Punts que han de constituir el contingut mínim d'informació que s'ha d'incloure a la memòria explicativa del projecte d'activitat professional a fer
Dades personals de la persona sol·licitant
•
•

Cognoms i nom.
Document Nacional d'Identitat o NIE.

Dades del projecte

Capital necessari total
•

Import de les aportacions a la cooperativa, incloent-hi la
quota d'ingrés.

•

Import del desemborsament necessari per a l'adquisició
d'accions o participacions de la societat laboral o mercantil.

•

Import de la inversió prevista per realitzar una activitat com
a persona treballadora autònoma.
Distribució prevista de la inversió indicada:

•

Descripció de l'activitat a desenvolupar (serveis a prestar o
béns a produir, nova activitat o activitat en funcionament).

¤¤

•
•

Domicili, localitat i província on s'exercirà l'activitat.

Actius fixos (immobles, drets de traspàs, maquinària,
elements de transport, equips informàtics, d'altres).

¤¤
¤¤

Actiu circulant (mercaderia, matèria primera, d'altres).

•

•
•

Dades del local on tindrà lloc l'activitat:

¤¤
¤¤
¤¤

Indiqueu si el necessiteu o no.
Indiqueu si ja disposeu del local o no i si és propietat,
si l'adquirireu o el llogareu, i el cost de la compra o del
lloguer.
També, si escau, indiqueu l'adreça del local.

Marc jurídic en què s'exercirà l'activitat:

¤¤
¤¤
¤¤
¤¤
¤¤
¤¤

¤¤

Despeses necessàries per a l'inici de l'activitat o de la
constitució i posada en funcionament d'una entitat
(càrregues tributàries, despeses de col·legiació, rènting,
servei d'assessorament, formació, informació).

¤¤

Si teniu prevista o no la contractació de treballadors/
treballadores.

Cooperativa.
Societat laboral (anònima o de responsabilitat limitada).

Forma de finançament

Societat mercantil.
Persona treballadora autònoma.
Comunitat de béns o societat civil irregular.

Despeses necessàries per a l'inici de l'activitat (càrregues
tributàries, despeses de col·legiació, rènting).

•
•

Professional liberal d'alta al col·legi professional.

Capital propi (estalvis, etc.).
Capital aliè (aportació de familiars, amistats, subvencions,
etc.).
En el cas de crèdits bancaris o d'entitats financeres, es farà
constar:

En els supòsits de cooperatives o societats laborals o
mercantils, comunitats de béns o societats civils irregulars,
cal indicar la identitat dels socis/sòcies o comuners/
comuneres que en formin part.
Data prevista del començament de l'activitat, encara que
sigui anterior a la resolució d'aprovació. Sempre ha de ser
posterior a la data de sol·licitud.

•

¤¤
¤¤
¤¤
¤¤

Import total del crèdit.
Tipus d'interès.
Període d'amortització.

Cost de l'amortització.
Capitalització (import que es pretén obtenir en concepte de
pagament únic, segons les necessitats d'inversió o l'aportació
obligatòria).

Presentació de la sol·licitud
La sol·licitud de l'abonament de la prestació d'atur en qualsevol
de les modalitats de pagament únic haurà de ser, en tot cas, de
data anterior a la d'incorporació a la cooperativa o societat laboral
o mercantil ja constituïda (en aquest cas, dins els 12 mesos
immediatament anteriors a la data en què s'efectuï l'aportació
de la persona treballadora) o a la de constitució de la cooperativa
o societat laboral o mercantil, o a la d'inici de l'activitat com a

Per obtenir més informació:
Servei Públic d'Ocupació Estatal.

www.sepe.es

i als telèfons d’atenció a la ciutadania

Protecció
per atur

persona treballadora autònoma, tenint en compte que aquest inici
coincideix amb la data que figura a la sol·licitud d'alta d’aquesta
persona a la Seguretat Social.
Si la persona treballadora ha impugnat el cessament de la relació
laboral que origina la prestació d'atur, la sol·licitud haurà de ser
posterior a la resolució del procediment pertinent.

Pagament únic de la
prestació contributiva

Instruccions per emplenar la sol·licitud

Documents necessaris que cal adjuntar a la sol·licitud

Marqueu amb una (x) la casella corresponent a la modalitat de pagament únic que voleu sol·licitar.

Forma de constitució per al desenvolupament de
l'activitat

El domicili a efectes de comunicacions només s'ha d'indicar si les
voleu rebre en un altre de diferent a l'habitual.

Marqueu amb una (x) la forma jurídica de l'activitat que dureu a
terme.
Si és com a persona sòcia treballadora d'una cooperativa o societat
laboral o mercantil, indiqueu, a més, si l'entitat és de nova creació
o si us incorporeu en una de ja constituïda.

•

Dades de l'entitat financera

Imprès de sol·licitud de pagament únic, en model oficial,
degudament emplenat. S'adjunta en aquesta carpeta.

