Què és la Renda Activa d'Inserció?

Qui és víctima de violència de gènere?
La dona que és o ha estat objecte d'actes
de violència física o psicològica, agressions
a la llibertat sexual, amenaces, coacció o
privació de llibertat exercida pel seu cònjuge,
excònjuge, parella de fet o exparella, encara
que no hagin conviscut.

Qui és víctima de violència domèstica?

Prestacions
d'atur

L'home que pateixi violència exercida per
la seva cònjuge, excònjuge, parella de fet o
exparella, pares o fills.
La dona que pateixi violència exercida pels
pares o els fills.

Per obtenir més informació:

Servei Públic d’Ocupació Estatal

Per a més seguretat
Els Serveis Públics d'Ocupació oferiran un
tracte diferenciat, sempre que sigui necessari
per a la seguretat de la persona beneficiària,
en relació amb l'exigència de les obligacions
que figuren en el Compromís d'Activitat i que
cal complir per rebre les prestacions d'atur.
Les dades personals es custodien amb una
cautela especial i són d'accés restringit.

www.sepe.es
901 11 99 99

(També disponibles números provincials)

És un Programa gestionat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) amb la col·
laboració dels Serveis Públics d'Ocupació de
les Comunitats autònomes, de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats
especials per incorporar-se al mercat de treball i en situació de necessitat econòmica.
Comporta el pagament d'una renda mensual
i ajudes suplementàries en determinats supòsits.

Quins requisits s'han de complir?
•

Estar en atur, inscriure's com a demandant
de feina, mantenir aquesta inscripció
durant tot el període de percepció i
subscriure el compromís d'activitat.

•

Ser menor de 65 anys.

•

No tenir ingressos bruts propis superiors
al 75 % del SMI al mes.

•

Que la suma dels ingressos bruts
mensuals obtinguts per tots els
membres de la vostra unitat familiar,
inclòs el sol·licitant, dividida pel
nombre de membres que la formen,
no superi el 75 % del SMI mensuals.

•

No haver estat beneficiari del programa de
Renda Activa d'Inserció en els 365 dies
naturals anteriors a la data de sol·licitud,
excepte en el cas de víctimes de violència
de gènere o de víctimes de violència
domèstica i persones amb discapacitat.

•

No haver estat beneficiari de tres programes
de Renda Activa d'Inserció anteriors.

Col·lectius especials:
Renda Activa d'Inserció i
víctimes de violència de
gènere o domèstica
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Si desitja mantenir la reserva sobre el seu
domicili, en podrà facilitar un d'alternatiu o
indicar un Apartat de Correus.

www.sepe.es
Treballem per a tu
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Programa Renda Activa d'Inserció (RAI)
Altres requisits que s'han de reunir
Les persones en atur de llarga durada
yy Tenir 45 anys o més.

Les persones amb discapacitat
yy Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %,
o ser pensionista per incapacitat.

Comuns per als dos casos anteriors
yy Haver extingit una prestació contributiva o un subsidi d'atur
prèviament en algun moment, excepte per sanció, i no tenir dret
a una de nova, ni a la renda agrària.
yy Estar inscrit com a demandant d'ocupació ininterrompudament
durant 12 mesos o més.
yy Acreditar, en el moment de la sol•licitud, que durant el període
d’inscripció s’han dut a terme, com a mínim, tres accions de
recerca activa de feina.

Les persones emigrants retornades
yy Tenir 45 anys o més.
yy Haver treballat almenys 6 mesos a l'estranger des de l'última
sortida d'Espanya i haver retornat en els 12 mesos anteriors a la
sol·licitud.

Les víctimes de violència de gènere o domèstica
yy Acreditar la condició de víctima de violència de gènere o víctima
de violència domèstica mitjançant ordre de protecció o informe
del Ministeri Fiscal o, si és el cas, certificació dels Serveis
Socials de l'Administració competent o del centre d'acollida, per
resolució judicial.

Quines rendes es tenen en compte?
Es consideren rendes tots els ingressos que obtinguin el beneficiari
i els membres de la seva unitat familiar (cònjuge i fills menors de
26 anys o més grans amb discapacitat o menors acollits), sigui quin
en sigui l'origen, excepte la quantia de la indemnització legal per fi
de contracte i les assignacions de Seguretat Social per fill a càrrec.

El 3,0 % del valor del patrimoni que no produeixi ingressos, excepte
l'habitatge habitual.

Víctimes de violència de gènere o domèstica:

No es descompten les despeses que el sol·licitant o els membres de
la seva unitat familiar puguin tenir.

Què es pot fer si s'està treballant i es pateix violència de

Quan es tracti de víctimes de violència de gènere o domèstica no es
tenen en compte les rendes de l'agressor.

