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Pròrroga i modificació del Programa d'activació per a l'ocupació

NOVETATS LEGISLATIVES

Reial decret llei 7/2017, de 28 d'abril
Modificacions introduïdes al Reial decret llei 16/2014, de 19 de desembre, pel qual
es regula el Programa d'activació per a l'ocupació

Article 2. Beneficiaris
Nova redacció

1. Podran ser beneficiàries d'aquest programa les persones desocupades que hagin presentat la sol·licitud
d'incorporació en el termini indicat a l'article 4 i reuneixin els requisits següents a la data de la sol·licitud:
a) Haver transcorregut com a mínim sis mesos un mes des de l'esgotament d'alguna de les ajudes o prestacions següents de l'última prestació o ajuda reconeguda, sempre que hagi estat alguna de les següents: la prestació per desocupació o el subsidi per desocupació regulats al títol III del text refós de
la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre; la
renda activa d'inserció (RAI) regulada al Reial decret 1369/2006, de 24 de novembre, pel qual es regula el
Programa de renda activa d'inserció per a aturats amb especials necessitats econòmiques i dificultat per
trobar feina, o a les normes que el precedeixen, quan s'hagi esgotat el tercer dret a aquesta; el Programa
temporal de protecció i inserció (PRODI) regulat pel Reial decret llei 10/2009, de 13 d'agost, pel qual es regula el Programa temporal de protecció per desocupació i inserció; el Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació (PREPARA), regulat al Reial decret llei
1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per promoure la transició a l'ocupació estable i la requalificació
professional de les persones desocupades, així com en els successius reials decrets llei que han prorrogat
aquest programa.
A l'efecte d'aquest apartat, no es considerarà esgotament l'extinció derivada d'una sanció o d'una baixa en el
dret per causa imputable al beneficiari.
b) Estar inscrit com a demandant d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació competent el dia 1 d'abril de 2016 1
de maig de 2017. Aquest requisit s'entendrà complert en els supòsits en què el treballador, tot i no estar
inscrit com a demandant d'ocupació en aquesta data, tingui interrompuda la inscripció a causa de la realització d'una feina per compte d'altri, sempre que la durada del contracte hagi estat per temps inferior a 90 dies.
c) Haver estat inscrit com a demandant d'ocupació durant 360 dies 270 dies en els 18 mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud d'incorporació al programa.
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Nova redacció

d) No tenir el dret a la protecció contributiva o assistencial per desocupació ni a la renda activa d'inserció.
e) Haver cessat involuntàriament en una feina per compte d'altri prèviament a l'esgotament de l'últim dret
dels contemplats a la lletra a) anterior. A més, en cas d'haver treballat després de l'esgotament d'aquest dret,
haver cessat de manera involuntària a l'última feina realitzada.
f) No tenir rendes, de la naturalesa que sigui, superiors en còmput mensual al 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, i acreditar responsabilitats familiars.
La consideració de rendes i l'acreditació de les responsabilitats familiars s'efectuaran d'acord amb el que
estableixen els apartats 3.2) i 2 4 i 3, respectivament, de l'article 215 article 275 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny Reial decret legislatiu
8/2015, de 30 d'octubre. A aquests efectes, no es tindran en compte les rendes derivades de les activitats
compatibles amb l'ajuda.
g) En el cas que després de l'esgotament d'alguna de les prestacions o ajudes incloses a l'apartat a) s'hagués percebut algun tipus de rendes mínimes, salaris socials o ajudes anàlogues d'assistència social concedides per qualsevol administració pública, hauran haurà d'haver transcorregut com a mínim 6 mesos un
mes des de la finalització de la percepció d'aquestes rendes abans de la sol·licitud d'aquest programa.
h) Complir amb les obligacions d'activació previstes a l'article 3.
(…)

Apunt:
•

Es redueix el termini d'espera de sis mesos a un mes.

