Durada del subsidi
Dependrà en funció de l'edat de la persona sol·licitant i de les
responsabilitats familiars que tingui en la data de la sol·licitud,
així com del nombre de jornades reals treballades en els 12

mesos anteriors a la situació d'atur, d'acord amb l'escala següent:

DURADA DEL SUBSIDI SEGONS EDAT I JORNADES
Amb 35 jornades o més

Edat
De 16 a 24 anys

Sense responsabilitats familiars

Amb responsabilitats familiars

3,4 dies de subs. per cada dia treballat, amb un màxim de 180 dies de
dret

180 dies

De 25 a 51 anys

180 dies

De 52 a 59 anys

300 dies

De 52 a 59 anys, amb períodes de
cotització per jubilar-se en el SEASS

360 dies

De 60 anys o més

360 dies

En el cas de persones treballadores que van ser beneficiàries
de l'Ocupació Comunitària el 1983 i hagin estat perceptores
del subsidi l'any anterior a la sol·licitud, la durada es graduarà

•

en funció de l'edat i el nombre de jornades reals treballades en
els 12 mesos anteriors a la situació d'atur, d'acord amb l'escala
següent:

EDAT

DURADA MÍNIMA AMB 20
JORNADES

INCREMENT DE LA DURADA MÍNIMA EN FUNCIÓ
DEL NOMBRE DE JORNADES

DURADA MÀXIMA AMB 35
JORNADES

De 38 a 51 anys

100 dies

5,33 dies de subsidi per cada jornada que superi les 20 inicials

180 dies

De 52 a 59 anys

100 dies

13,33 dies de subsidi per cada jornada que superi les 20 inicials

300 dies

De 16 a 24 anys

100 dies

17,33 dies de subsidi per cada jornada que superi les 20 inicials

360 dies

Quantia i pagament del subsidi
Percepció econòmica del 80 % de l'indicador públic de renda
d'efectes múltiples (IPREM) diari vigent en cada moment.

•

El nombre màxim de dies de percepció del subsidi cada
mes serà igual a la diferència entre 30 i el nombre de dies
treballats o percebuts de prestació per incapacitat temporal,
maternitat o paternitat.

Subsidi espcial per a persones majors de 52 anys
A més de complir els requisits generals, excepte el de
l'acreditació de jornades, haurà de:

•

•
•

•

Haver cotitzat al subsidi agrícola i haver percebut el
subsidi durant els últims 5 anys.

•

Reunir el període de cotització necessari per al
reconeixement de qualsevol tipus de pensió contributiva
per jubilació.

La durada serà de 360 dies.
Una vegada esgotat el primer dret a aquest subsidi, es reprendrà
cada 12 mesos, per la durada corresponent, fins que la persona
treballadora tingui l'edat per accedir a qualsevol tipus de
jubilació, sense necessitat d'acreditar jornades, sempre que se
sol·liciti i es compleixin els altres requisits.

Obligacions
s'indiqui a la targeta de demanda d'ocupació. En cas que
aquell dia sigui festiu, s'ha de renovar el primer dia laborable
següent.

Proporcionar la documentació i la informació necessàries
per al reconeixement, la suspensió, l'extinció o la represa
del dret a les prestacions i comunicar als serveis públics
d'ocupació de les comunitats autònomes (SPE) i al Servei
Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) el domicili a l'efecte de
notificacions i qualsevol canvi en la seva situació (canvi de
domicili, baixa mèdica, variació del nombre de fills/filles,
desplaçament a l'estranger...).

•

Subscriure i complir les exigències del compromís d'activitat.

Acceptar la col·locació adequada que us ofereixi l'oficina
del servei públic d'ocupació o l'agència de col·locació sense
cap finalitat lucrativa i participar en treballs de col·laboració
social, programes d'ocupació o en accions de promoció,
formació o reconversió professionals.

•

Si escau, reintegrar les prestacions o els subsidis percebuts
indegudament.

Sol·licitar la baixa en el subsidi quan es produeixin
situacions de suspensió o extinció del dret o es deixin de
complir els requisits exigits per percebre'l (trasllat fora
d'Andalusia i Extremadura, cobrar pensions de la Seguretat
Social incompatibles amb el treball, percebre rendes que, en
còmput anual, impedeixin l'obtenció del subsidi, etc.). En
cas de realitzar treballs agrari per compte propi o de percebre
prestacions per incapacitat temporal o maternitat/paternitat,
ho haureu de comunicar mensualment a la vostra oficina.

