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Programa extraordinari d'activació de l'ocupació
per a persones aturades de llarga durada

El Programa extraordinari d'activació de l'ocupació per a persones aturades de llarga
durada és resultat de l’Acord, signat el dia 15 de desembre de 2014 pel Govern central,
CCOO, UGT i CEOE i Cepyme per a fer efectiu un dels compromisos adquirits en l’acord del
dia 29 de juliol de 2014.
Els Sindicats hem forçar la implementació d’aquest programa per a donar resposta a la
crítica situació en la qual viuen moltes persones al nostre país, sense feina ni ingressos. El
Programa té un doble objectiu, per una banda, donar suport econòmic a persones aturades
de llarga durada, sense ingressos i amb majors dificultats personals, familiars i de retorn al
mercat de treball i per altra banda, afavorir la seva ocupació.
Les més de 632.000 persones aturades de llarga durada (més d’1 any), les més de 277.000,
de molt llarga durada (més de 2 anys) i les 91.100 llars sense ingressos a Catalunya,
exigeixen una resposta urgent contra el seu risc d’exclusió social. Aquest ajut ha de suposar
l’augment de la taxa de cobertura per atur (la proporció de persones sense feina que reben
algun tipus de prestació), que actualment és del 63,6%, i ha de reduir el risc d’exclusió
permanent del mercat de treball i la seva pobresa.
Cal deixar clar que aquest acord no és una validació de les polítiques del Govern, sinó una
resposta, insuficient però imprescindible, a aquelles persones que més protecció social i
més oportunitats de treball necessiten. La prioritat en aquest acord han estat les persones.
La lluita contra les desigualtats continua mitjançant la mobilització i la proposta. La sortida de
la crisi no es produirà fins que no es recuperin els nivells de benestar previs.
Aquest programa és un pas per millorar les condicions de vida de les persones més
castigades per la crisi, però seguim exigint un canvi de rumb de les polítiques que permeti
l’activació econòmica i la generació d’ocupació, que prioritzin les persones i el seu benestar i
facin realitat una Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que permeti sobreviure qui no té ni
feina ni ingressos, i l’augment del salari mínim interprofessional (SMI), entre altres.
El Programa està regulat al Real Decreto-Ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se
regula el Programa de Activación para el Empleo i consta d’un Ajut Econòmic corresponent
al 80% de l’IPREM vigent 1 i d’un seguit d’actuacions d’Activació per l’Ocupació, per a
millorar la inserció laboral de les persones que hi accedeixin.
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Encara no ha estat publicat el valor de l’IPREM per a 2015, tot i que no estava prevista la seva revalorització al
Projecte de PGE per a 2015, l’increment anunciat del 0,5% del SMI, pot suposar també un augment de la quantia de
l’IPREM. Per aquest motiu no es determina la quantia concreta de l’Ajut econòmic.
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Requisits i obligacions de les persones beneficiàries