¤¤

–– Les

Espanyols/espanyoles: Document Nacional d'Identitat
(DNI) o passaport.

¤¤

–– Aportacions

Estrangers/estrangeres residents a Espanya:

Introduïu les vostres dades d'identificació personal i de residència
habitual i, si escau, els països on heu treballat, indicant els
períodes treballats.

S'han d'emplenar sempre, encara que s'hagin facilitat abans.

Si considereu que falta alguna dada important a l'imprès per
tramitar la sol·licitud, indiqueu-ho en aquest apartat de la manera
més breu i clara possible.

•

•

•

Constituint una cooperativa o incorporant-se a una de ja
constituïda com a persona sòcia treballadora, de forma
estable.

Constituint una societat laboral com a persona sòcia
treballadora o com a persona treballadora autònoma sòcia
d'una societat mercantil o incorporant-se a una societat ja
constituïda.
Desenvolupar una activitat com a professional liberal o com
a persona treballadora autònoma en qualsevol règim de la
Seguretat Social.

La prestació capitalitzada es podrà percebre:
• En un pagament únic:
Es pot obtenir fins al 100 % de l'import de la prestació
pendent de percebre.
La quantia màxima a percebre serà la que s'estableixi com a
aportació al capital social en el cas de cooperatives i societats
laborals, així com la quota d'ingrés a la cooperativa i les
aportacions obligatòries i voluntàries i el desemborsament per
a l'adquisició d'accions o participacions de la societat laboral
o mercantil, i en el supòsit de les persones treballadores
autònomes, la quantitat que es justifiqui com a inversió.

•

•

En el cas de constitució de cooperatives o societats laborals
o mercantils:

¤¤

•

Ser titular d'una prestació d'atur de nivell contributiu per
cessament total i definitiu d'una relació laboral.

•

Tenir pendents de percebre, com a mínim, tres mesos de
prestació.

•

No haver obtingut el reconeixement del pagament únic d'una
prestació d'atur, en qualsevol de les modalitats possibles, en
els quatre anys anteriors.
En cas d'iniciar una activitat en una cooperativa o societat
laboral, ha de ser com a persona sòcia treballadora o de treball
de caràcter estable, no temporal.
En el cas d'aportació al capital social d'una entitat mercantil,
s'han de complir els requisits següents:

¤¤

Document privat signat per les persones sòcies de
la cooperativa o societat, en què constin les dades
necessàries sobre condicions de treball, aportacions, etc.

–– Identitat dels socis/sòcies.

Projecte d'estatuts de la cooperativa o societat laboral o
mercantil en què consti:

–– El capital social.
–– Distribució en aportacions, accions o participacions.
–– Possibilitat de desemborsament en metàl·lic o en

En el cas d'incorporació a cooperatives o societats laborals o
mercantils ja constituïdes:
¤¤ Certificació del consell rector de la cooperativa o l'òrgan
d'administració de la societat laboral o mercantil, en què
s'indiqui que n'heu sol·licitat l'ingrés, la condició de soci/
sòcia estable (no temporal), si es fixa o no un període
de prova i la seva durada i l'import de l'aportació a la
cooperativa (ha de quedar acreditada l'acceptació de les
aportacions voluntàries, si escau, al capital social) o el
valor d'adquisició de les accions o participacions socials.

espècie.

–– Possibles

formes
desemborsament.

¤¤

i

terminis

per

efectuar

el

Memòria explicativa sobre el projecte d'inversió a fer i
l'activitat a desenvolupar.

¤¤
•

Qualsevol documentació que acrediti la viabilitat del
projecte.
En cas d'inici d'una activitat autònoma:

¤¤

Memòria explicativa sobre el projecte d'inversió a fer i
l'activitat a desenvolupar.

¤¤

Qualsevol document que acrediti la viabilitat del projecte.

•
•

Amb pagaments mensuals per subvencionar la cotització de
la persona treballadora a la Seguretat Social. En aquest cas
haurà de presentar els justificants de cotització a la Seguretat
Social del mes d'inici de l'activitat.
En les dues modalitats descrites conjuntament.

Si s'opta per capitalitzar la prestació en una de les dues primeres
modalitats exclusivament, no es podrà sol·licitar després de l'inici
de l'activitat l'altra modalitat.

L'efectivitat de la resolució estarà condicionada a la presentació
per part de la persona treballadora, en el termini d'un mes, de la
documentació que correspongui segons l'activitat que inicia i les
modalitats de pagament únic que es concedeixin:
Pagament a preu fet:

¤¤

–– Justificant d'haver fet les aportacions a la cooperativa,

inclosa la quota d'ingrés.
Si feu aportacions voluntàries a la cooperativa,
compromís subscrit davant la cooperativa que aquestes
aportacions romandran a la cooperativa el mateix
temps que l'aportació obligatòria o, com a mínim, el
mateix temps durant el qual s'hagi estès el dret a la
prestació contributiva, en cas que s'hagi percebut mes
a mes.

vincle laboral previ, immediatament abans de la situació
legal d'atur amb aquesta entitat mercantil o una altra del
grup.