•

Anar a l'oficina quan se us citi (ofertes de feina, accions
formatives o d'orientació...) i en el termini de 5 dies heu de
tornar el justificant d'haver comparegut al lloc indicat per
cobrir les ofertes de feina.

•

Renovar la demanda d'ocupació en la forma i data que

PPer obtenir més informació:
Servei Públic d’Ocupació Estatal.

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

•

Cercar feina de manera activa i participar en les accions
de millora de l'ocupabilitat que determini el servei públic
d'ocupació, si escau, en el marc d'un itinerari d'inserció.
RECORDEU:
El fet d'incomplir les obligacions anteriors comporta l'aplicació
de les sancions corresponents.
El falsejament de dades per obtenir fraudulentament el subsidi,
suposa una infracció molt greu i dóna lloc a la pèrdua del subsidi
i a la possible exclusió de qualsevol prestació econòmica durant
un any.

Protecció
per atur

Subsidis per a persones
treballadores eventuals
agràries a Andalusia i
Extremadura

Requisits per accedir al subsidi

Instruccions per emplenar la sol·licitud
Marqueu amb una (x) la casella corresponent al tipus de sol·licitud que vulgueu realitzar.
Si el que sol·liciteu és la represa i no han variat els familiars que teniu al vostre càrrec, i el total de les vostres rendes i el dels familiars
s'ha mantingut per sota del salari mínim interprofessional (SIM), excloses dues pagues extraordinàries, utilitzeu el model de sol·licitud
simplificada de prestacions d'atur.
per fill/a a càrrec del sol·licitant i el cobrament anticipat de
la deducció fiscal de la dona treballadora amb fills menors
de tres anys. S'exclou, també, l'import dels subsidis d'atur
per a persones treballadores eventuals del subsidi agrícola,
percebuts pel/per la sol·licitant i pels membres de la seva
unitat familiar.

Dades de la persona sol·licitant
Consigneu les vostres dades d'identificació personal, el domicili
habitual i els països on heu treballat i indiqueu els períodes
treballats.
El domicili a efectes de comunicacions només s'ha d'indicar si
les voleu rebre en un altre de diferent a l'habitual.

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

Estar a l'atur i inscrit com a demandant d'ocupació així com
subscriure el compromís d'activitat.

•

•

Capital immobiliari: comprèn els rendiments bruts dels béns
immobles arrendats i les imputacions de rendes de béns
immobiliaris, no arrendats i diferents de l'habitatge habitual.

Tenir el domicili
d'Extremadura.

•

No haver complert l'edat mínima que permeti obtenir una
pensió de jubilació, tret que no acrediti cotitzacions suficients
per accedir a aquesta pensió.

•

Haver percebut el subsidi agrícola en algun moment, durant
els tres anys anteriors a la data de sol·licitud, i que hagin
transcorregut, com a mínim, 12 mesos des de l'inici de
l'últim subsidi percebut.

•

Estar al corrent del pagament de les cotitzacions pels períodes
d'inactivitat en què correspongui a la persona treballadora
l'obligació de cotitzar durant els 12 mesos anteriors a la
sol·licitud.

Declaració de rendes en còmput anual de la persona sol·licitant i dels seus familiars, amb els qui
convisqui o estiguin al seu càrrec.

•

Aquest apartat s'ha d'omplir sempre que se sol·liciti l'alta inicial
del subsidi per a persones treballadores eventuals agràries.

Activitats econòmiques o professionals: computa com a
renda el rendiment net reduït (ingressos menys despeses)
dels diferents tipus d'activitats econòmiques, professionals
o empresarials.

•

Altres rendes: inclou les rendes de les plusvàlues o els guanys
patrimonials derivats de la venda de béns mobles i immobles,
excepte de l'habitatge habitual, premis de loteria o similars i
el rendiment presumpte del patrimoni, fons d'inversió o plans
de jubilació, obtingudes per l'aplicació de la regla de càlcul
que s'indica més endavant.

L'apartat 3.1 de la declaració de rendes de la persona sol·licitant
s'ha d'emplenar en tots els casos.

Regles per calcular les rendes
• Rendes periòdiques (salaris, pensions,

lloguers, interessos,
la indemnització per extinció del contracte per l'import
que superi la legal), cal indicar l'import total de les rendes
obtingudes en els 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud.