REQUISITS PER ACCEDIR AL PROGRAMA:
1. Estar a l’atur i en el moment de la sol·licitud complir la resta de requisits.
2. Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació a data 1 de desembre del 2014.
S’exceptua que la inscripció estigui interrompuda per la d’un treball inferior a 90 dies de
durada.
3. Haver romàs inscrit 12 mesos com a persona demandant d’ocupació durant 360 dies en
els 18 mesos anteriors a la data d’incorporació al Programa.
4. Tenir responsabilitats familiars 2 i carència de rendes 3 per no disposar d’ingressos
superiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional SMI en còmput mensual excloses les
pagues extraordinàries 4. No es tindran en compte les rendes derivades de les activitats
compatibles amb l’Ajut econòmic.
5. Fer 6 mesos que s’ha esgotat un ajut PRODI, PREPARA o la tercera Renda Activa
d’inserció (RAI) i no tenir dret a cap prestació contributiva, subsidi per atur o RAI. No es
considera esgotament, l’extinció per sanció o baixa en el dret imputable a la persona
beneficiària.
6. Haver cessat involuntàriament en un treball per compte d’altre previ a l’esgotament d’un
ajut PRODI, PREPARA o la tercera Renda Activa d’inserció (RAI) i, en cas d’haver treballat
després de l’esgotament, haver cessat involuntàriament.
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Tal i com es defineix a l’article 215 de la Llei General de la Seguretat Social, es consideren responsabilitats familiars
tenir a càrrec al/la cònjuge, fills menors de 26 anys o més grans amb discapacitat o menors acollits, quan la renta del
conjunt de la unitat familiar, inclòs el o la sol·licitant, dividida pel nombre de membres que la composen no superi el 75%
del SMI exclosa la part proporcional de 2 pagues extres.
No es consideren a càrrec el/la cònjuge, fills o menors a càrrec, amb rendes de qualsevol naturalesa superior al 75%
del SMI sense pagues extres
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Es consideren rendes o ingressos computables els béns, drets o rendiments derivats del treball, el capital mobiliari o
immobiliari, de les activitats econòmiques i els de naturalesa prestacional, excepte les assignacions de la Seguretat
Social per fill a càrrec i excepte l’import de les quotes destinades al finançament del conveni especial amb la Seguretat
Social. També es consideren rendes les plusvàlues o guanys patrimonials, amb l’excepció de l’habitatge habitualment
ocupat pel treballador. Tampoc es computa l’import corresponent a la indemnització legal que correspongui per l’extinció
del contracte de treball.
4
Sense l’aprovació definitiva de la quantia del SMI per a 2015, en el moment de tancar aquest document, tot indica que
el SMI mensual serà de 648,60€, pel que el 75% suposarà 486,45€ mensuals o 5.837,4€ anuals.

2

CCOO INFORMA:

24.12.2014

Programa Extraordinari d'Activació de l'Ocupació per a Persones Aturades de Llarga Durada

7. Si després de l’esgotament d’un Ajut PRODI, PREPARA o la tercera Renda Activa
d’inserció (RAI) es té dret a una renda mínima, salari social o qualsevol altra Ajut
d’assistència social, han de passar 6 mesos des de la finalització de la seva percepció
abans de sol·licitar el Programa.
8. Complir amb les obligacions d’activació.

OBLIGACIONS D’ACTIVACIÓ:
Per a incorporar-se i mantenir-se al Programa també caldrà complir:
a) Subscriure en el moment de la sol·licitud un Compromís d’Activitat, en virtut del qual es
realitzaran les actuacions per a afavorir la seva inserció laboral que determini el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) o les agències de col·locació (ADC) que hi col·laborin, així
com:
1. acceptar la Col·locació Adequada 5 que ofereixi el SOC o les ADC
2. renovar la demana d’ocupació en forma i data i comparèixer quan s’hagi estat requerit
pel SOC o les ADC
3. comunicar, si es produeixen, les variacions de renda, patrimoni o de la unitat familiar, així
com les situacions que puguin comportar incompatibilitat amb l’Ajut i els canvis d’adreça a
efectes de notificació
4. reintegrar els Ajuts indegudament percebuts 6

