Registre en un altre organisme receptor

Sol·licitud simplificada de represa del subsidi agrícola i de la renda
agràri
Subsidi agrícola

Renda agrària

Subsidi per a més grans de 52 anys

Tipus de col·lectiu

(Espai reservat per al SEPE)

1. Dades personals
Nom

1r cognom

2n cognom

DNI o NIE

Data de la sol·licitud		

2. Dades de l’entitat financera (banc o caixa) per a l’abonament de la prestació
Nom de l’entitat financera

IBAN (número internacional de compte bancari)

E S

Indiqueu totes les dades sol·licitades del compte on vulgueu rebre la prestació i del qual heu de ser TITULAR.
S’han d’emplenar sempre, encara que s’hagin facilitat abans.

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que no han variat els familiars al meu càrrec des de l’última sol·licitud presentada el,
que ni jo ni el meu cònjuge som persones propietàries, arrendataris, parcers o titulars per concepte anàleg d’explotacions agropecuàries les rendes de les quals
superin en còmput anual la quantia del Salari Mínim Interprofessional, excloses dues pagues extraordinàries, que no faig treballs per compte propi o d’altri, ni
percebo altres prestacions d’atur o prestacions de Seguretat Social incompatibles amb el treball o que sent-ho, la seva quantia no supera la del Salari Mínim
Interprofessional, excloses dues pagues extraordinàries, que no he obtingut rendes (de qualsevol naturalesa) superiors al Salari Mínim Interprofessional, excloses
dues pagues extraordinàries, en els dotze mesos immediatament anteriors a la sol·licitud, que en aquest període de temps, les rendes de la meva unitat familiar
no superen el límit d’acumulació previst legalment i que estic al corrent de pagament de les cotitzacions

Diligència
presentada
al tràmit
la sol·licitud
Diligenciade
dedocumentació
documentación
presentada
en elde
trámite
de la solicitud

reservat
(A cumplimentar por el Servicio Público (Espai
de Empleo
Estatal) per

DOCUMENTS

ACARAT

Observacions

REBUT

al SEPE)

REQUERIT

(Espai reservat per al SEPE)

S’expedeix aquesta diligència de verificació de les dades que consten en aquest formulari i de 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.
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
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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.
Per obtenir informació sobre l’estat de la tramitació del procediment podeu adreçar-vos a https://sede.sepe.gob.es o als telèfons d’atenció
a la ciutadania.

Informació sobre els tipus de sol·licitud que es fan a través d’aquest imprès
Podreu utilitzar aquest imprès per sol·licitar la represa del subsidi agrícola, la represa de la renda agrària o
la represa del subsidi agrícola especial de majors de 52 anys del Sistema Especial Agrari de la Seguretat
Social (SEASS), sempre que no hagin variat els familiars a càrrec, ni les vostres rendes, ni les rendes de la
vostra unitat familiar, per sobre del salari mínim interprofessional, excloses dues pagues extraordinàries,
des de l’última sol·licitud.

Represa del subsidi agrícola o de la renda agrària
En cas que tingueu suspès el subsidi agrícola o la renda agrària, haureu de presentar la sol·licitud en
finalitzar la causa que va originar la suspensió, en el termini de 15 dies hàbils, i acreditar la situació
d’atur (certificat d’empresa/acta de conciliació/resolució judicial, o document de baixa en el règim especial de treballadors autònoms, o parts d’alta i baixa en incapacitat temporal/maternitat, o certificació de
la Direcció de l’Establiment Penitenciari, amb les dates d’ingrés a presó i d’excarceració, o certificat de
la Dependència de Treball de la Delegació o Sotsdelegació de Govern en què consti la data de retorn i els
dies treballats a l’estranger).
La represa suposarà el dret a percebre el subsidi agrícola o la renda agrària pel període que restava en el
moment de la suspensió, sempre que no hagi transcorregut un any des de l’inici en cas de reprendre el
subsidi agrícola.

Represa del subsidi agrícola especial de majors de 52 anys del SEASS.
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Una vegada esgotat el dret al subsidi agrícola especial a favor de les persones treballadores eventuals
del SEASS majors de 52 anys, es reprendrà el dret a aquest subsidi cada 12 mesos, prèvia sol·licitud, a
comptar des de l’inici del primer dret, fins que la persona treballadora arribi a l’edat per accedir a qualsevol tipus de jubilació.

