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Com i on se sol·licita?
Es pot presentar la sol·licitud en el model oficial en un termini de 60 dies hàbils a partir del següent
al de l’esgotament de la prestació o subsidi per atur a l’oficina pública d’ocupació corresponent.
RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (RMI)
Què és?
El programa interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció és un instrument d’inclusió social
format per una prestació econòmica periòdica, accions d’informació i orientació i suport personal a
la integració social i laboral.
Qui hi té dret?
• Qui tingui entre 25 i 65 anys.
• Qui estigui empadronat a Catalunya i hi tingui residència continuada d’un any.
• Qui no disposi, durant els 12 mesos anteriors, d’ingressos suficients per subsistir. Una persona
sola no pot haver percebut més de 4.920,24 € anuals (12 x 410,02 €).
• La persona sol·licitant o la unitat familiar que sigui llar independent 1 any abans de la data de
sol·licitud.
Quant de temps es pot cobrar?

• La prestació de la RMI consta d’una quantia bàsica que s’incrementa segons el nombre de
membres de la unitat familiar.
Segons unitat familiar

Quantia mensual

RMI bàsica

410,02 €

2 membres

463,52 €

3 membres

517,02 €

4 membres

570,52 €

5 membres

604,97 €

6 membres

639,42 €

7 membres

673,87 €

8 membres

708,32 €

9 membres

742,77 €

10 membres

777,22 €

11 membres

779,04 €

• Es poden percebre complements diaris o mensuals a la quantia bàsica.
Complements mensuals RMI

Quantia mensual

Fills/es menors 16 anys

40,12 €

Fills/es disminució ≥33%

80,25 €

Famílies monoparentals

80,25 €

Persona sola amb dependència

34,17 €

Hospitalització (per dia)

13,67 €

• Hi ha un ajut complementari per a la inserció laboral de 143,51 € mensuals.
• La durada màxima de la RMI és de 12 mesos, prorrogables prèvia valoració si es continuen
mantenint els requisits que van donar-hi dret.

• Qui té reconegut el dret a ser beneficiari de la RMI percep, com a mínim el 25% de la quantia bàsica
de la RMI: 102,50 € mensuals.

Quina és la quantia de la prestació?
• Per a l’any 2009:

• La quantia màxima que es pot percebre en concepte de RMI (incloent quantia bàsica i
complements) és del 190% de la quantia bàsica de la RMI: 779,04 € mensuals.

1 Compromís d’activitat: El que adquireix la persona sol·licitant o beneficiària de les prestacions de buscar activament feina,
presentar-se a cobrir les ofertes d’ocupació que es facilitin i tornar als serveis públics d’ocupació els justificants de
compareixença, en el termini de 5 dies, acceptar les col·locacions adequades i participar en accions específiques de
motivació, informació, orientació, formació, reconversió o inserció professional i en treballs de col·laboració social, per
incrementar la seva ocupabilitat, renovar la demanda d’ocupació en la forma i les dates establertes, comparèixer davant el
servei públic d’ocupació quan sigui requerit/ida, així com de complir la resta d’obligacions previstes en la normativa que
regula les prestacions per atur.
2 Fills a càrrec: Es consideren fills a càrrec, a efectes de prestacions, els menors de 26 anys o majors amb discapacitat igual
o superior al 33% que convisquin amb la persona sol·licitant o beneficiària i no tinguin rendes superiors a:
- per a prestacions contributives d’atur: 100% SMI (624 € al mes el 2009).
- per a subsidis d’atur: 75% SMI (468 € al mes el 2009).
3 Rendes computables per calcular el límit d’ingressos: Rendes de qualsevol naturalesa excepte la quantia de la
indemnització legal per fi de contracte i les assignacions per fill a càrrec de la Seguretat Social. Només poden descomptarse les despeses per pagament de conveni especial amb la Seguretat Social.
4 Responsabilitats familiars: Tenir a càrrec el cònjuge o un fill (natural, per adopció o per acolliment) que no disposin de
rendes superiors al 75% de l’SMI (468 € al mes el 2009) i que la suma dels ingressos mensuals obtinguts per tots els
membres de la unitat familiar (inclosa la persona beneficiària) dividida entre el nombre de membres que la componen, no
superi el 75% de l’SMI (468 € al mes l’any 2009).

Per a més informació:
Locals de CCOO de Catalunya
www.ccoo.cat
Oficines de Serveis Socials municipals
Oficines de Treball de la Generalitat / INEM
www.oficinesdetreball.cat
www.inem.es

Com se sol·licita?
• Cal adreçar-se als serveis socials d’atenció primària dels ajuntaments o dels consells comarcals, o a
les entitats d’iniciativa social homologades.