•

L'apartat 3.4 s'ha d'emplenar sempre que tingueu familiars fins
al segon grau de consanguinitat o afinitat, majors de 16 anys,
amb els quals convisqueu (pare, mare, sogre/a, germà/ana,
cunyat/ada, nora, gendre, nét/a).

Treball/pensions: inclou el total de les rendes brutes
del treball per compte d'altri, les beques i altres ajudes
similars, així com l'import de la indemnització concedida
arran de l'extinció del contracte de treball que superi la
indemnització legal. S'exclouen les rendes del treball agrari
com a persona treballadora per compte d'altri de caràcter
eventual, obtingudes tant pel/per la sol·licitant mateix com
pels altres membres de la unitat familiar. També queden
excloses les rendes obtingudes pel sol·licitant per treballs
de col·laboració social i salaris percebuts per treballs
compatibles amb el subsidi agrícola en el marc de programes
de foment de l'ocupació.
Comprèn els ingressos bruts de tota mena de pensions i
prestacions, incloses les pensions alimentàries i els salaris
socials o similars, excepte la prestació de la Seguretat Social

Rendes percebudes en un pagament únic (indemnitzacions
percebudes per l'extinció del contracte de treball per l'import
que superi la indemnització legal, premis de loteria...):
indiqueu l'import total percebut en els 12 mesos anteriors a
la sol·licitud.
En cas d'alienació de béns immobles, a excepció de l'habitatge
habitual, rendiments del capital mobiliari, rescat de plans de
pensions, etc., empleneu el rendiment obtingut en els 12
mesos anteriors a la sol·licitud, per la diferència entre el preu
de transmissió i el d'adquisició o el guany patrimonial net
declarat en l'IRPF.

Igualment, indiqueu el nombre de familiars menors de 16 anys
per tal de determinar el total de membres que formen la unitat
familiar i la seva edat. Aquesta dada pot ser necessària per
determinar correctament el dret que sol·liciteu.

•

Si el/la sol·licitant del subsidi i/o el seu cònjuge són titulars,
per qualsevol concepte, d'explotacions agropecuàries, les
rendes obtingudes de les explotacions, l'any anterior a la
sol·licitud, no podran superar la quantia del salari mínim
interprofessional vigent, excloses les pagues extraordinàries.

•

Activitats agropecuàries per compte propi: computa com a
renda el rendiment net reduït (ingressos menys despeses) de
les explotacions agropecuàries de les quals siguin persones
propietàries, arrendatàries, parcers o titulars per concepte
anàleg.

Cal indicar totes les rendes obtingudes pel sol·licitant i pels
familiars indicats abans, durant els 12 mesos anteriors a la
sol·licitud, independentment del règim econòmic matrimonial,
l'origen i la naturalesa, amb l'import brut, amb caràcter general, i
tenint en compte les consideracions específiques següents:

•

Capital mobiliari: inclou els rendiments bruts dels comptes
bancaris i inversions financeres.

•

En el supòsit que convisqui amb la seva parella de fet i tinguin
fills/es comuns menors de 26 anys o més grans amb discapacitat
o menors acollits/des per ambdós que formin part de la seva
unitat de convivència, es tindran en compte les rendes de la
seva parella de fet. A més, heu d'indicar el nombre de fills/es
menors de 16 anys perquè aquesta dada pot ser necessària per
determinar correctament el dret que sol·liciteu.

Ser persona treballadora per compte d'altri de caràcter
eventual inclosa en el sistema especial per a treballadors per
compte d'altri agraris de la Seguretat Social (SEASS) i estar
en situació d'alta o assimilada a l'alta.

•

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

Els apartats 3.2 i 3.3 s'han d'emplenar sempre que tingueu
cònjuge o fills/es, tant majors com menors de 16 anys, amb els
quals convisqueu o que estiguin econòmicament al vostre càrrec.

•

•
•

en

alguna

localitat

d'Andalusia

•

Abans, o en el mateix moment de presentar la sol·licitud, us
heu d'inscriure com a demandant d'ocupació.

•

El termini per sol·licitar el subsidi serà de quinze dies
hàbils (no es compten els dissabtes, diumenges ni els dies
festius), des de la finalització de la feina o a partir de quan
hagin transcorregut almenys 12 mesos des de l'inici del dret
anterior.