Sol·licitar la suspensió temporal de la relació laboral amb reserva

On s'ha de presentar la sol·licitud?
A través de la pàgina https://sede.sepe.gob.es o a l'oficina de
prestacions (després de l'obtenció de cita prèvia a la seu electrònica
del SEPE o al telèfon 901 01 02 10), a qualsevol oficina de registre
públic o dirigint-la per correu administratiu.

Quant de temps es pot cobrar?
11 mesos com a màxim i es comença a percebre des de l'endemà
de la sol·licitud.

Import
El 80 % de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).
S’ingressarà en el compte de l’entitat financera indicada pel
sol·licitant, del qual sigui titular, excepte en els casos excepcionals
en què el SEPE autoritzi el pagament en efectiu. Més informació a
www.sepe.es A més, es poden obtenir altres ajudes:
yy Si sou víctima de violència de gènere o domèstica, podeu sol·licitar
en un pagament únic una ajuda suplementària de quantia
equivalent a l’import de tres mesos de renda activa d’inserció
quan us vegeu obligat/ada a canviar de residència per aquesta raó.
yy Si durant la percepció del programa comencen a treballar com
a autònoms o es col·loquen per compte d'altri a temps complet,
se suspendrà el pagament de la RAI i tindran dret a una ajuda
equivalent al 25 % del seu import durant un màxim de 180 dies,
sense que això redueixi la durada de la RAI pendent de percebre
yy Si treballen a temps parcial, es deduirà de l'import de la renda
la part proporcional al temps treballat, i el període de la renda
pendent de percebre mentre es mantingui la compatibilitat
s'ampliarà en la mateixa proporció.
Si acaben un treball per compte d'altri, de durada inferior a 6 mesos,
el SEPE reprendrà d'ofici el pagament, sempre que la persona
beneficiària figuri inscrita com a demandant d'ocupació.
Si es trasllada a l'estranger per a la recerca o realització d'un treball
o perfeccionament professional o cooperació internacional, per un
període inferior a sis mesos, la percepció de la renda s'interromp i al
retorn es pot sol·licitar la seva represa.

gènere

del lloc de treball o extinció definitiva

yy Presentant a l'empresa una ordre de protecció judicial o informe
del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que s'està
sent objecte de violència de gènere.
yy Tant la suspensió com l'extinció es consideraran situació d'atur
involuntari, cosa que permet sol·licitar i cobrar la prestació
contributiva o subsidi per insuficiència de cotització, sempre que
es reuneixin la resta dels requisits exigits amb caràcter general.
En els dos casos, a efectes de la quantia de la prestació, les bases
de cotització que en el seu moment es van veure afectades per la
reducció de jornada seran incrementades fins al 100 % de la seva
quantia.
Si després d'haver rebut la prestació d'atur el beneficiari sol·licita
l'extinció definitiva de la seva relació laboral pel mateix motiu o
perquè la relació de treball finalitza per qualsevol altra causa aliena
a la seva voluntat, aquest període de suspensió es considerarà
d'ocupació cotitzada per al reconeixement d'un nou dret per al
qual no es tindrà en compte el que s'hagi percebut en la prestació
anterior.

Període per al qual es pot sol·licitar la suspensió temporal de la
relació laboral amb reserva del lloc de treball

yy 6 mesos, que es poden prorrogar per períodes de 3 mesos fins a
arribar als 18, sempre que l'autoritat judicial acrediti la necessitat
de mantenir la suspensió per garantir la protecció i seguretat de
la persona beneficiària.
yy És un període de cotització efectiva per a les prestacions
de jubilació, incapacitat permanent, mort o supervivència,
maternitat i atur.

Què es pot fer si s'està a l'atur i es pateix violència de gènere o
violència domèstica

Demanar la incorporació al Programa de Renda Activa d'Inserció
Per a això s'han de complir els requisits que s'indiquen a l'apartat
del programa de Renda Activa d'Inserció.

Altres ajudes per a les víctimes de violència de gènere
yy Si no es tenen rendes brutes pròpies superiors al 75 % del
SMI mensuals, i es pot suposar que per motius d’edat, falta de
preparació i circumstàncies socials sorgiran especials dificultats
per obtenir un lloc de treball i participar en els programes
d’ocupació per a la inserció professional, es podrà rebre una
ajuda de pagament únic equivalent a sis mesos de subsidi d’atur.
yy Quan la víctima de violència tingui reconeguda una discapacitat
en grau igual o superior al 33 %, l'import de l'ajuda pujarà a
l'equivalent de 12 mesos de subsidi d'atur.
yy Si es tenen responsabilitats familiars, l'import de l'ajuda podrà
arribar a l'equivalent a 18 mesos de subsidi o de 24 si algun dels
familiars que conviuen amb la persona beneficiària té reconeguda
una discapacitat en grau igual o superior al 33 %.
Aquestes ajudes seran concedides per les Administracions
competents en matèria de serveis socials.