•

Es permet l'accés al Programa d'activació per a l'ocupació (PAO) a qualsevol desocupat que hagi esgotat qualsevol prestació per desocupació, i no únicament després d'haver esgotat el Programa de
requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació, el Programa temporal de protecció i inserció o la renda activa d'inserció.

•

De resultes de la pròrroga del programa (vegeu l'article 4), s'exigeix estar inscrit com a demandant
d'ocupació el dia 1/5/2017. No obstant això, la disposició transitòria única del Reial decret llei 7/2017
estableix que podran incorporar-se al programa les persones que, encara que no compleixin el requisit d'estar inscrites en aquesta data, ho hagin estat els dies 1/12/2014 o 1/4/2016, sempre i quan reuneixin els altres requisits exigits, i els són aplicables les modificacions operades per aquest Reial decret llei (amb què es dona cabuda a potencials beneficiaris als quals la regulació inicial no va permetre l'accés).

•

Es redueix el termini d'inscripció com a demandant d'ocupació de 360 dies a 270 dies dins dels 18
mesos anteriors.
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Article 3. Obligacions d'activació
Nova redacció
Per a la seva incorporació i manteniment al programa, les persones desocupades hauran de complir, a més
dels requisits que estableix l'article 2, les obligacions següents:
(…)
b) Acreditar, davant del Servei Públic d'Ocupació Estatal en el qual es trobin inscrites com a demandants
d'ocupació, que durant el termini d'un mes a partir de la presentació de la sol·licitud han realitzat com a
mínim tres accions de recerca activa d'ocupació (RAO). L'acreditació s'efectuarà dins dels 10 dies hàbils
següents al transcurs de l'esmentat termini d'un mes, en el model establert pel Servei Públic d'Ocupació
corresponent, i contindrà, com a mínim, l'especificació de les accions de recerca activa d'ocupació
realitzades i la data en què s'hagi realitzat l'acreditació. A continuació, el Servei Públic d'Ocupació
comunicarà l'acreditació certificada al Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Es consideraran actuacions de recerca activa d'ocupació les següents:
1a: Feina per compte propi o per compte d'altri.
2a: Inscripció en com a mínim una agència de col·locació.
3a: Enviament o presentació de currículums en com a mínim tres empreses diferents.
4a: Realització de com a mínim una entrevista de feina.
5a: Inscripció com a sol·licitant d'ocupació en com a mínim dos portals d'ocupació públics o privats.
6a: Presentació a com a mínim una oferta de feina gestionada pels Serveis Públics d'Ocupació o per les
agències de col·locació.
7a: Qualsevol altra oferta pels Serveis Públics d'Ocupació i específicament accions formatives o accions
d'informació i actuacions dirigides a l'autoocupació i a l'emprenedoria.
(…)

Apunt: Es facilita als sol·licitants l'acreditació de la recerca activa d'ocupació, tot potenciant la col·laboració
de les agències de col·locació en el compliment d'aquest requisit.
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Article 4. Sol·licitud i incorporació al programa
Nova redacció

