Protecció per atur

Programa de renda activa d'inserció
Abans de sol·licitar, haureu de tenir en compte que...
Haureu de demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud davant el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Si sou persona aturada de llarga
durada o persona amb discapacitat, prèviament, haureu d’acreditar davant el servei públic d’ocupació autonòmic de la vostra oficina la realització d’accions de recerca activa de feina (BAE).

Documents necessaris per tramitar la sol·licitud
PER A LA IDENTIFICACIÓ, LA DEL VOSTRE CÒNJUGE I FILLS/FILLES A CÀRREC QUE FIGUREN A LA SOL·LICITUD, MITJANÇANT LA
SEGÜENT DOCUMENTACIÓ ORIGINAL I EN VIGOR (NO NECESSITEU APORTAR CÒPIES)
Espanyols o espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
Estrangers o estrangeres residents a Espanya:
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 país
d'origen, o el passaport.
No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'identitat d'estranger (TIE), juntament amb el passaport.

PER TRAMITAR LA SOL·LICITUD (NO NECESSITEU APORTAR CÒPIES)

•
•
•

Qualsevol document bancari on figuri el número de compte del qual sou TITULAR i on vulgueu percebre la prestació.
Llibre de família o document equivalent en cas d'estrangers/res, legalitzat i traduït.
En cas de fills/filles en acolliment, resolució judicial o administrativa amb la data d'efecte de l'acolliment.

En el cas de fills/filles amb discapacitat majors de 26 anys, certificat del grau de discapacitat expedit per l'IMSERSO o l'òrgan de la
comunitat autònoma corresponent o resolució de l'INSS, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública o del Ministeri de Defensa que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o de jubilació o retir per incapacitat permanent
per al servei o inutilitat.

•
•

Sentència i/o conveni regulador, en cas de separació o divorci.
Documentació acreditativa del fet que la persona sol·licitant té discapacitat o és emigrant retornat o víctima de violència de gènere:
* Certificat del grau de discapacitat expedit per l'IMSERSO o l'òrgan de la comunitat autònoma corresponent o resolució de l'INSS,
del Ministeri d'Hisenda o del Ministeri de Defensa que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total,
absoluta o gran invalidesa o de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
* Certificació emesa per les Delegacions o Subdelegacions de Govern en què consti la data de retorn i el temps treballat en el país
d'emigració.
* Formulari U1 o E-301 si es retorna d'un país membre de la Unió Europea/Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o document AUS/
E1 si es retorna d'Austràlia.
* Certificació o informe dels serveis socials corresponents, del centre d'acolliment, o resolució judicial o ordre de protecció dictada
pel jutge, o informe del Ministeri Fiscal.

•

En cas de ser aturat de llarga durada o persona amb discapacitat, formulari de declaració de recerca activa d'ocupació.

Durada i quantia
Es percebrà per un màxim d'11 mesos.
Serà igual al 80 % de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).
Les víctimes de violència de gènere o víctimes de violència domèstica, obligades a canviar la seva residència en els 12 mesos anteriors a la
sol·licitud d'admissió al programa o durant la seva permanència en aquest programa, podran percebre en un sol pagament una ajuda suplementària de 3 mesos de la renda activa d'Inserció, prèvia sol·licitud.

www.sepe.es
Treballem per a tu

Naixement del dret a la percepció
•

La renda es percep a partir del dia següent a la data de sol·licitud d'admissió al programa.

Baixa temporal en el programa
•
•

Pel fet de treballar per compte d'altri a temps complet o per compte propi durant menys de 6 mesos.

•

Per trasllat a l'estranger per a la recerca o realització de treball o perfeccionament professional o cooperació internacional, durant menys de sis mesos.
En tornar de l'estranger es pot sol·licitar la reincorporació al programa en el termini de 15 dies.

•
•

Per superar el límit de rendes durant un període inferior a sis mesos.

Per l'obtenció de rendes, de qualsevol naturalesa, per quantia superior al 75 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI),
beques, ajudes o del treball a temps parcial compatible amb la percepció de la renda.

tret que no procedeixin de

Els treballadors/res admesos al programa que facin treballs per compte d'altri a temps complet o compte propi percebran una ajuda equivalent al 25 %
de la quantia de la renda durant un màxim de 180 dies. En cas de treball per compte propi, l'ajuda requerirà sol·licitud prèvia.

Baixa definitiva en el programa
•
•
•
•
•

Pel fet de treballar per compte propi o d'altri a temps complet durant un període igual o superior a sis mesos.
Pel fet de deixar de complir el requisit de mancança de rendes.
Pel fet d'accedir a una prestació d'atur, a un subsidi d'atur o a la renda agrària.
Pel fet de traslladar-se a l'estranger quan no sigui per a la recerca o realització de treball o perfeccionament professional o cooperació internacional o
quan, fins i tot sent-ho, la durada sigui igual o superior a 6 mesos.

Compatibilitats i incompatibilitats
Compatibilitats

•

Beques i ajudes de qualsevol naturalesa que s'obtinguin per l'assistència a accions de formació professional vinculades al subsistema de formació professional per a l'ocupació.

•

Treball per compte d'altri a temps parcial, ja que en aquest cas es dedueix de l'import de la renda la part proporcional al temps treballat, i, mentre es
mantingui la compatibilitat, el període de la renda pendent de percebre s'amplia en la mateixa proporció.

Incompatibilitats

•
•

Amb les prestacions o els subsidis d'atur i la renda agrària.
Amb les pensions
75 % del SMI.

o prestacions de caràcter econòmic de la

Seguretat Social

que siguin incompatibles amb el treball o que, sense ser-ho, ultrapassin el

•

Amb

•

Amb les ajudes socials que es puguin reconèixer a les víctimes de violència de gènere o víctimes de violència domèstica que no puguin participar en programes
d'ocupació.

la realització simultània d'un treball per compte propi o per compte d'altri a temps complet, sens perjudici de poder percebre, si escau, l'ajuda

prevista.

Podeu presentar la sol·licitud a través de sede.sepe.gob.es o a l'oficina de prestacions (després d'obtenir una cita prèvia a la seu electrònica del SEPE).

Més informació a www.sepe.es i als telèfons d’atenció a la ciutadania

