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Data de sol·licitud N. sol·licitud (a emplenar per la Mútua)

1. DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’EMPRESA SOL·LICITANT
Nom i cognoms DNI

 Titular de l’empresa (en cas de persona física)

 Administrador/a (en cas de persona jurídica)

 President/a de el Consell d’Administració o òrgan de govern equivalent (en cas de 
persona jurídica)

 Representant legal

2. DADES DE L’EMPRESA SOL·LICITANT
CIF/NIF CNAE Raó social

Codi compte cotització (CCC) principal:

ASSOCIACIÓ: Heu estat amb una altra entitat diferent a Unió de Mútues que us cobria els accidents de treball/malalties professionals durant el període 
d’observació?             Sí       No

En cas que contesteu sí, indiqueu la mútua:

CONCURRÈNCIA: Teniu CCC associats amb una altra mútua en l’actualitat?

 Sí       No

En cas que contesteu sí, anoteu els CCC i la mútua:
CCC Mútua

Algun CCC és autoassegurador

                                                   Sí       No

En cas que contesteu sí, anoteu els CCC

CCC

Nota: si heu d’afegir-hi més codis de compte cotització, haureu d’annexar-los amb la sol·licitud.

3. INVERSIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Import TOTAL de la inversió*:                                 €

*Ha de coincidir amb: l’import del punt 1 de la primera declaració responsable i amb la suma dels apartats 6 (grans empreses) o 7 (petites empreses) 
de la segona declaració responsable.

Segell d’entrada (a emplenar per la Mútua)

SOL·LICITUD D’INCENTIUS A LES EMPRESES QUE HAGIN 
DISMINUÏT DE MANERA CONSIDERABLE LA SINISTRALITAT 

LABORAL (R.D. 231/2017, DE 10 DE MARÇ)
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4. Declaracions responsables

Declaració responsable de l’empresari o empresària sobre la concurrència del requisit sobre sancions i dels imports de les 
inversions efectuades en el període d’observació al que es refereixen el paràgraf d) de l’article 2.1 i l’article 3.2 del Reial 
Decret 231/2017, de 10 de març.

Qüestions Sí No No és 
procedent Notes

1. Import de les inversions realitzades a les que es refereix l’article 3.2 del Reial Decret 231/2017.
(Heu de consignar-ho en euros i sense IVA en la columna «Notes»).

1.1. Import de les inversions l’any anterior al de la sol·licitud de l’incentiu.

1.2. Import de les inversions en el segon any anterior al de la sol·licitud de l’incentiu.

1.3. Import de les inversions en el tercer any anterior al de la sol·licitud de l’incentiu.

1.4. Import de les inversions en el quart any anterior al de la sol·licitud de l’incentiu.

2. Ha sigut sancionada l’empresa per la comissió de les infraccions que s’arrepleguen en l’article 2.1 d) del Reial 
Decret 231/2017.
(Consigneu el n. en la columna «Notes»).

2.1. Sancions per infraccions molt greus.

2.2. Sancions per infraccions greus.

Declaració responsable sobre activitats preventives i sobre l’existència de representació de treballadors/treballadores en 
matèria de prevenció de riscos laborals1.

Qüestions Sí No No és 
procedent Notes

1. Integració de la prevenció, estructura organitzativa, responsabilitats i funcions

1.1. S’han assignat responsabilitats i funcions preventives a tota la cadena de comandament de l’empresa?

1.2. S’ha nomenat un responsable de prevenció amb capacitat executiva en l’empresa?

1.3. S’ha adoptat una modalitat preventiva? (Assenyaleu quina)

  Empresari

  Treballador designat. Identificació: ...........................................................................................................................................

  Servei prevenció propi. Identificació: .......................................................................................................................................

  Servei prevenció aliè. Identificació: ..........................................................................................................................................

1.4. S’han designat «recursos preventius» per a les situacions d’especial risc que preveu la llei?

1.5. S’han definit mitjans de coordinació d’activitats preventives empresarials?

2. Procediments per a la gestió integrada de la prevenció

2.1. S’ha definit un procediment d’informació, consulta i participació dels treballadors en matèria preventiva?

2.2. S’ha definit un procediment de coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva?

*Aquesta resposta ha de ser congruent amb la 1.5.

3. Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva

3.1. S’ha realitzat l’avaluació inicial de riscos en tots els llocs de treball, tenint en compte les diferents especialitats tècniques 
(seguretat, higiene, ergonomia i psicosociología aplicada)?

3.2. Es revisa o actualitza l’avaluació de riscos?

3.3. Es planifiquen les activitats necessàries per a eliminar/reduir/controlar els riscos?

3.4. Es designen responsables i es fixen terminis per a l’execució de les activitats planificades?

3.5. Ha sigut sotmès a auditoria el sistema preventiu i s’han esmenat les deficiències detectades?

En cas d’estar exclosa d’aquesta obligació, ha formulat la corresponent notificació a l’autoritat laboral?

4. Vigilància de la Salut

4.1. Es garanteix la vigilància de la salut a tots els treballadors de l’empresa?

4.2. S’apliquen els protocols mèdics específics per a la vigilància de la salut?

Segell d’entrada (a emplenar per la Mútua)

CIF/NIF CNAE
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5. Informació sobre l’existència de representació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals

5.1. Existeixen en l’empresa o centre de treball delegats de prevenció?

5.2. Existeix en l’empresa o centre de treball Comitè de Seguretat i Salut?

(Per a empreses o centres de treball amb 50 o més treballadors)
1 S’entendrà acreditat el compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals a les que es refereix l’article 2-1-e), quan sigui adient la resposta “Sí” a totes les preguntes de la 

present declaració que siguin d’aplicació a l’empresa.

Qüestions Sí No No és 
procedent Notes

6. Accions preventives complementàries

6.1. S’han incorporat a la plantilla recursos preventius propis o s’han ampliat els existents?

* Determinació quantitativa de la inversió (consigneu la xifra en l’apartat notes).

6.2. S’han realitzat auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l’empresa?

* Determinació quantitativa de la inversió (consigneu la xifra en l’apartat notes).

6.3. Existeixen plans de mobilitat viària en l’empresa?

* Determinació quantitativa de la inversió (consigneu la xifra en l’apartat notes).

6.4. S’han realitzat inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que milloren les 
condicions de seguretat i salut?

* Determinació quantitativa de la inversió (consigneu la xifra en l’apartat notes).

7. Accions preventives complementàries de les petites empreses

7.1. S’ha assumit per l’empresari l’activitat preventiva o s’han incorporat a la plantilla recursos preventius propis?

* Determinació quantitativa de la inversió (consigneu la xifra en l’apartat notes).

7.2. S’han realitzat inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que milloren les 
condicions de seguretat i salut?

* Determinació quantitativa de la inversió (consigneu la xifra en l’apartat notes).

7.3. S’ha obtingut formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals per l’empresari o els treballadors 
designats que assumeixen les tasques preventives?

* Determinació quantitativa de la inversió (consigneu la xifra en l’apartat notes).

8. Informació a delegats de prevenció

S’ha informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu?

5. N. DE COMPTE BANCARI

IBAN (codi internacional de compte bancari, 24 dígits) BIC (codi internacional d’entitat bancària, 11 dígits)

6. DADES A EFECTE DE NOTIFICACIONS

 Empresa    Col·laborador/a     Representant legal Nom col·laborador/a

Persona de contacte Telèfon

Adreça Correu electrònic

Població Codi postal

Segell d’entrada (a emplenar per la Mútua)

CIF/NIF CNAE
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AMB LA SIGNATURA D’AQUESTA SOL·LICITUD:

• Autoritzeu a Unió de Mútues a sol·licitar a les mútues indicades en l’apartat 3 les dades necessàries per a recalcular els índexs de sinistralitat de tot el període 
d’observació en l’àmbit del procediment de sol·licitud de reduccions de les cotitzacions per contingències professionals previstes en el RD 231/2017, de 10 de 
març.

• Autoritzeu com a mitjà de notificació preferent la notificació telemàtica en l’adreça de correu electrònic que s’indica en aquesta sol·licitud, en 
l’apartat 6 “dades a l’efecte de notificacions”, de qualsevol acte de la Mútua en l’àmbit del procediment de sol·licitud de reduccions de les cotitzacions per 
contingències professionals prevists en el RD 231/2017, de 10 de març. Les notificacions així practicades s’entendran com a realitzades a tots els efectes legals.