1. Per ser admesos al programa i obtenir el reconeixement de l'ajuda econòmica d'acompanyament prevista
a l'article 7, les persones desocupades hauran de presentar la sol·licitud d’incorporació al programa entre el
16 d'abril de 2016 i el 15 d'abril de 2017 dins de l'any següent comptat a partir de l'1 de maig de 2017. La
sol·licitud s'haurà de presentar, d'acord amb el model que es determini, a l'oficina de prestacions del Servei
Públic d'Ocupació Estatal que correspongui a la persona desocupada. La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de
la documentació que acrediti que es reuneixen els requisits recollits a l'article 2 i contindrà el compromís
d'activitat que el sol·licitant haurà de subscriure.
2. Un cop el Servei Públic d'Ocupació Estatal hagi comprovat que es compleixen els requisits d'accés recollits a l'article 2, s'informarà al sol·licitant que, per procedir a la seva admissió al programa i a l'abonament de
l'ajuda econòmica corresponent, haurà d'acreditar haver realitzat les accions de la recerca activa d'ocupació
en els termes establerts a l'article 3, així com tenir assignat un itinerari individual i personalitzat d'ocupació,
en els termes establerts als articles 3 i 6.2.
Així mateix, es donarà trasllat de la sol·licitud al Servei Públic d'Ocupació competent als efectes que iniciï les
actuacions necessàries per a l'assignació d'un tutor individual, el diagnòstic del perfil del sol·licitant i l'elaboració de l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació i l'assignació d'un tutor individual en els termes establerts a l'article 6.
3. Un cop s'hagi acreditat la recerca activa d'ocupació i assignat al treballador l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació, així com el tutor individual assignat el tutor individual al treballador, acreditada la recerca activa d'ocupació i elaborat l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació, el Servei Públic d'Ocupació Estatal dictarà resolució que reconegui la incorporació del treballador al programa, fet que implicarà
el seu dret a la percepció de l'ajuda econòmica i la possibilitat, si escau, de compatibilitzar-la amb la feina en
els termes previstos a l'article 8. El Servei Públic d'Ocupació Estatal resoldrà la sol·licitud en el termini màxim
dels tres mesos següents a la data en què aquesta s'hagi presentat. Transcorregut el termini sense que
s'hagi dictat resolució expressa, s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada per silenci administratiu.
4. Contra la resolució adoptada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal pot interposar-se reclamació prèvia a la
via jurisdiccional social en el termini de trenta dies des de la seva notificació.

Apunt:
•

Es prorroga durant un any més el Programa d'activació per a l'ocupació i s'amplia així el termini per
presentar la sol·licitud d'incorporació fins al 30/4/2018.

•

Cal recordar que el programa inclou una ajuda econòmica d'acompanyament equivalent al 80 % de
l'IPREM (actualment, 426 € mensuals), que es pot rebre durant sis mesos no prorrogables. El programa també inclou la realització d'un itinerari personalitzat d'inserció perquè el treballador aconsegueixi accedir a un lloc de treball.

NOVETATS LEGISLATIVES

Article 6. Desenvolupament del programa en matèria d'activació per a l'ocupació
Nova redacció
(…)
2. Amb caràcter previ a l'admissió al programa, el Servei Públic d'Ocupació competent assignarà al beneficiari sol·licitant un tutor individual que facilitarà la realització i l'acreditació de la recerca activa d'ocupació, en els termes que estableix l'article 3.b), i elaborarà l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació, tot
això en el termini d'un mes des de la sol·licitud de l'admissió al programa, a partir d'una entrevista individualitzada que permeti realitzar un diagnòstic previ del perfil del treballador.
Per facilitar la realització i l'acreditació de la recerca activa d'ocupació, el tutor podrà proporcionar al
sol·licitant la informació necessària sobre les agències de col·locació existents en el seu àmbit d'actuació i els serveis que presten, per tal que puguin realitzar la inscripció.
Així mateix, podrà informar-lo sobre els portals d'ocupació, les ofertes d'ocupació disponibles i de
qualsevol altre instrument que li faciliti el compliment de les actuacions de recerca activa d'ocupació.
Les agències de col·locació que actuïn com a entitats col·laboradores dels serveis públics d'ocupació hauran de realitzar la inscripció del sol·licitant i com a mínim dues de les accions de les recollides als apartats 3r a 6è de l'article 3.b), així com emetre la certificació corresponent.
(…)
6. Els Serveis Públics d'Ocupació comunicaran el següent al Servei Públic d'Ocupació Estatal:
a) La identitat del tutor individual que s'assigni al sol·licitant del programa, l'acreditació de la recerca activa
d'ocupació, els itineraris que s'elaborin i les col·locacions que es realitzin durant la vigència dels itineraris,
així com el seu seguiment. Els itineraris s'hauran de comunicar immediatament després que s'hagin elaborat.
(…)

Apunt: Es defineix millor el paper del tutor en el procés de recerca activa d'ocupació que ha de realitzar el
desocupat per ser inclòs al programa, amb la finalitat de facilitar aquesta recerca i la seva acreditació.
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