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Servei Públic d’Ocupació Estatal

PROGRAMA DE RENDA ACTIVA D’INSERCIÓ PER A DESOCUPATS AMB ESPECIALS NECESSITATS
ECONÒMIQUES I DIFICULTAT PER TROBAR FEINA

Objectiu
•

Incrementar les oportunitats d’inserció en el mercat de treball dels treballadors desocupats amb especials
necessitats econòmiques i dificultat per trobar feina.

•

Atorgar una ajuda econòmica anomenada renda activa d’inserció per al col·lectiu esmentat.

Requisits dels beneficiaris
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•

Estar aturat i inscrit com a demandant d’ocupació, mantenir la inscripció esmentada durant tot el període de
percepció i subscriure el compromís d’activitat.

•

Ser menor de 65 anys.

•

No tenir dret a la prestació contributiva, ni al subsidi d’atur, ni a la renda agrària.

•

No tenir ingressos propis, en còmput mensual, superiors al 75 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI),
exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

•

Que la suma dels ingressos mensuals obtinguts per tots els membres de la unitat familiar (el sol·licitant, el
seu cònjuge i els seus fills menors de 26 anys o més grans amb discapacitat o menors acollits), dividida pel
nombre de membres que la formen, no superi el 75 % del SMI, exclosa la part proporcional de dues pagues
extraordinàries.

•

No haver estat beneficiari del programa de renda activa d’inserció en els 365 dies naturals anteriors a la
data de sol·licitud del dret d’admissió al programa, 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.
Renda activa d’inserció.
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A més:

Si sou una persona en atur de llarga durada
•

Tenir 45 anys o més.

•

Haver extingit una prestació contributiva o un subsidi d’atur, excepte quan sigui per sanció.

•

Estar inscrit ininterrompudament a l’oficina d’ocupació com a demandant d’ocupació durant 12 mesos o
més. Es considera interrompuda la demanda si s’han treballat 90 dies o més durant l’any anterior a la data
de sol·licitud o si s’ha sortit a l’estranger.

En ambdós casos d’interrupció de la demanda s’exigirà un període de 12 mesos ininterromput des de la nova
inscripció.
No es considerarà interrompuda la inscripció quan es tracti d’un treball inferior a 90 dies i quan el sol·licitant
acrediti que la sortida a l’estranger ha estat per una durada igual o inferior a 15 dies i s’ha produït per:
*

Matrimoni.

*

Naixement d’un fill.

*

Defunció o malaltia greu del cònjuge o de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

*

Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal.

Tampoc no interromprà la inscripció la sortida a països de l’Espai Econòmic Europeu ni a Suïssa, sempre que l’estada
sigui inferior a 90 dies, per cercar o fer feina, per perfeccionament professional o per cooperació internacional.

<tornar a l’índex>
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Si sou una persona amb discapacitat
•

Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 % o ser pensionista per incapacitat.

•

Haver extingit una prestació contributiva o un subsidi d’atur, excepte quan sigui per sanció.

•

Estar inscrit ininterrompudament a l’oficina d’ocupació com a demandant d’ocupació durant 12 mesos o
més. La demanda es considera interrompuda o no, segons el que s’hagi establert per a les persones en atur
de llarga durada.

•

No s’exigeix tenir 45 anys o més.

COMUNS ALS DOS COL•LECTIUS ANTERIORS
•

Cercar feina activament, sense haver rebutjat cap oferta de feina adequada ni haver-se negat a participar, tret
de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals o d’altres per incrementar
l’ocupabilitat.

•

Acreditar davant el Servei Públic d’Ocupació Estatal que durant el període d’inscripció s’han dut a terme,
com a mínim, tres accions de recerca activa de feina (BAE). L’acreditació s’efectuarà en el moment de la
sol•licitud.
Es consideraran actuacions de BAE cada una de les següents:
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*

Treball per compte propi o d’altri.

*

Tramesa o presentació de currículums en almenys tres empreses diferents.

*

Realització d’almenys una entrevista de treball.

*

Inscripció en almenys una agència de col•locació.

*

Inscripció com a sol•licitant d’ocupació en almenys dos portals d’ocupació públics o privats.

*

Presentació, com a mínim, a una oferta de feina gestionada pels serveis públics d’ocupació.

Renda activa d’inserció.
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*

Qualsevol acció formativa o d’informació dirigida a l’autoocupació i emprenedoria oferta pels serveis
públics d’ocupació

Si sou emigrant retornat
•

Tenir 45 anys o més.

•

Haver treballat almenys 6 mesos a l’estranger des de l’última sortida d’Espanya i haver tornat en els 12 mesos
anteriors a la sol·licitud.

•

No s’exigeix haver estat inscrit com a demandant d’ocupació 12 mesos o més ininterromputs.