• Declareu l’exactitud de les dades anteriors, tant de la Declaració responsable de l’empresari o empresària sobre la concurrència del requisit sobre sancions i dels 
imports de les inversions efectuades en el període d’observació al que es refereixen el paràgraf d) de l’article 2.1 i l’article 3.2 del Reial Decret 231/2017, de 10 
de març, com de la Declaració responsable sobre activitats preventives i sobre l’existència de representació de treballadors/treballadores en matèria de prevenció 
de riscos laborals.

Sol·liciti, en representació de l’empresa a dalt indicada, el reconeixement del 
dret a l’incentiu previst en el RD 231/2017 i certifiqui l’exactitud de les dades 
arreplegades en aquesta sol·licitud.

Signat: empresari/empresària - representant legal de l’empresa

DOCUMENTACIÓ QUE HEU DE PRESENTAR ADJUNTA AMB AQUESTA SOL·LICITUD:
- Fotocòpia del DNI, passaport, permís de conduir o NIE de la persona representant de l’empresa sol·licitant.
-  Document acreditatiu de la facultat de representació de l’empresa.
-  Certificat de titularitat del compte bancari beneficiari.

La sol·licitud podeu presentar-la telemàticament o presencialment.

El termini de presentació de les sol·licituds s’estén entre el 15 d’abril i el 31 de maig de l’any en curs.

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, l’informem que el responsable del tractament de les seves dades és Unió de Mútues, MCSS n. 267. La finalitat del tractament de les 
seves dades serà la de gestionar l’assistència sanitària i prestació econòmica, així com realitzar qualsevol tràmit necessari dins el marc de les atribucions legalment encomanades a aquesta entitat com 
a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social. No se cediran dades a tercers per cap finalitat llevat l’obligació legal com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social. Unió de Mútues garanteix el 
secret professional dels que intervenen en el tractament de les seves dades, així com el respecte a la intimitat personal i familiar dels interessats, entesa com un dret fonamental d’aquests. L’informem 
que vostè té dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament de les seves dades així com a la portabilitat d’aquestes en els termes legalment establerts, mitjançant escrit dirigit a UNIÓ 
DE MÚTUES, MCSS n. 267, al domicili situat en l’Av. del Lledó, 69, 12004 Castelló, o presentant-lo en qualsevol de les seves delegacions. A través del següent enllaç web https://www.uniondemutuas.
es/politicadeprivacitatiprotecciodedadesdecaracterpersonal/ li proporcionem informació addicional sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.

Segell d’entrada (a emplenar per la Mútua)

CIF/NIF CNAE
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1. DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’EMPRESA SOL·LICITANT

Heu d’emplenar nom, cognoms i DNI del representant de l’empresa que signa la sol·licitud.

Cal que marqueu la casella o caselles que corresponguin al càrrec de representació.

2. DADES DE L’EMPRESA SOL·LICITANT

Heu d’emplenar els camps següents: 

• CIF empresa

• CNAE Codi Nacional d’Activitat Econòmica

• Raó social (nom de l’empresa)

• CCCP codi compte cotització principal

• CCC codi compte cotització.

Si l’empresa disposa de MOL (Mútua On Line) els camps anteriors es bolcaran automàticament.

És important que indiqueu si l’empresa ha estat associada durant el període d’observació a altres mútues o té CCC amb altres mútues.

3. INVERSIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

En cas de tenir inversió en matèria de prevenció de riscos laborals, heu d’indicar-ho en el període d’observació; en cas contrari, cal que ho indiqueu amb un 0,00 €.

4. DECLARACIONS RESPONSABLES

Declaració responsable de l’empresari o empresària sobre la concurrència del requisit sobre sancions i dels imports de les inversions efectuades 
en el període d’observació al que es refereixen el paràgraf d) de l’article 2.1 i l’article 3.2 del Reial Decret 231/2017, de 10 de març.

