
1.- DATOS PERSOAIS

Datos do beneficiario
Primeiro apelido Segundo apelido Nome DNI /NIF/NIE/Pasaporte 

Domicilio (rúa / praza / nº portal – piso) C. P. e Localidade Provincia 

Teléfono fixo Teléfono móvil E-mail

Datos de la persona que presenta la comunicación si es distinta del beneficiario
Primer apelido Segundo apelido Nome DNI /NIF/NIE/Pasaporte 

Domicilio a efectos de comunicacións
Domicilio (rúa / praza / nº portal - piso) C. P. y Localidad Provincia 

Teléfono fixo Teléfono móvil E-mail

2.- CAUSA DA COMUNICACIÓN (sinale cunha x a casa correspondente)

Contratación por conta allea

Traballo por conta propia

Incapacidade Temporal

Incapacidade Permanente total, absoluta ou gran invalidez

Maternidade ou Paternidade

Percepción de axudas por paralización da frota

Traslado/saída  ao estranxeiro por (indicar motivo) ……………………… 

Tempo previsto………………………

Xubilación

Cumprimento de condena que implique privación de liberdade

Falecemento

Renuncia voluntaria
Imposición de sanción leve ou grave na orde social

……………………………………..

3.- DOCUMENTACIÓN ADXUNTA

Fotocopia DNI (ambas as caras), ou NIF, ou pasaporte ou  NIE.

Libro de Familia ou documento que acredite a adopción ou o acollemento 

Informe de maternidade dos Servizos Públicos de Saúde

Certificado de defunción

Documento de ingreso en prisión por cumprimento de condena en centro penal 

Calquera outra acreditativa da causa marcada no apartado 2

4.- OBSERVACIÓNS

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

 Selo e firma da asesoría/xestoría     nº de autorización RED: ………………
(se os colaboradores cumprimentan a solicitude).  Firma do solicitante

Deben imprimirse todas as follas do formulario, incluída a información detallada sobre protección de datos.

Comunicación de baixa ou cambio de situación para a prestación 

de cesamento de actividade dos traballadores autónomos

Ver ao dorso a información detallada sobre protección de datos.



Información detallada sobre protección de datos
O asinante deste documento manifesta que os datos persoais son certos e que se se facilitan datos de 
terceiros informoulles e solicitado o seu consentimento para comunicalos.
Responsable do tratamento: Os datos persoais facilitados son tratados por  IBERMUTUA, Mutua 
Colaboradora coa Seguridade Social nº 274 ( IBERMUTUA) con domicilio na rúa Ramírez de  Arellano nº 27, 
Madrid, 28043, teléfono de contacto 900233333 e email de contacto atencionalcliente@ibermutua.es. Pode 
contactar co delegado de protección de datos na dirección dpd@ibermutua.es
Finalidades do tratamento: Os datos persoais son tratados para xestionar a relación con  IBERMUTUA 
o tramitar a súa solicitude ou o expediente de prestacións. Sendo os datos necesarios para os fins indicados.
Lexitimidade: A base de  licitud do tratamento dos datos persoais é o cumprimento das obrigacións legais de
IBERMUTUA como mutua colaboradora coa Seguridade Social.
Destinatarios dos datos: Os datos persoais poderán ser comunicados aos organismos da Seguridade Social e
entidades incluídos no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, en cumprimento dunha obrigación legal.
Prazo de conservación dos datos: Os datos persoais serán conservados durante os prazos esixidos
legalmente.
Exercicio de dereitos: Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición
e  portabilidad, cando este último legalmente proceda, enviando unha comunicación á rúa Ramírez de Arellano
nº 27, Madrid-28043 ou a dirección derechosdatospersonales@ibermutua.es concretando o dereito solicitado
e acreditando a súa identidade.
Tamén ten dereito a presentar unha reclamación á Axencia Española de Protección de Datos, sendo os seus
datos de contacto www.agpd.es ou  C/Jorge Juan, 6. 28001–Madrid, e/ou teléfono de contacto 912 663 517.
Máis información: No Aviso legal e Privacidade de www.ibermutua.es



INFORMACIÓN PARA EL BENEFICIARIO

Obligacións

De acordo co previsto no art. 347 do  R.D. L. 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da  LGSS, é obrigación do traballador autónomo 
beneficiario da protección por cesamento de actividade, solicitar a baixa na prestación cando se produzan situacións de suspensión ou extinción do dereito ou se 
deixen de reunir os requisitos esixidos para a súa percepción e proporcionar a documentación e información que resulten necesarios para os efectos do 
recoñecemento, suspensión, extinción ou continuación da prestación.

Causas de suspensión do dereito á protección

 Por imposición de sanción por infracción leve ou grave, nos termos establecidos no Real Decreto Lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba 
o  Texto Refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social

 Cumprimento de condena que implique privación de liberdade.

 Realización dun traballo por conta propia ou por conta allea de duración inferior a 12 meses.

 Traslado de residencia ao estranxeiro no que o beneficiario declare que é para a procura ou realización de traballo, ou perfeccionamento profesional, ou 
cooperación internacional, por un período continuado inferior a 12 meses sen prexuízo da aplicación do previsto sobre a exportación das prestacións nas 
normas da UE. 

 Saída ocasional ao estranxeiro por tempo non superior a 15 días naturais e por unha soa vez ao ano (sempre que a mesma estea previamente 
comunicada e autorizada pola Entidade Xestora).

A suspensión do dereito comportará a interrupción do abono da prestación económica e da cotización. Renovarase previo escrito de solicitude do interesado, 
sempre que este acredite que finalizou a causa de suspensión e que se mantén a situación legal de cesamento de actividade. O prazo de solicitude para a devandita 
continuación será de 15 días a partir do termo da causa de extinción.

 Maternidade ou Paternidade: Se durante a percepción da prestación económica por cesamento de actividade a persoa beneficiaria atópase en 
situación de maternidade ou paternidade pasará a percibir a prestación que por estas continxencias correspóndalle. Unha vez extinguida esta, a 
Mutua, de oficio, renovará o abono da prestación económica por cesamento de actividade ata o esgotamento do período de duración a que se teña 
dereito.

Causas de extinción do dereito á protección

 Por esgotamento do prazo de duración da prestación.

 Por imposición das sancións nos termos establecidos na Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

 Por realización dun traballo por conta allea ou propia durante un tempo igual ou superior a 12 meses, neste último caso sempre que xere dereito á 
protección por cesamento de actividade como traballador autónomo.

 Por cumprimento da idade de xubilación ordinaria ou, no caso dos traballadores por conta propia encadrados no Réxime Especial dos Traballadores do 
Mar, idade de xubilación teórica, salvo cando non se reúnan os requisitos para acceder á pensión de xubilación contributiva. Neste suposto a prestación 
por cesamento de actividade extinguirase cando o traballador autónomo cumpra co resto de requisitos para acceder á devandita pensión 

 Por recoñecemento de pensión de xubilación ou de incapacidade permanente.

 Por traslado de residencia ao estranxeiro, salvo que se cumpran os requisitos esixidos no apartado anterior.

 Por saída ocasional ao estranxeiro por tempo superior a 15 días ou por tempo inferior se se incumpren os requisitos recolleitos no apartado anterior. 

 Por renuncia voluntaria ao dereito.

 Por falecemento do traballador autónomo.
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