Si sou víctima de violència de gènere o domèstica
•

Acreditar ser víctima de violència de gènere o víctima de violència domèstica (vegeu l’apartat de documentació).

En tot cas, per ser beneficiaris del programa, els treballadors hauran de subscriure un compromís d’activitat, en
virtut del qual manifesten la seva plena disponibilitat per cercar feina activament, per treballar i per participar en
les diferents actuacions afavoridores de la seva inserció laboral que, posteriorment, s’acordin amb els serveis públics
d’ocupació.

Tramitació i documentació
Per incorporar-se al programa, els treballadors hauran d’estar en atur total, en situació de demanar ocupació, sol·licitar
la incorporació esmentada per procediments electrònics a través de la pàgina https://sede.sepe.gob.es, o a l’oficina
de prestacions que els correspongui (després de l’obtenció d’una cita prèvia a la seu electrònica del Servei Públic
d’Ocupació Estatal o al telèfon 901 01 02 10), o en els registres del Servei Públic d’Ocupació o d’altres administracions,
incloses les locals amb què hi hagi conveni, o a qualsevol oficina de registre públic o per correu administratiu.
Hauran de complir i acreditar els requisits exigits en el moment de la sol·licitud i subscriure en aquesta mateixa data
el compromís d’activitat.

<tornar a l’índex>
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La documentació que cal aportar és la següent:
•

Imprès de sol·licitud de la renda activa d’inserció, en model oficial.

•

Identificacions del sol·licitant, del cònjuge i dels fills al seu càrrec que figurin a la sol·licitud mitjançant la
següent documentació original i en vigor (només cal ensenyar-les per comprovar-ne les dades):
*

Espanyols: document nacional d’identitat (DNI) o passaport.

*

Estrangers residents a Espanya:
Comunitaris: certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea en què consti el NIE, juntament amb el
document identificatiu del seu país d’origen o el passaport.
No comunitaris: targeta d’identitat d’estranger (TIE), juntament amb el passaport.

•

Qualsevol document bancari en què consti el número de compte del qual és TITULAR.

•

Llibre de família o document equivalent en cas d’estrangers, legalitzat i traduït.

•

Certificat, en el cas de fills majors de 26 anys, 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 Administracions
Públiques 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.

•

Resolució judicial o escrit de formalització de l’acolliment en què constin 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.

•

Documentació acreditativa del sol•licitant, si és:
Discapacitat
*
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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 Administracions Públiques o del Ministeri de Defensa

Renda activa d’inserció.
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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.
Emigrant retornat.
Si torna de:
*

Un país membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, formulari U1 o E-301.

*

Suïssa, certificat de l’Agregadoria Laboral d’aquest país o el formulari U1.

*

Austràlia, formulari d’enllaç.

*

Un país que no sigui membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o amb el qual no hi hagi
conveni sobre protecció per atur, certificació emesa per les àrees i dependències provincials de Treball i
Afers Socials de les delegacions o subdelegacions de govern en què constin la data de retorn i el temps
treballat al país d’emigració.

Víctima de violència de gènere o domèstica

•

*

Sentència definitiva i ferma que condemni l’agressor.

*

Resolució judicial per la qual es conclou el procediment penal, de la qual es dedueixi que la dona ha
estat víctima de violència de gènere, encara que no sigui condemnatòria de l’agressor.

*

Ordre de protecció a favor de la víctima dictada pel jutge.

*

Informe del Ministeri Fiscal.

*

Resolució judicial que hagi acordat mesures cautelars penals.

*

Certificació/informe dels serveis socials de l’administració pública autonòmica o local.

Altres documents:
*

El requisit de manca de rendes s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació per part del sol·licitant de
la declaració dels membres que formen la seva unitat familiar i de les rendes.

<tornar a l’índex>
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*

El Servei Públic d’Ocupació Estatal, prèvia autorització de l’interessat, demanarà informació a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària sobre els rendiments percebuts pel sol·licitant en l’exercici anterior i
podrà exigir rebuts de salaris, de cobrament de pensions o qualsevol altre document acreditatiu de les
rendes percebudes.

Si sou aturat de llarga durada o amb discapacitat
•

Formulari de declaració de recerca activa de feina

Naixement del dret a la percepció
La renda activa d’inserció es percebrà a partir de l’endemà de la data de sol·licitud d’admissió al programa i de la
subscripció del compromís d’activitat.
El fet que el treballador estigui incorporat a les accions del subsistema de formació professional per a l’ocupació no
serà cap inconvenient per al naixement del dret a la percepció de la renda.

