Registre en un altre organisme receptor

Sol·licitud d’abonament acumulat i anticipat de la prestació
contributiva d’atur a persones treballadores estrangeres que retornen
al seu país d’origen.
Abans d’emplenar aquest imprès llegiu atentament la informació que figura al dors.

1. Dades personals
Nom

1r cognom

NIE

2n cognom

Nacionalitat		

DOMICILI AL PAÍS D’ORIGEN AL QUAL RETORNA
Via: Tipus

Nom

Núm.

Localitat

Bis/Por

Escala

País

Codi

País

Codi

Pis

Lletra

OFICINA CONSULAR AL PAÍS D’ORIGEN:
Localitat

2. Dades per al segon pagament del 60 % de la prestació d’atur per retorn al país d’origen
MODALITAT DE PAGAMENT
Xec normatiu

Transferència bancària

DADES DE L’ENTITAT FINANCERA AL PAÍS D’ORIGEN AL QUAL RETORNA, PER AL PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA
Nom de l’entitat financera
Domicili		

Localitat

Número de compte corrent

3. Informació sobre tots/totes els/les familiars que l’acompanyaran en el seu retorn al país d’origen. (*)
DNI o NIE
1r cognom
2n cognom
Nom
Sexe
Parentiu
Data de naixement
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(*) Els cognoms i el nom han de ser els mateixos que a la Targeta d’Identitat Estrangers/es (TIE) o al Document Nacional d’Identitat (DNI). A Sexe
indicar H (home) o M (dona)
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Nom i cognoms

NIE
DNI o NIE

Diligencia
documentación
presentada
en el
de la solicitud (A cumplimentar por el Servicio
Público
deper
Empleo
Estatal
Diligència
dede
documentació
presentada
al tràmit
detrámite
la sol·licitud
(Espai
reservat
al SEPE)
DOCUMENTS

ACARAT

Observacions

REBUT

REQUERIT

(Espai reservat per al SEPE)

S’expedeix aquesta diligència de verificació de les dades que consten en aquest imprès i les que apareixen als documents aportats o exhibits pel
sol·licitant.
En cas que es requereixi al sol·licitant l’aportació de documentació, disposarà, segons el que estableix l’art. 25.1 del R.D. 625/85, de 2 d’abril, d’un
termini de 15 dies per presentar-la i una vegada transcorregut aquest termini, s’arxivarà la sol·licitud, prèvia resolució, sens perjudici que pugui instar
una sol·licitud nova si el seu dret no hagués prescrit.

Compromisos i declaració.
EM COMPROMETO
A retornar al meu país d’origen en el termini de 30 dies naturals comptats a partir de la data del primer pagament de l’abonament anticipat de la
prestació contributiva d’atur a Espanya. (*).
A no tornar Espanya en el termini de tres anys per residir-hi i/o realitzar-hi una activitat lucrativa o professional per compte propi o d’altri. Aquest
termini es compta a partir de la data abans indicada.
(*) Aquest compromís comporta l’extinció de l’autorització de residència un cop transcorregut aquest termini.
DECLARO:
No complir cap dels supòsits que impliquen la prohibició de sortir del territori nacional recollits a la legislació d’estrangeria.
PROTECCIÓ DE DADES.- Aquesta sol·licitud recull dades de caràcter personal que, amb el seu consentiment, passaran a formar part d’un tractament
realitzat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal conforme al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016. La finalitat del tractament és la realització de les funcions derivades de la sol·licitud, i si escau, la cessió als òrgans o organismes de les Administracions
Públiques en els termes legalment establerts. Té dret a l’accés, rectificació, oposició o supressió de les seves dades.
Data de presentació de la sol·licitud i signatura de la persona sol·licitant

a

de/d’

Signat:

Data de presentació de la sol·licitud i signatura de la persona receptora

de 20

a

Segell de la unitat

de/d’

de 20

Signat:

Reconeixement

(Espai reservat per al SEPE)

Causa denegació, si és el cas
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Resol

a

Signat:

Terminalista

de/d’

de 20

a

de/d’

de 20

Signat:
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Nom i cognoms

NIE
DNI o NIE

Diligencia
documentación
presentada
en el
de la solicitud (A cumplimentar por el Servicio
Público
deper
Empleo
Estatal
Diligència
dede
documentació
presentada
al tràmit
detrámite
la sol·licitud
(Espai
reservat
al SEPE)
DOCUMENTOS

COTEJADO

RECIBIDO

REQUERIDO

Observacions

S’expedeix aquesta diligència de verificació de les dades que consten en aquest imprès i les que apareixen als documents aportats.
En cas que es requereixi al sol·licitant l’aportació de documentació, disposarà, segons el que estableix l’art. 25.1 del R.D. 625/85, de 2 d’abril, d’un
termini de 15 dies per presentar-la i una vegada transcorregut aquest termini, s’arxivarà la sol·licitud, prèvia resolució, sens perjudici que pugui instar
una sol·licitud nova si el seu dret no hagués prescrit.

Compromisos i declaració.
EM COMPROMETO
A retornar al meu país d’origen en el termini de 30 dies naturals comptats a partir de la data del primer pagament de l’abonament anticipat de la
prestació contributiva d’atur a Espanya. (*).
A no tornar Espanya en el termini de tres anys per residir-hi i/o realitzar-hi una activitat lucrativa o professional per compte propi o d’altri. Aquest
termini es compta a partir de la data abans indicada.
(*) Aquest compromís comporta l’extinció de l’autorització de residència un cop transcorregut aquest termini.
DECLARO:
No complir cap dels supòsits que impliquen la prohibició de sortir del territori nacional recollits a la legislació d’estrangeria.
PROTECCIÓ DE DADES.- Aquesta sol·licitud recull dades de caràcter personal que, amb el seu consentiment, passaran a formar part d’un tractament
realitzat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal conforme al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016. La finalitat del tractament és la realització de les funcions derivades de la sol·licitud, i si escau, la cessió als òrgans o organismes de les Administracions
Públiques en els termes legalment establerts. Té dret a l’accés, rectificació, oposició o supressió de les seves dades.

Data de presentació de la sol·licitud i signatura de la persona sol·licitant

a

Signat:

de/d’

Data de presentació de la sol·licitud i signatura de la persona receptora

de 20

Segell de la unitat

a

de/d’

de 20

Signat:

D’acord amb el que preveu l’art. 296.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social (TRLGSS), aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015,
de 30 d’octubre, l’entitat gestora haurà de dictar resolució en el termini dels 15 dies posteriors a la data en què s’hagi formulat la sol·licitud de la
prestació i notificar-la degudament.
Una vegada transcorreguts tres mesos des de la presentació de la sol·licitud de la prestació, si encara no s’ha notificat la resolució, la sol·licitud es
considerarà desestimada per silenci administratiu d’acord amb l’article 129.3 del TRLGSS i la persona interessada podrà interposar una reclamació
prèvia conforme a l’art. 71 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.
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Per obtenir informació sobre l’estat de la tramitació del procediment podeu adreçar-vos a https://sede.sepe.gob.es o als telèfons de atención a la
ciudadanía.
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Obligacions i compromisos que adquiriu en signar aquesta sol•licitud
• Si disposeu de doble nacionalitat heu d’indicar les dues.
• És important que empleneu amb precisió les dades referides al vostre domicili (carrer, número, pis,
etc.) i localitat al país d’origen, ja que s’utilitzaran per al pagament mitjançant xec nominatiu o per a
qualsevol altra comunicació que el Servei Públic d’Ocupació Estatal us hagi de dirigir.

• En qualsevol cas, no dubteu a consultar el personal de l’oficina que us tramiti la sol·licitud.
Informació sobre l’abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per atur
REQUISITS

• Ser nacional d’un país que tingui conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social, o al
qual s’hagi estès aquesta modalitat d’abonament, i tenir residència legal a Espanya.

• Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació corresponent.
• Trobar-se en una situació legal d’atur després de l’extinció de la relació laboral.
• Tenir reconegut el dret a la prestació d’atur de nivell contributiu, sense compatibilitzar-lo amb una feina
a temps parcial.