Guia de prestacions i ajuts
per a persones en situació d’atur

NOTES

PRESTACIÓ PER ATUR
Qui hi té dret?
•
•
•
•
•
•

Qui
Qui
Qui
Qui
Qui
Qui

hagi perdut la feina de forma involuntària.
hagi treballat i cotitzat per atur 360 dies o més.
no hagi complert l’edat ordinària per jubilar-se (com a regla general, 65 anys).
no realitzi una activitat per compte propi o treball per compte d’altri a temps complet.
no cobri cap pensió de la Seguretat Social incompatible amb el treball.
estigui inscrit com a demandant d’ocupació i subscrigui el compromís d’activitat.1
Dies cotitzats

Dies de prestació

de 360 a 539

120

de 540 a 719

180

de 720 a 899

240

de 900 a 1.079

300

de 1.080 a 1.259

360

de 1.260 a 1.439

420

de 1.440 a 1.619

480

de 1.620 a 1.799

540

de 1.800 a 1.979

600

de 1.980 a 2.159

660

a partir de 2.160

720

Quant de temps es pot cobrar?
Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social
i Ciutadania

• La durada depèn del temps cotitzat en els darrers 6 anys, sempre que no s’hagin tingut en compte per
a una prestació anterior.
• En cas de cotitzacions a temps parcial, cada dia treballat es considera un dia cotitzat (al marge de la
jornada).
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Quina quantia té?

Quins tipus de subsidi hi ha? Qui hi pot tenir dret? Quant de temps es pot percebre?

• La base reguladora de la prestació és la suma de la base de cotització per contingències professionals
dels darrers 180 dies –6 mesos– dividit entre 180.
Si durant els 180 darrers dies s’ha reduït jornada per naixement de fill prematur, per cura de fills o familiars o per ser
víctima de violència de gènere, les bases de cotització es tenen en compte com si fossin a jornada completa.

Qui hi té dret?
Durada
Quantia
• Els aturats inscrits com a demandants
d’ocupació i amb compromís d’activitat.1
80% IPREM (421,79 € el 2009)
• Qui no té dret a prestació contributiva per atur.
• Els subsidis a partir del 24-036 mesos inicials, prorrogables en
2007 per pèrdua d’una feina a
Subsidi d’atur en general • Qui no té ingressos3 superiors al 75% SMI
determinats casos.
temps parcial tenen la mateixa
(468 € mensuals el 2009).
quantia.
• Qui està inscrit com a demandant d’ocupació i
1
ha subscrit el compromís d’activitat.

RENDA ACTIVA D’INSERCIÓ – RAI

Tipus de subsidi d’atur

• L’import diari és:
- el 70% de la base reguladora durant els primers 6 mesos.
- el 60% de la base reguladora durant la resta del dret.
Import mínim mensual

2009

Sense fills a càrrec2: 80% IPREM

492,08 €

Amb fills a càrrec: 107% IPREM

658,16 €

Import màxim mensual

Subsidi per
pèrdua
d’ocupació

1.076,44 €

1 fill a càrrec: 200% IPREM

1.230,22 €

2 o més fills a càrrec: 225% IPREM

1.383,99 €

• Els imports màxims i mínims es redueixen proporcionalment en cas de jornada a temps parcial.

Subsidi per
esgotament
de prestació
contributiva

De 120 a 149

4

De 150 a 179
180 o més sense
respon. fam.
180 o més amb
respon. fam.

5

• Qui ha esgotat una prestació per atur
contributiva.
• Qui té responsabilitats familiars4 (excepte si té
45 anys).

Menors
45 anys
Majors
45 anys

Subsidi per a
majors de 52 anys

• S’apliquen dues deduccions a l’import brut de la prestació:
- cotització a la Seguretat Social a càrrec del beneficiari (4,7%).
- retenció per IRPF si correspon.
Com se sol·licita?

• Qui hagi cotitzat per atur entre 180 i 359 dies.
• Qui hagi cotitzat per atur entre 90 i 179 dies i
tingui responsabilitats familiars.

Edat

2009

Sense fills a càrrec: 175% IPREM

De 90 a 119

Durada
subsidi
(mesos)
3

Dies cotitzats

Altres subsidis

• Ha de presentar-se la sol·licitud a l’oficina d’ocupació corresponent en el termini de 15 dies hàbils
següents al darrer dia treballat.

Qui hi té dret?

4

18

6 o més

24

4

24

6 o més

30

• Les persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33% o si s’és pensionista per
incapacitat i les persones de 45 o més anys (menors de 65) aturades i inscrites com a demandants
d’ocupació amb compromís d’activitat1 almenys 12 mesos de forma ininterrompuda.
• Majors de 45 anys que han
esgotat prestació contributiva
de 24 mesos:
• 80% IPREM (421,79 /mes) si
tenen 1 o cap familiar a càrrec.
• 107% IPREM (564,14 €/mes) si
tenen 2 familiars a càrrec.
• 133% (701,22 €/mes) si tenen 3
o més familiars a càrrec.