5
Tal i com es defineix a l’article 231.3 de la Llei General de la Seguretat Social, s'entén per col·locació adequada la
professió demandada pel treballador/a i també la que es correspongui amb la seva professió habitual o qualsevol altra
que s'ajusti a les seves aptituds físiques i formatives. En tot cas, serà la coincident amb la darrera activitat laboral
exercida, sempre que la seva durada hagués estat igual o superior a 3 mesos. Transcorregut 1 any de percepció
ininterrompuda de les prestacions, a més de les professions anteriors, també podran ser considerades adequades altres
col·locacions que segons el parer del SOC puguin ser exercides pel treballador/a.
També ho serà quan s'ofereixi en la localitat de residència habitual del treballador/a o en una altra localitat situada en un
radi inferior a 30 quilòmetres des de la localitat de la residència habitual, llevat que el treballador acrediti que el temps
mínim per al desplaçament, d’anada i tornada, supera el 25% de la durada de la jornada diària de treball, o que el cost
del desplaçament suposa una despesa superior al 20% del salari mensual, o quan el treballador tingui possibilitat
d'allotjament apropiat en el lloc de nova ocupació.
Per a determinar l’adequació de l’oferta, el SOC ha de tenir en compte les circumstàncies professionals i personals de la
persona aturada, així com la conciliació de la vida familiar i laboral, l'itinerari d'inserció fixat, les característiques del lloc
de treball ofert, l'existència de mitjans de transport per al desplaçament, així com les característiques dels mercats
locals d'ocupació.
El salari corresponent a la col·locació perquè aquesta sigui considerada adequada no podrà, en cap cas, ser inferior al
SMI un cop descomptats d'aquell les despeses de desplaçament.
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Segons el que determina l'article 227 de la Llei General de la Seguretat Social un cop transcorregut el termini per al
reintegrament de les prestacions indegudament percebudes sense que es produeixi, es meritan recàrrec i interès de
demora
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5. facilitar al SOC o les ADC el justificant d’haver comparegut al lloc i data indicades per a
cobrir ofertes de treball en un termini màxim de 5 dies.
6. acreditar durant la vigència del Programa i quan sigui requerit pel SOC, la Recerca
Activa d’Ocupació (RAO)
7. informar les empreses de la seva condició de sol·licitant o beneficiari del Programa
quan realitzen actuacions de recerca activa d'ocupació o quan celebrin amb aquestes
contractes de treball
b) Acreditar davant el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que durant el termini d'1
mes a partir de la presentació de la sol·licitud ha realitzat, almenys, 3 accions de RAO.
L'acreditació s'efectuarà dins dels 10 dies hàbils següents al transcurs de l'esmentat termini
d'1 mes
Es consideraran actuacions de RAO:
- treball per compte propi o aliè
- enviament o presentació de currículums en, almenys, 3 empreses diferents
- realització de, almenys, 1 entrevista de treball
- inscripció en, almenys, 1 agència de col·locació.
- inscripció com a sol·licitant d'ocupació en, almenys, 2 portals d'ocupació públics o
privats
- presentació, almenys, a 1 oferta de treball gestionada pel SOC
- qualsevol altra actuació oferta pel SOC i, específicament, accions formatives o
d'informació i actuacions per a l'autoocupació i emprenedoria.
c) Participar en les accions de millora de l'ocupabilitat i RAO, previstes a l'Itinerari
Individual i Personalitzat d'Ocupació (IPI) que, amb caràcter previ a l'inici del Programa, els
assigni el SOC. Aquest IPI s'assignarà en el termini d'1 mes des de la sol·licitud.
En tot cas, si el SOC no compleix el termini d’1 mes per a assignar l’IPI, perquè s’admeti la
sol·licitud al Programa, l’IPI s’haurà de fer dins el termini màxim de 3 mesos que té el SEPE
per a resoldre la sol·licitud.

4

CCOO INFORMA:

24.12.2014

Programa Extraordinari d'Activació de l'Ocupació per a Persones Aturades de Llarga Durada

Sol·licitud i incorporació al Programa

1. Presentació de la sol·licitud d'incorporació al Programa:
- en model oficial
- a les delegacions del SEPE a les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG)
- entre el 15 de gener de 2015 i el 15 d'abril del 2016
- acompanyada de la documentació acreditativa dels requisits recollits per a ser sol·licitant i
del compromís d'activitat
2. El SEPE trasllada la sol·licitud al SOC perquè elabori l’IPI i assigni un tutor individual i les
accions del RAO
3. El SEPE dictarà Resolució reconeixent la incorporació del treballador al Programa i el
dret a l'Ajut econòmic quan s’acrediti la RAO i tenir un IPI assignat en el termini màxim de 3
mesos des de la presentació. Transcorregut el termini sense Resolució expressa, s'entendrà
sol·licitud desestimada per silenci administratiu.
4. Contra la Resolució es podrà interposar reclamació prèvia a la via jurisdiccional social en
el termini de 30 dies des de la notificació
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Baixa i reincorporació al Programa

