 

 Resolució administrativa definitiva sobre la pèrdua de llicència dictada per l'òrgan competent on constin 
els motius de l'extinció la data d'efectes 

 
Prestació sol·licitada per violència de gènere: 
 

 Declaració escrita de la sol·licitant del cessament o interrupció de l’activitat(cal fer-hi constar la data de 
cessament o interrupció) 

 Algun dels següents documents judicials: 
 Acta d'incoació de diligències prèvies 
 Acta que acorda l’adopció de mesures cautelars de protecció a la víctima 
 Acta que acorda la presó provisional de la persona detinguda  

 
 Acta d'obertura de judici oral 
 Informe o escrit d'acusació del ministeri fiscal o ordre de protecció 
 Sentència judicial condemnatòria 

 En el cas de Trade, comunicació escrita del client del qual depengui econòmicament on consti la data de 
cessament o interrupció de l’activitat 
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Prestació sol·licitada per divorci o separació (no han d'haver transcorregut més de 6 mesos des de 
la resolució judicial o acord de divorci): 
 

 Resolució judicial 
 

 Certificació de la TGSS que acrediti la pèrdua d'exercici de les funcions d'ajuda familiar directa en el 

negoci 
 Còpia de la documentació mercantil en la qual consti el cessament de tals funcions 

 
Prestació sol·licitada per treballador/a que exerceix càrrec de conseller/a o administrador/a d’una 
societat: 
 

 Acta de la Junta General per la qual s'acordi el seu cessament  

Prestació sol·licitada per autònoms Trade: 
 

 En cas de finalització de la durada contractual, obra o servei, comunicació davant el registre 
corresponent al Servei Públic d'Ocupació 

 Si el Trade realitza treballs amb altres clients diferents del principal, cal presentar declaració escrita del 
/s client/s on consti la finalització de serveis. 

 En cas d'incompliment contractual greu, algun dels següents documents: 

                        Comunicació escrita del client on consti data del cessament d'activitat  
 Resolució judicial 

 En cas de causa justificada algun dels següents documents: 
 Comunicació escrita del client expedida en un termini de 10 dies des de la seva concurrència 

en la qual haurà de fer constar el motiu al·legat i la data a partir de la qual es produeix el 
cessament de l'activitat 

 Si Manca l'anterior escrit, còpia de la sol·licitud realitzada al client per a la remissió de la 
citada comunicació 

 En cas de causa injustificada algun dels següents documents: 
 Comunicació escrita del client expedida en un termini de 10 dies des de la seva concurrència 

en la qual haurà de fer constar la indemnització abonada i la data a partir de la qual es produeix 
el cessament de l'activitat 

 Si Manca l'anterior escrit, còpia de la sol·licitud realitzada al client per a la remissió de la 

citada comunicació 
 Resolució judicial 

 En cas de mort, incapacitat o jubilació, algun dels següents documents segons com pertoqui: 
 Certificació de defunció del Registre Civil  
 Resolució INSS acreditativa del reconeixement de la pensió d'incapacitat permanent 
 Resolució INSS acreditativa del reconeixement de la pensió de jubilació 
 En els supòsits de jubilació i incapacitat permanent, comunicació escrita expedida pel client 

on consti la rescissió de la relació contractual i el motiu al·legat 
Prestació sol·licitada per REPTA de cooperativa de treball associat o similars: 

 Per expulsió improcedent: 
 Notificació de l'acord d'expulsió per part de l'òrgan d'administració corresponent, on consti 

data efectes. 
 Acta de conciliació judicial 
 Resolució judicial definitiva de  la imprudència de l'expulsió  

 Per motius econòmics, tècnics, organitzatius o de producció: certificació literal de l'acord de l'assemblea 

general del cessament definitiu o temporal de la prestació de treball i d'activitat dels socis treballadors: 
Si existeix establiment obert al públic, en el cas de cessament definitiu o temporal de la prestació de treball i 

d'activitat de tots els socis treballadors: comunicació oficial del tancament de l'establiment 
 Per finalització del període al qual es va limitar el vincle: certificació de l'òrgan d'administració corresponent 

de la baixa en la cooperativa per aquesta causa i data d'efectes 

 Per  violència gènere: declaració escrita de la sol·licitant d'haver cessat o interromput la seva prestació 
de treball en la societat cooperativa 

 Per finalització del període de prova: comunicació de l'acord de no-admissió per part de l'òrgan 
d'administració corresponent 
 

 Si la cooperativa de treball associat té un o més treballadors per compte d’atri, en el supòsit de 
cessament total de l'activitat dels socis treballadors: declaració de compliment de garanties, obligacions i 

procediments regulats en la legislació laboral en relació amb treballadors dependents 
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