• Fins que s’arribi a l’edat
• L’INEM ingressarà les
ordinària de jubilació (65 anys
cotitzacions a la Seguretat
• Qui té 52 anys complerts.
amb caràcter general).
Social.
• Qui compleix tots els requisits (excepte l’edat)
per accedir a la jubilació.
• Per mantenir el dret cal
• La base de cotització serà la
mantenir la situació de carència
mínima, excepte per a jubilació,
• Qui ha esgotat una prestació contributiva per
de rendes (presentar declaració
que a partir de 01-01-2008 és el
atur.
d’ingressos anualment).
125% de la base màxima.
• Alliberats de presó privats de llibertat almenys
6 mesos.
• Emigrants espanyols retornats de països fora
6 mesos prorrogables fins a 18
de la UE, Austràlia o Suïssa amb un mínim de
mesos si se sol·licita i es
12 mesos treballats en els darrers 6 anys des
compleixen els requisits.
de la darrera sortida.
• Qui ha perdut una pensió d’incapacitat
revisada per millora.

PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIÓ PER ATUR I INSERCIÓ (PRODI)
Qui hi té dret?
• Qui tingui menys de 65 anys.
• Qui estigui en atur i inscrit com a demandant d’ocupació amb prestació o subsidi per atur esgotat
(l’esgotament s’ha de produir entre l’1 d’agost de 2009 i el 15 de febrer de 2010).

80% IPREM (421,79 € el 2009)

21
Durada
subsidi
(mesos)

• Programa d’inserció laboral de col·lectius amb especials dificultats d’incorporació al mercat de
treball i en situació de necessitat econòmica.
• Pagament d’una renda mensual, ajuts suplementaris i cotitzacions a la Seguretat Social per
assistència sanitària i protecció a la família.

6

Prestació
esgotada
(mesos)

Què és?

- Si s’aconsegueix col·locació a temps parcial de l’import de la RAI es deduirà la part
proporcional al temps treballat.

80% IPREM (421,79 € el 2009)

Com se sol·licita?
SUBSIDI PER ATUR
Què és?

• Ha de presentar-se la sol·licitud a l’oficina d’ocupació corresponent en el termini de 15 dies hàbils
següents després que es produeixin les situacions que hi donen dret.

• Prestació econòmica de caràcter assistencial (no contributiu) per atur.
• Hi ha diferents tipus de subsidi segons els requisits per accedir-hi.

• En cas de no tenir dret al subsidi perquè disposa de rendes superiors al 88% IPREM (468 € mensuals)
o no tenir responsabilitats familiars, es pot tornar a sol·licitar si abans d’un any la situació canvia.

• Els emigrants retornats de més de 45 anys que hagin treballat a l’estranger almenys 6 mesos des de
la darrera sortida d’Espanya i que retornin en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud (no tenen
l’obligació d’estar inscrits com a demandants 12 o més mesos).
• Les víctimes de violència de gènere o domèstica acreditada (no s’exigeix portar 12 mesos inscrits
com a demandants ininterrompudament ni tenir 45 o més anys d’edat).
• Qui no té dret a prestacions o subsidis per atur ni a la renda agrària.
• Qui no té ingressos propis ni de la unitat familiar que sumats i dividits entre el nombre de membres
superi 468 € mensuals. En el cas de les víctimes de violència de gènere o domèstica no es tenen en
compte les rendes del seu agressor.
• Qui no ha estat beneficiari del programa de la RAI en el darrer any anterior a la data de sol·licitud,
excepte les víctimes de violència de gènere o domèstica i les persones amb discapacitat.
• Qui no ha estat beneficiari de tres programes de RAI anteriors.

• Qui subscrigui el comprimís d’activitat1 i adquireixi el comprimís de participar a un itinerari actiu
d’inserció laboral que es determini.
• Qui no disposi d’ingressos propis superiors al 75% de l’SMI (468 € mensuals el 2009) i la suma
dels ingressos mensuals obtinguts per tots els membres de la unitat familiar (inclosa la persona
beneficiària) dividida entre el nombre de membres que la componen, no superi el 75% de l’SMI
(468 € al mes l’any 2009).
La carència de rendes s’ha de donar en el moment de l’esgotament, així com en el de la
sol·licitud, i mantenir-se durant la percepció del PRODI.
• Qui no percebi salaris socials, rendes mínimes o ajuts anàlegs d’assistència social.
• Qui no percebi pensió o prestació econòmica de la Seguretat Social, excepte les compatibles
amb el treball.

Quina quantia té?

Quant de temps es pot cobrar?

421,79 €

• La durada màxima és de 6 mesos.

• Dret a complements:

Quina quantia té?

- Víctimes de violència de gènere o domèstica: ajut suplementari de 1.240,56 € quan es vegin
obligades a canviar de residència.
- Si mentre es participa en la RAI es comença a treballar com a autònom o per compte d’altri a
temps complet se suspèn la RAI i es té dret a un ajut equivalent al 25% de la quantia durant
180 dies.

El 80% de l’SMI, 421,79 € el 2009.
Obligacions dels beneficiaris
• Complir el compromís d’activitat.
• Participar en les actuacions que es determinin en l’itinerari actiu d’inserció laboral.