Seran baixa definitiva al Programa, deixant de percebre l’Ajut econòmic qui:
a) Incompleixin les obligacions derivades del compromís d'activitat que determina l’IPI,
excepte causa justificada.
b) No compareguin, previ requeriment, davant el SEPE o el SOC, no renovin la demanda
d'ocupació en la forma i data o no tornin en termini al SOC el justificant d'haver comparegut
en el lloc i data indicats per cobrir les ofertes d'ocupació, excepte causa justificada.
c) No acreditin la RAO.
d) Rebutgin una oferta de col·locació adequada oferta pel SOC o les ADC.
e) Rebutgin participar en programes d'ocupació, accions de promoció, formació o
reconversió professional determinats pel SOC o les ADC.
f) Causin baixa voluntària en el treball a què s'accedeixi durant el Programa.
g) Treballin per compte d'altre a temps complet o parcial, per un període de temps igual o
superior a 90 dies, quan l'empresa no procedeixi a descomptar del salari que legalment o
convencionalment correspongui al treballador l'ajuda econòmica que aquest percebi (veure
apartat Compatibilitat i Incompatibilitat de l’Ajut) .
h) Treballi per compte propi per un període superior a 180 dies.
i) Accedeixin a una prestació o subsidi per atur o renda agrària, o obtenir altres
pensions, prestacions o Ajuts socials.
j) Deixin de reunir el requisit de carència de rendes o de responsabilitats familiars.
k) Es traslladi a l'estranger excepte si es tracta d’actuacions previstes a l’IPI i hagi estat
autoritzat pel tutor assignat al Programa.
l) Renunciï voluntàriament al Programa.
m) Obtingui o mantingui indegudament la percepció de l'Ajut econòmic.
La tramitació de les baixes al Programa s’iniciarà des de que es disposi d'informació sobre
l'incompliment d'alguna de les obligacions o des de que es detectin irregularitats en
l'execució del Programa mitjançant baixa cautelar.
L’interessat/da tindrà 15 dies per a formular per escrit les al·legacions oportunes, a partir
d’aquest termini el SEPE emetrà, en els 15 dies següents, la Resolució corresponent, contra
la qual es podrà interposar reclamació prèvia a la via jurisdiccional social.

6

CCOO INFORMA:

24.12.2014

Programa Extraordinari d'Activació de l'Ocupació per a Persones Aturades de Llarga Durada

Seran baixa temporal en el Programa, deixant de percebre durant el període de baixa l’Ajut
econòmic qui:
a) Treballi per compte d'altre a temps complet o parcial per un període inferior a 90 dies,
quan l'empresa no procedeixi a descomptar del salari que legalment o convencionalment
correspongui al treballador l'Ajut econòmic que aquest percebi (veure apartat Compatibilitat i
Incompatibilitat de l’Ajut) .
b) Treballi per compte propi per un període inferior a 180 dies.
c) Perdi el requisit de rendes o responsabilitats familiars per un període inferior a 180
dies.
Es podrà reconèixer el dret a la reincorporació després de la baixa temporal si:
- se sol·licita entre el 15 de gener de 2015 i el 15 d'abril del 2016
- s'acredita no tenir dret a prestació o subsidi per atur o RAI
- es tingui carència de rendes i responsabilitats familiars
- si és el cas, s’ha cessat en el treball per compte d'altre acreditant situació legal d'atur
- hi ha prèvia inscripció com a demandant d'ocupació i reactivació del compromís d'activitat.
El temps de baixa temporal al Programa sense Ajut econòmic, no es computarà a efectes
del període de durada de l’Ajut.
Les baixes i les reincorporacions al Programa les resoldrà el SEPE qui les comunicarà al
SOC de cara a la continuïtat, o no, de les accions d'inserció laboral.
Qui hagi percebut indegudament l’Ajut està obligat a reintegrar el seu import.

7

CCOO INFORMA:

24.12.2014

Programa Extraordinari d'Activació de l'Ocupació per a Persones Aturades de Llarga Durada

PROGRAMA D’ACTIVACIÓ PER L’OCUPACIÓ

1. Es podrà accedir una sola vegada.
2. Previ a l'admissió al programa, el SOC assignarà a la persona beneficiària un/a tutor/a
individual que elaborarà l’IPI 7 en el termini d'1 mes des de la sol·licitud de l'admissió al
Programa, a partir d'una entrevista individualitzada que permeti un diagnòstic previ del perfil
del treballador.
3. El/la tutor/a serà responsable de:
- fer el seguiment de l'IPI
- proposar les mesures d'activació necessàries per possibilitar la inserció laboral del
treballador
- controlar de les obligacions adquirides en el compromís d'activitat
- gestionar els serveis i programes d'orientació i intermediació i de formació professional
necessària per a la inserció laboral
- fer el seguiment individualitzat de les col·locacions que es produeixin durant la vigència del
Programa.
4. La persona beneficiària haurà de comunicar al/la tutor/a les possibles contractacions que
realitzi.