• Assumir els següents compromisos:
¤¤ Retornar al vostre país d’origen en un termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de la data
del primer pagament a Espanya.
¤¤ No tornar a Espanya en el termini de tres anys per residir-hi i/o realitzar-hi una activitat lucrativa o professional per compte propi o d’altri.. 		
Aquest termini començarà a comptar un cop transcorreguts trenta dies naturals a partir de la data del
primer pagament a Espanya.

• No complir cap dels supòsits que impliquen la prohibició de sortir del territori nacional recollits a la
legislació d’estrangeria.

CONTINGUTS

• Modalitat d’abonament.
¤¤ Percepció anticipada i de forma acumulada de l’import de la prestació econòmica d’atur de nivell contributiu.
¤¤ De la quantia que s’hagi d’abonar es deduirà la quantitat que resulti d’aplicar la normativa reguladora
de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
¤¤ No comporta cap cotització a la Seguretat Social, de manera que no es realitzarà cap deducció en
concepte de cotització.

• Abonament en dos terminis.
¤¤ Un 40 % de la prestació, s’abonarà a Espanya, un cop reconegut el dret, el dia 10 del mes que correspongui.
¤¤ El 60 % restant es pagarà al país d’origen, un cop transcorregut el termini de 30 dies naturals comptats
a partir de la realització del primer pagament, que es durà a terme el dia 10 del mes que correspongui,
i en el termini màxim de 90 dies des d’aquest primer pagament.
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¤¤ Per rebre aquest abonament, cal que, de manera immediata al retorn, la persona treballadora comparegui personalment a la representació diplomàtica o oficina consular espanyola al país d’origen per
acreditar el seu retorn al país. En aquell moment, haurà de lliurar la targeta d’identitat d’estranger/a de
la qual és titular (TIE).

SOL·LICITUD

• S’hauran d’adquirir els compromisos indicats a la sol·licitud, així com acreditar la identitat i la nacio-

nalitat, i indicar les dades necessàries per fer efectiu el pagament de la prestació tant a Espanya com
al país d’origen.

• No s’admetrà la renúncia a l’abonament de la prestació un cop se n’hagi fet efectiu el primer pagament.
• El Servei Públic d’Ocupació Estatal donarà trasllat de les resolucions favorables a la Secretaria General

d’Immigració i Emigració i a la Secretaria d’Estat de Seguretat, per tal que es procedeixi a verificar el
control del compliment dels compromisos adquirits en la present sol·licitud.

EFECTES
Una cop produït l’abonament de la prestació contributiva en aquesta modalitat de pagament:

• La prestació per desocupació es considerarà extingida.
• No es podran obtenir els subsidis per esgotament d’aquesta prestació.
• No es podrà accedir a les prestacions i subsidis d’atur en un període d’almenys tres anys, que comen-

çarà a comptar un cop transcorreguts trenta dies naturals a partir de la data del primer pagament de la
prestació.

• Quan s’hagi reconegut el dret a l’abonament, l’autorització de residència s’extingirà al cap de 30 dies

naturals comptats a partir de la data de realització del primer pagament a Espanya, sense necessitat de
cap altre procediment administratiu.

• Si la persona beneficiària de l’abonament acumulat i anticipat té familiars reagrupats amb ella, sense

una autorització de residència independent, aquests familiars també perden les autoritzacions de residència, en les condicions recollides a la normativa en matèria d’estrangeria.

• Tampoc no es podran concedir autoritzacions de residència o de residència i treball a les persones
que hagin estat beneficiaris/beneficiàries d’aquesta modalitat d’abonament de la prestació contributiva
d’atur, mentre no hagi transcorregut un període de tres anys que començarà a comptar segons s’ha
indicat.

FORMA DE PAGAMENT

• Es pot triar entre pagament amb xec nominatiu o per transferència bancària.
• En el cas d’optar per la modalitat de xec, el lliurament s’efectuarà al domicili consignat a l’apar-
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tat 1 de la sol·licitud (dades personals), a la persona titular beneficiària de la prestació.
El xec caducarà als 90 dies.

