
1.- DATOS PERSOAIS
Primer apelido Segundo apelido Nome NAF (Nº Seguridade Social) 

__ / ______________ /__
DNI /NIF/NIE/Pasaporte 

Data da la solicitude

2.- CAUSA DA SOLICITUDE DE REANUDACION

3.- DOCUMENTACIÓN APORTADA (Que acredita o fin da causa de suspensión)
DOCUMENTOS RECIBIDO REQUERIDO

4.- DECLARACIÓN XURADA

DECLARO, baixo a miña responsabilidade que non variaron os feitos e datos declarados na solicitude inicial da prestación de data ( dd/mm/ aa) 
manifestando que quedo decatado da obrigación de comunicar a esta Mutua calquera variación que dos mesmos puidesen producirse durante a 
percepción da prestación de cesamento de actividade de traballadores autónomos.

5.- COMPROMISO DE ACTIVIDADE  SPEE RECIBIDO REQUERIDO

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

 Selo e firma da asesoría/xestoría     nº de autorización RED: ……………… 
(se os colaboradores cumprimentan a solicitude).  Firma do solicitante
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Solicitude  simplificada POR CONTINUACIÓN (*)
Prestación Cese de Actividade dos Traballadores Autónomos

(*)Non válida para solicitude de continuación tras suspensión por traballo por conta propia

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



6.- INFORMACIÓN SOBRE O TIPO DE SOLICITUDE DE CONTINUACIÓN A REALIZAR 

Vde. Poderá utilizar este impreso para solicitar a continuación das prestacións, excepto para a solicitude de continuación tras suspensión por 
traballo por conta propia, sempre que non variasen os feitos, que motivaron o cesamento de actividade nin os datos familiares e requisitos persoais, 
desde a última solicitude.

Reanudación

No caso de reanudación, ddeberá presentar a solicitude ao finalizar a causa que orixinou a suspensión, no prazo de 15 días hábiles, e acreditar a 
finalización da causa de suspensión, así como que se mantén a situación legal de Cesamento de Actividade.

A reanudación supoñerá o dereito para percibir a prestación polo período que restase  e coa base e porcentaxe da mesma que correspondese no 
momento da suspensión, así como á cotización correspondente ao mesmo período.

Documentación

Para a solicitude de reanudación tras suspensión por traballo por conta propia, deberá presentar o modelo de solicitude completa.

Se a suspensión do dereito produciuse polo traballo por conta propia, o traballador deberá acreditar que o cesamento no devandito traballo 
constitúe situación legal de cesamento de actividade.

Se a suspensión do dereito produciuse por calquera outra causa, o traballador deberá declarar que finalizou a causa de suspensión e achegar a 
documentación xustificativa que lle requira o órgano xestor.

Nos casos en que a suspensión do dereito a produciuse pola realización dun traballo por conta allea, o traballador deberá acreditar, 
ademais, que cesou involuntariamente no traballo e achegar a documentación xustificativa correspondente (acta de conciliación, 
resolución xudicial, etc.).

Compromiso de actividade: 

Lembrámoslle que, para o acceso á prestación de cesamento de actividade, é requisito imprescindible subscribir, ante o Servizo Público de 
Emprego correspondente, o compromiso de actividade ao que se refire o artigo 299 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade 
Social, aprobado por e  l Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro.
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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 ou 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