•

Posseir-ne el control efectiu.
Exercir-hi una activitat professional.

la societat.

–– Justificant

d'haver desemborsat l'import corresponent
per a l'adquisició d'accions o participacions.

–– Document

d'alta de la persona treballadora a la
Seguretat Social.

¤¤

En el cas de societats mercantils, justificant de la seva
data de constitució i de no haver mantingut cap vincle
laboral previ.

¤¤

Membres de societats laborals o mercantils, quan es tracti
d'una societat laboral de nova creació.

–– Escriptura

pública de constitució de la societat i els
seus estatuts.

–– Document justificatiu de la inscripció de la societat en
el Registre Mercantil i en el Registre de Societats.

–– Document

d'alta de la persona treballadora a la
Seguretat Social.

¤¤

Donar-se d'alta en el règim especial de la Seguretat
Social dels treballadors per compte propi o en el dels
Treballadors del mar.
Si s'ha impugnat el cessament de la relació laboral que origina
la prestació d'atur, la sol·licitud de pagament únic s'haurà de
presentar una vegada resolt el procediment corresponent.

Socis/sòcies de cooperatives, quan es tracti d'una
cooperativa de nova creació.

–– Document

d'alta de la persona treballadora a la
Seguretat Social.

¤¤

–– Escriptura pública de constitució de la cooperativa i els
–– Document justificatiu de la inscripció en el Registre de
Cooperatives.

–– Document

d'alta de la persona treballadora a la
Seguretat Social.
Si feu aportacions voluntàries a la cooperativa,
compromís subscrit davant la cooperativa que aquestes
aportacions romandran a la cooperativa el mateix
temps que l'aportació obligatòria o, com a mínim, el
mateix temps durant el qual s'hagi estès el dret a la
prestació contributiva, en cas que s'hagi percebut mes
a mes.

¤¤

Membres de societats laborals o mercantils quan es

Persones treballadores autònomes.

–– Document d'alta a la Seguretat Social com a autònom/
autònoma o certificat d'ingrés al col·legi professional
corresponent, en el cas d'activitats no subjectes a
cotitzacions a la Seguretat Social.

seus estatuts.

Incorporar-se a una societat mercantil que es constitueixi
o s'hagi constituït en el termini màxim dels 12 mesos
anteriors a la data de l'aportació i no haver mantingut cap

LA SOL·LICITUD S'HA DE LLIURAR SIGNADA PER LA PERSONA SOL·LICITANT

–– Acord d'admissió com a persona sòcia treballadora de

Socis/sòcies de cooperatives, quan es tracti d'una
incorporació a una cooperativa preexistent.
la cooperativa.

En qualsevol cas, es descomptarà l'interès legal dels diners fixat a
la Llei de pressupostos generals de l'Estat.

¤¤
¤¤
¤¤

tracti d'incorporació a una societat laboral o mercantil
preexistent.

–– Acord d'admissió com a persona sòcia treballadora de

Requisits

•

¤¤

Documents que cal lliurar una vegada resolta la sol·licitud

Modalitats

•

de la persona sòcia treballadora a la
cooperativa, incloent-hi la quota d'ingrés o el valor i
nombre d'accions o participacions a subscriure per
la sòcia de la societat laboral o mercantil anònima o
de responsabilitat limitada respectivament, excepte si
se sol·licita exclusivament el pagament únic per a la
subvenció de quotes a la Seguretat Social.

No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'Identitat
d'Estranger/Estrangera (TIE), juntament amb el
passaport.

Persona beneficiària
Podran capitalitzar la prestació d'atur les persones beneficiàries
d'una prestació de nivell contributiu que pretenguin exercir una
activitat econòmica en algun dels àmbits següents:

condicions de treball estable i si es fixa o no un
període de prova i la seva durada.

Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de
ciutadà/ciutadana de la Unió Europea en què consti el
NIE, juntament amb el document identificatiu del seu
país d'origen o, si no en té, el passaport.

Indiqueu totes les dades sol·licitades del compte on vulgueu rebre
la prestació i del qual heu de ser TITULAR.

Observacions

o societat laboral o mercantil.

¤¤

Dades personals de la persona sol·licitant
Les dades del domicili només s'han d'emplenar si hi ha alguna
variació respecte de les que vau indicar en sol·licituds anteriors.

–– Manifestació de la voluntat de constituir la cooperativa

En tot cas:

–– Justificants de la inversió feta.  
Subvenció de quotes:

¤¤

Butlletí de cotització o justificant bancari de l'ingrés,
corresponent al mes d'inici de l'activitat, si figureu d'alta
com a autònom/autònoma a la Seguretat Social.

¤¤

Còpia de la nòmina del mes d'inici de l'activitat, si figureu
d'alta com a treballador/treballadora per compte d'altri a
la Seguretat Social.

