Segell d’entrada:

ESBORRAR DADES DECLARACIÓ

Declaració jurada

, amb DNI,
i número
, en virtut de la prescripció que recull la Llei, declaro que, en la meva
en l’exercici de la meva activitat per les causes que tot seguit

d’afiliació a la Seguretat Social
condició de treballador/a autònom/a, he cessat el dia
assenyalo amb una “X”.

1. Pèrdues derivades de l’exercici de l’activitat en un any complet superiors al 10% dels ingressos (el primer any d’inici d’activitat no
computa a aquests efectes).
Exercici

Exercici

a. Ingressos
a. Ingressos

b. Despeses
b. Despeses

c. Resultats (a-b)

d. % Pèrdues (c/a*100)%

c. Resultats (a-b)

d. % Pèrdues (c/a*100)%

2. Execucions judicials o administratives tendents al cobrament dels deutes reconeguts pels òrgans judicials que comportin, almenys,
el 30% dels ingressos de l’activitat del treballador autònom corresponents a l’exercici econòmic immediatament anterior.
Exercici

a. Ingressos

b. Import execucions

c. % Execucions (b/a*100)%

3. Declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l’activitat (en els termes de la Llei 22/2003 concursal)
4. Força major amb caràcter (marqueu una de les dues opcions):

temporal

Indiqueu el motiu concret i els danys causats

5. Pèrdua de la llicència administrativa

6. Violència de gènere, amb tancament de caràcter (marqueu una de les dues opcions):
7. Divorci o acord matrimonial

definitiu

temporal

definitiu

8. Altres causes

Declaro igualment que (en cas de ser titular d’un establiment mercantil)

Sóc titular d’un establiment mercantil, industrial o d’una altra naturalesa obert al públic, situat a:

Declaro sota la meva responsabilitat que són certes les dades que es consignen en la present declaració i que, a dia d’avui, les dades
declarades continuen sent vigents; que no treballo ni per compte propi ni per compte d’altri ni obtinc cap pensió o prestació econòmica
del sistema de la Seguretat Social incompatible amb la feina que dóna lloc a la prestació per cessament d’activitat. També reconec la informació d’Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151, que, en cas de ser incertes les dades, es reserva el dret
de reclamar el que s’escaigués.
Signatura

a

de/d’

20

DC001 - 042015

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151 us informa que les
vostres dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer la finalitat del qual és la gestió administrativa de la sol·licitud de prestació econòmica per cessament d’activitat. Les
dades facilitades únicament podran ser comunicades a tercers expressament autoritzats, aquells que col·laborin directament en el compliment de la finalitat abans expressada o bé en
els supòsits legalment previstos. Podeu exercir els vostres drets a través de asepeyo@asepeyo.cat, contactant amb el nostre Servei d’Atenció a l’Usuari (902 151 002), mitjançant
escrit adreçat a Asepeyo, Via Augusta, núm. 36, 08006 - Barcelona i/o dirigint-vos a qualsevol dels nostres centres assistencials.

Instruccions per emplenar el document
Declaració jurada
Prestació per Cessament d’Activitat de Treballadors Autònoms
NOM I COGNOMS

Consigneu nom i cognoms del treballador/a autònom/a que declara la causa de sol·licitar el reconeixement al dret a la prestació per cessament d’activitat.
DNI

Consigneu el número complet del dni, passaport o targeta d’estranger del treballador/a autònom/a que declara la causa de sol·licitar el reconeixement al
dret a la prestació per cessament d’activitat.
NÚMERO D’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

Consigneu el número complet d’afiliació a la Seguretat Social del treballador/a autònom/a que declara la causa de sol·licitar el reconeixement al dret a la
prestació per cessament d’activitat.
DATA DE BAIXA O DE CANVI DE SITUACIÓ

Consigneu el dia, el mes i l’any en què es produeix el cessament d’activitat.
CAUSES

Marqueu amb una X la causa al·legada per a la sol·licitud de prestació per cessament d’activitat, sobre la base de les següents instruccions:
Pèrdues derivades de l’exercici de l’activitat. Marqueu amb una X la casella corresponent i consigneu les dades de les següents columnes,

Exercici. Any de l’exercici de les dades consignades (exercici complet i tancat).
Ingressos. Import en euros dels ingressos de l’exercici a què es fa referència.
Despeses. Import en euros dels ingressos de l’exercici a què es fa referència.
Resultat. Import en euros resultant de la diferència entre els ingressos i les despeses de l’exercici concret.
% Pèrdues. Percentatge de les pèrdues de l’exercici de referència, que s’obté de dividir l’import de la columna Resultat entre l’import de la columna Ingressos i multiplicant aquest resultat per cent.

Execucions judicials. Marqueu amb una X la casella corresponent i consigneu les dades de les següents columnes:

Exercici. Any de l’exercici de les dades consignades (exercici complet i tancat).
Ingressos. Import en euros dels ingressos de l’exercici a què es fa referència.
Import execucions. Import en euros de les execucions de l’exercici de referència.
% Execucions. Percentatge de les execucions de l’exercici concret, el qual s’obté de dividir l’import de la columna Import execucions entre import de la columna Ingressos i multiplicant el resultat per cent.

Declaració judicial de concurs. Marqueu amb una X la casella corresponent.

Força major. Marqueu amb una X la casella corresponent i el caràcter de tancament: temporal o definitiu, amb detall de la causa que ha provocat el cessament d’activitat i els danys causats.
Pèrdua de llicència administrativa. Marqueu amb una X la casella corresponent.

Violència de gènere. Marqueu amb una X la casella corresponent i el caràcter de tancament: temporal o definitiu.
Divorci o separació matrimonial. Marqueu amb una X la casella corresponent.

Altres causes. Marqueu amb una X la casella corresponent si no correspon a cap de les causes anteriors (i especifiqueu la causa).
ESTABLIMENT MERCANTIL

Si el treballador/a autònom/a que declara és titular d’un establiment o pertany a una societat cooperativa amb establiment mercantil, n’ha d’identificar l’adreça completa (carrer, codi postal i població).
DATA I SIGNATURA

Consigneu al peu del document el dia, mes i any que presenteu el document (amb la firma a l’original del treballador/a autònom/a declarant).