Durada
La renda es percebrà durant un període màxim d’11 mesos.
Les víctimes de violència de gènere o les 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 percebran
en un pagament únic una ajuda suplementària de tres mesos de renda, la sol·licitud de la qual podran presentar per
procediments electrònics a través de la pàgina https://sede.sepe.gob.es, a l’oficina de prestacions que els correspongui
(després de l’obtenció d’una cita prèvia a la Seu electrònica del Servei Públic d’Ocupació Estatal o al telèfon 901
01 02 10), als registres del Servei Públic d’Ocupació o d’altres administracions, incloses les locals amb què hi hagi
conveni, a qualsevol oficina de registre públic o enviant-la per correu administratiu.
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Quantia
L’import de la renda serà igual al 80 % de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

Pagament
•

L’abonament de la renda activa d’inserció es farà per mensualitats de 30 dies durant el mes immediatament
posterior al que correspongui la meritació.

•

L’abonament de la renda es farà per mesos vençuts mitjançant l’ingrés en compte a l’entitat financera
col•laboradora indicada pel sol•licitant, del qual sigui titular, excepte en els casos excepcionals en què el
Servei Públic d’Ocupació Estatal autoritzi el pagament en efectiu.

Obligacions dels treballadors
•

Cercar feina de manera activa.

•

Proporcionar la documentació i la informació necessàries per a la inclusió i el manteniment en el programa
i comunicar als serveis públics d’ocupació autonòmics (SPE) i al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)
el domicili i, si s’escau, el canvi de domicili, facilitat a l’efecte de notificacions, en el moment en què es
produeixi.

•

Participar en els programes d’ocupació o en accions d’inserció, orientació, promoció, formació o reconversió
professionals que determinin els serveis públics d’ocupació.

•

Acceptar la col·locació adequada oferta.

•

Renovar la demanda d’ocupació en la forma i en la data determinades al document de renovació de la demanda.

•

Comparèixer, prèvia petició, davant els serveis públics d’ocupació o davant el Servei Públic d’Ocupació
Estatal.

<tornar a l’índex>
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•

Tornar als serveis públics d’ocupació, en el termini de 5 dies, el justificant d’haver comparegut en el lloc i
la data indicats per cobrir les ofertes de feina facilitades.

•

Comunicar les causes de baixa, pèrdua de requisits i incompatibilitats en el moment en què es produeixin
aquestes situacions.

•

Reintegrar les quantitats de la renda activa d’inserció percebudes indegudament.

Compatibilitats
•

Amb les beques i els ajuts de qualsevol naturalesa que s’obtinguin per l’assistència a accions de formació
professional vinculades al subsistema de formació professional per a l’ocupació.

•

Amb el treball per compte d’altri a temps parcial, i en aquest cas l’import de la renda es reduirà en proporció a
les hores treballades i el període de renda a percebre s’ampliarà en la mateixa proporció.

Incompatibilitats
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•

Amb l’obtenció d’ingressos de qualsevol tipus per un import superior al 75 % del SMI, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, sense que es computin a aquest efecte els que provinguin d’accions
o treballs compatibles amb la percepció de la renda.

•

Amb les prestacions o els subsidis d’atur i la renda agrària.

•

Amb les pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social que siguin incompatibles amb
el treball o que, sense ser-ho, ultrapassin els límits indicats abans.

•

Amb la realització simultània d’un treball per compte propi o per compte d’altri a temps complet, sense
perjudici de poder percebre, si s’escau, l’ajuda prevista per incentivar el treball.

Renda activa d’inserció.
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•

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

Si us traslladeu a l’estranger per cercar o fer feina, per perfeccionament professional o per cooperació internacional
per un període inferior a sis mesos, la percepció de la renda s’interromprà i en tornar podreu sol·licitar-ne la represa.

Ajudes per incentivar el treball
Els treballadors admesos al programa que duguin a terme un treball per compte propi o per compte d’altri a temps
complet rebran una ajuda equivalent al 25% de l’import de la renda durant un màxim de 180 dies. En el supòsit
de treball per compte propi, l’ajuda es reconeix prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. La percepció de l’ajuda no
reduirà la durada de la renda.

Baixa temporal i reincorporació al programa
Serà motiu de baixa temporal en el programa:
•

L’ingrés a la presó si la situació és incompatible amb la realització de treballs o la participació en accions
d’inserció laboral fora del centre penitenciari, quan la privació de llibertat sigui durant un temps inferior a
sis mesos.

•

El treball a jornada completa per compte d’altri durant un període inferior a sis mesos.

•

El treball per compte propi durant un període inferior a sis mesos.

•

La superació del límit de rendes durant un període inferior a sis mesos.

•

El trasllat de residència a l’estranger per cercar o fer feina, per perfeccionament professional o per cooperació
internacional durant un període inferior a sis mesos.

La reincorporació al programa es produirà d’ofici després del treball per compte d’altri a temps complet, prèvia
inscripció i comprovació de la involuntarietat del cessament en el treball, i per sol·licitud de l’interessat en els 15 dies
següents al cessament en el treball per compte propi o a la data del retorn de l’estranger o a la data de l’excarceració,
prèvia inscripció i reactivació del compromís d’activitat.