7

la informació sobre serveis o programes que configuren l'IPI es recolliran al Sistema d'Informació del SOC en el termini
màxim d'1 mes des que s'hagin iniciat
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AJUT ECONÒMIC

1. quantia igual al 80% de l’IPREM mensual vigent en cada moment
2. els efectes econòmics de l'Ajut es produiran des de l'endemà al transcurs del termini d'1
mes a comptar des del dia de la presentació de la sol·licitud d'incorporació al programa,
sempre que el/la sol·licitant acrediti, en els 10 dies hàbils següents a la finalització del
període assenyalat, que durant el mateix ha fet la RAO i que li ha estat assignat pel SOC
l'IPI 8
3. la durada màxima de l'Ajut econòmic serà de 6 mesos 9
4. el pagament periòdic de l'Ajut es realitzarà pel SEPE dins del mes següent al que s’hagi
reconegut el dret.

COMPATIBILITAT I INCOMPATIBILITAT DE L’AJUT
L’Ajut és compatible amb:
a) ajuts de qualsevol naturalesa que es poguessin obtenir per l'assistència a accions de
formació professional per a l'ocupació.
b) el treball per compte d'altre, a temps complet o parcial i de durada indefinida o temporal,
fins a un màxim de 5 mesos, només en empreses o entitats que no formin part del sector
públic
- es mantindrà la percepció de l'Ajut durant la vigència del contracte pel temps que li resti
per percebre aquella fins a un màxim de 5 mesos
- mentre es compatibilitzi Ajut i salari, l'empresa descomptarà la quantia de l'Ajut de
l'import del salari
- en el cas de contractació a temps parcial, la quantia de l'Ajut a descomptar de l'import del
salari serà proporcional al temps efectivament treballat
- el salari a tenir en compte a efectes del càlcul d'indemnitzacions per extinció del contracte
com de bases de cotització a la Seguretat Social serà el que, legalment o
convencionalment, correspongui al treballador

8

si transcorregut el període d'1 mes no s'hagués elaborat l'IPI per part del SOC, els efectes econòmics de l'Ajut només
es produiran a partir de la data en què quedi acreditat que el/la sol·licitant té assignat l’IPI
9

les accions d'inserció previstes en el Programa poden continuar realitzant-se amb posterioritat als 6 mesos màxims de
percepció de l’Ajut
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- per tenir dret a la compatibilitat, el/la treballador/a haurà de presentar davant l'empresa un
document acreditatiu del període i quantia de l'Ajut reconegut 10
- l’empresa ha d’informar sobre la contractació de persones beneficiàries del Programa
que compatibilitzin Ajut i salari en el moment de registrar el contracte de treball
- si corresponen bonificacions o reduccions en les quotes a la Seguretat Social a la
contractació objecte de compatibilitat, la quantia de l'Ajut a descomptar de l'import del salari
no podrà superar el 80% del cost salarial anual corresponent al contracte sense incloure
les quotes a la Seguretat Social
- en cas d'extinció del contracte abans de finalitzar la participació de la persona beneficiària
en el Programa, i sempre que no es reuneixin els requisits d'accés a una prestació o subsidi
per atur, el/la treballador/a ha de comunicar l’extinció del contracte a la delegació del SEPE
a les OTG dins dels 15 dies següents a aquesta, i reactivar el compromís d'activitat per a
mantenir la participació en el Programa i la percepció pel temps que resti de l'Ajut.

L'Ajut és incompatible amb:
a) rendes de qualsevol naturalesa que facin superar el límit del 75% del SMI en còmput
mensual excloses les pagues extraordinàries, sense que es computin les rendes provinents
d'accions o treballs compatibles amb la percepció de la renda
b) prestacions o subsidis per desocupació, o de la renda agrària
c) pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social incompatibles amb
el treball
d) el treball per compte propi o per compte d'altre, a temps complet o parcial, excepte
quan sigui compatible
e) qualsevol tipus de rendes mínimes, salaris socials o ajudes anàlogues d'assistència
social.

10

És vàlida la Resolució del SEPE que reconeix l'admissió al Programa i el pagament de l'Ajut
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