Les sol·licituds que es tramitin posteriorment als 15 dies
següents a la situació legal d'atur es consideraran presentades
fora de termini i l'inici del dret serà l'endemà de la sol·licitud
i es descomptaran els dies transcorreguts des del compliment
dels 15 dies establerts, és a dir, des del dia 16 fins a la data
de la sol·licitud.
DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR

•

No tenir rendes pròpies de cap naturalesa que en còmput
anual superin la quantia del salari mínim interprofessional
vigent, excloses les pagues extraordinàries, i, si és el cas,
rendes de la unitat familiar que superin el límit legal establert
en funció del nombre de membres.

¤¤ Resolució judicial o escrit de formalització de l'acolliment

en què consti el consentiment de l'entitat pública que
tingui encomanada en cada territori la protecció de
menors i la data d'efecte de l'acolliment.

¤¤ Sentència i/o conveni regulador, en cas de separació o

divorci.

•

Altres documents
¤¤ Justificant, si s'escau, dels ingressos obtinguts en els

dotze mesos anteriors a la sol·licitud, per la persona
sol·licitant i pels membres de la unitat familiar que
constin en els apartats 3.2, 3.3 i 3.4 de la sol·licitud,
diferents dels obtinguts per feines en tasques agrícoles
com a treballador/treballadora per compte d'altri de
caràcter eventual.

•

Imprès de sol·licitud del subsidi d'atur, en model oficial,
degudament emplenat (s'adjunta en una carpeta).

¤¤ Certificat d'empresa, si no ha estat enviat per l'empresa al

•

Identificació de la persona sol·licitant i dels altres familiars,
fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que figurin a la
sol·licitud, mitjançant la següent documentació original i en
vigor (només s'ha de mostrar per confrontar aquestes dades):

¤¤ Certificació emesa per les delegacions o subdelegacions

Si en el moment de presentar la sol·licitud disposeu de béns
de patrimoni, fons d'inversió mobiliària i immobiliària, fons o
plans de jubilació o qualsevol altre tipus d'inversió de capital,
tret de la residència habitual del treballador i dels béns les
rendes dels quals ja hagin estat computades, indiqueu a
“Altres rendes” el resultat que s'obté d'aplicar l’ interès legal
dels diners vigents sobre el valor del bé, fons o pla.

Nacionals de la Unió Europea: certificat de registre de
ciutadà/dana de la Unió Europea en què consti el NIE,
juntament amb el document identificatiu del país
d'origen, o el passaport.

(DNI) o passaport.

¤¤ Estrangeres i estrangers residents a Espanya:

No nacionals de la Unió Europea: targeta d'identitat
d'estranger (TIE), juntament amb el passaport.
¤¤ Qualsevol document bancari en què aparegui el número

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

Les persones treballadores que hagin percebut el subsidi
agrícola l'any anterior a la sol·licitud i hagin estat beneficiàries
de l'Ocupació Comunitària el 1983 podran accedir de nou al
subsidi amb només 20 jornades cotitzades en el SEASS i/o
treballades en el PER/AEPSA.

Termini i documents necessaris per tramitar la sol·licitud

¤¤ Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat

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

Tenir cobert en el SEASS un mínim de 35 jornades cotitzades
en els 12 mesos anteriors a la situació d'atur.
Les persones treballadores majors de 35 anys o menors
d'aquesta edat amb responsabilitats familiars (tenir a càrrec
el cònjuge o familiars fins al segon grau, per consanguinitat
o afinitat) podran utilitzar, per completar les 35 jornades, les
jornades treballades en el PER/AEPSA (fins a un màxim de
15 jornades si va percebre el subsidi l'any anterior o només 5
jornades si no el va percebre).

o

Altres guanys patrimonials percebuts en els 12 mesos
anteriors a la sol·licitud: ompliu l'import obtingut en calcular
la diferència entre els guanys i la pèrdua patrimonial.

OBSERVACIONS

•

de compte del qual sigueu TITULAR.

¤¤ Llibre de Família o document equivalent en el cas de

persones estrangeres.

Servei Públic d'Ocupació Estatal.

del Govern en què constin les jornades treballades en
tasques agrícoles temporals a l'estranger.
¤¤ Certificat d'empresa de les jornades PER/AEPSA
treballades durant els 12 mesos anteriors a la situació
d'atur, emès per l'organisme inversor.