 1. PUNT INVERSIONS

En cas que vulgueu accedir al 5% addicional per haver realitzat alguna inversió en prevenció de riscos laborals de les recollides en els apartats 6 i 7 de 
l’annex I del RD 231/2017, en aquest apartat haureu de consignar les quantitats invertides, desglossades per any, durant el període d’observació. Si no hi 
hagués hagut inversió, la quantitat a consignar serà zero.

Període d’observació: nombre d’exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud, necessaris per a aconseguir el volum mínim de 
cotització i que no hagin format part d’una sol·licitud anterior, amb el límit de 4 exercicis.

Els imports haureu de consignar-los en euros i sense IVA en la columna Notes.

El límit màxim a percebre en cas d’haver realitzat inversió addicional serà el de les inversions complementàries, sempre que aquest import no superi el 
5% addicional.

Recomanem que les factures es mantinguin arxivades i disponibles per si fossin requerides per l’autoritat competent.

 2. PUNT SANCIONS

L’empresa ha d’indicar si ha estat o no ha estat sancionada per infraccions greus o molt greus.

En el cas de no haver estat  sancionada heu de marcar “No”.

En cas d’haver estat  sancionada per infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social, heu de marcar “Sí” i 
posar la quantitat de sancions en la columna Notes. 

Es consideren sancions les que siguin fermes durant el període d’observació.

Recomanem, en tot cas, que empleneu aquest apartat amb un “Sí” o “No”; mai amb “No és procedent”.

Declaració responsable sobre activitats preventives i sobre l’existència de representació de treballadors/treballadores en matèria de prevenció 
de riscos laborals.

PUNTS 1 AL 5

S’entendrà acreditat el compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals a les quals es refereix l’article 2-1i), quan sigui adient la 
resposta “Sí” a totes les preguntes de la present declaració que siguin aplicables a l’empresa.

És a dir, en els punts de l’1 al 5 caldrà que marqueu “Sí” o “No és procedent”, en funció de les característiques de l’empresa i de la 
modalitat preventiva adoptada. Consulteu els vostres dubtes amb el Servei de Prevenció de l’empresa.

PUNTS 6 y 7: apartats corresponents a la inversió, per a obtenir l’incentiu addicional del 5%. Aquestes inversions són voluntàries i únicament serveixen 
per a incrementar la quantia de l’incentiu a percebre.

• El punt 6 indica els conceptes corresponents a les possibles inversions en prevenció per a empreses amb cotització superior a 5.000 euros en el 
període d’observació.

• El punt 7 indica els conceptes corresponents a les possibles inversions en prevenció per a empreses amb cotització superior a 250 i menor de 5.000 
euros en el període d’observació de quatre exercicis.

Heu d’emplenar únicament un dels dos; l’altre no seria procedent.

En l’apartat Notes heu de posar l’import sense IVA de la inversió. 

ANNEX: INSTRUCCIONS PER A UN CORRECTE EMPLENAMENT DE LA SOL·LICITUD



6/6

F0
36

-0
1-

00
5-

CA
/0

1

La suma de 6.1+6.2+6.3+6.4 o de 7.1+7.2+7.3 ha de coincidir amb l’import de l’apartat 3 de la sol·licitud, així com amb la suma dels 
punts 1.1+1.2+1.3+1.4 de la declaració responsable de l’empresari o empresària sobre els imports de les inversions efectuades en el 
període d’observació.

PUNT 8: heu d’informar obligatòriament, en el cas d’haver delegats de prevenció en l’empresa, tant del fet de que es presentarà la sol·licitud, com del 
compliment dels índexs de sinistralitat.

5. N. DE COMPTE BANCARI

Heu d’emplenar correctament l’IBAN (codi internacional de compte bancari, 24 dígits) i el BIC (codi internacional d’entitat bancària, 11 dígits). Ha de ser el mateix 
que el del certificat de titularitat del compte bancari beneficiari que s’adjunta amb la sol·licitud, ja que serà el compte en el que s’ingressarà l’incentiu.

6. DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIONS

Heu d’emplenar sempre les dades de la persona de contacte, les dades de l’assessoria, si escau, i el correu electrònic al que enviarem les cartes amb les resolucions 
del ministeri, esmenes de documentació, etc. No és necessari que la persona de contacte coincideixi amb el representant legal de l’empresa.
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