<tornar a l’índex>
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La sol·licitud fora del termini assenyalat suposarà la pèrdua de la quantitat de dies de renda i cotització a la Seguretat
Social que hi hagi entre el següent al del cessament en el treball per compte propi, al del retorn o al de l’excarceració,
i el dia de la sol·licitud.
En cas de baixa en el programa pel fet d’haver deixat de complir el requisit de manca de rendes individuals o de la
unitat familiar, l’interessat es podrà reincorporar al programa l’endemà de la sol·licitud si acredita que torna a complir
aquest requisit i ho sol·licita en el termini de sis mesos des de la data de baixa en el programa, prèvia reactivació del
compromís d’activitat en la data de sol·licitud.

Baixa definitiva o exclusió del programa
Obtindran la baixa definitiva del programa els treballadors que es trobin en un dels casos següents:
a.

Treballar per compte propi o d’altri a temps complet durant un període de temps igual o superior a sis mesos.

b.

Obtenir pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social incompatibles amb el treball, o ser titular de
les ajudes socials per a les víctimes de violència de gènere que no poden participar en programes d’ocupació.

c.

Deixar de complir el requisit de manca de rendes durant un període igual o superior a sis mesos.

d.

Accedir a una prestació o a un subsidi d’atur o a la renda agrària.

e.

Traslladar-se

grama.

a l’estranger, excepte en els casos en què aquest trasllat suposi una causa de baixa temporal en el pro-

f.

Renunciar voluntàriament al programa.

g.

Obtenir o mantenir de manera indeguda la percepció de la renda activa d’inserció.

h.

Esgotar el termini màxim de durada de la renda activa d’inserció.

i.

Ser privat de llibertat durant un període de temps igual o superior a sis mesos.

14
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ACCIONS D’INSERCIÓ LABORAL
Tutoria individualitzada
El treballador inclòs al programa de renda activa d’inserció estarà en tot moment a disposició d’un assessor d’ocupació
que li prestarà atenció individualitzada i li proposarà les accions corresponents per a la millora de la seva ocupabilitat.

Itinerari d’inserció laboral
Una vegada autoritzada la incorporació del treballador al programa i en el termini màxim de 15 dies tindrà lloc una
entrevista professional entre l’assessor i el treballador, per tal de:
•

Completar i actualitzar la informació que sobre el demandant d’ocupació consta en els serveis públics
d’ocupació, per tal de definir amb exactitud el seu perfil professional.

•

Elaborar un pla personal d’inserció laboral en funció de les característiques professionals i formatives del
demandant d’ocupació.

Partint d’això, s’establirà l’itinerari personal d’inserció laboral més adequat per al treballador, amb el calendari i les
activitats que s’han de dur a terme.

Gestió d’ofertes de col·locació
L’assessor d’ocupació promourà la selecció i la participació del demandant d’ocupació en els processos de gestió de
les ofertes de col·locació dels serveis públics d’ocupació.

<tornar a l’índex>
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Incorporació a plans d’ocupació i/o

formació

Els serveis públics d’ocupació, en funció de les seves disponibilitats i d’acord amb l’itinerari d’inserció laboral que
s’hagi determinat com a més adequat, promouran, amb caràcter prioritari sobre altres col·lectius, la incorporació del
demandant en algun dels plans o programes següents:
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•

Subsistema de formació professional per a l’ocupació. Per proporcionar al treballador les qualificacions requerides pel sistema productiu i inserir-lo laboralment quan manqui de formació professional específica o la
seva qualificació sigui insuficient o inadequada.

•

Programa de tallers d’ocupació o programes d’escoles taller o cases d’ofici. Per a l’adquisició de la formació
professional i la pràctica laboral necessària que faciliti la seva reincorporació al mercat laboral.

•

Plans d’ocupació per a la contractació de desocupats en la realització d’obres i serveis d’interès general i
social, per proporcionar al desocupat l’adquisició de pràctica professional adequada. La participació dels treballadors en els plans d’ocupació es regirà per la normativa que regula la concessió de subvencions del Servei
Públic d’Ocupació Estatal, tant en l’àmbit de la col·laboració amb les corporacions locals com amb òrgans
de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes autònoms, comunitats autònomes, universitats o
agències de col·locació corresponents.

•

Altres actuacions que incrementin les possibilitats d’inserció laboral, com ara accions de suport a la recerca
de feina i d’informació i assessorament de l’autoocupació.

Renda activa d’inserció.

<tornar a l’índex>

Per obtenir-ne més informació:

Servei Públic d'Ocupació Estatal
www.sepe.es
Cita prèvia: 901 01 02 10
Ciutadans: 901 11 99 99
Empreses: 901 01 01 21
(També disponibles números provincials )
Segueix-nos a:

www.sepe.es
Trabajamos para ti

