La capitalització de l’atur

Què es la capitalització:
• Capitalitzar l’atur consisteix en rebre d’un sol cop l’import
total o parcial de la prestació per atur a nivell contributiu.
També es pot utilitzar la prestació pel pagament de les
quotes a la seguretat social.
• La capitalització de l’atur és una mesura de foment
de l’ocupació, l’objectiu de la qual és fomentar
l’autoocupació
• La capitalització és una política activa de qualitat, una
oportunitat per a totes aquelles persones que són
perceptores de la prestació d’atur i tenen la intenció de
crear el seu propi lloc de treball.

On es regula:
• A la Llei 20/2007 d’11 de juliol de l’Estatut de Treball Autònom
(art. 34):
- Treballadors autònoms.
- Socis de Societats Mercantils.
• A la Llei 5/2015 ,de 29 de març, d’Economia Social (art. 10)
- Socis treballadors o de treball de cooperatives.
- Socis de societats laborals.

On i com es tramita:
• A les oficines de treball de la Generalitat
– L’Oficina de Treball informa, rep la documentació i informa de
la viabilitat, si s´escau.
– L’Oficina de Treball fa arribar la documentació al Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE), a la seva Dirección Provincial.

• El SEPE, reconeix la capitalització, paga i comunica a les
persones interessades l’aprovació.
• L’Oficina de Treball rep la documentació justificativa de l’inici
de l’activitat i de les despeses. Aquesta documentació l’envia a
la Direcció Provincial del SEPE.

A qui va destinada la capitalització:
• A persones aturades amb un projecte d’autoocupació que hagin
sol·licitat o siguin perceptores de prestació contributiva.
Caldrà que compleixin els següents requisits:
- Estar aturats
- Haver cessat de forma definitiva en la seva relació laboral
- Tenir, com a mínim, 3 mesos de prestació d’atur pendents de
cobrar
- No haver obtingut la capitalització d’atur els últims quatre anys
immediatament anteriors a la sol·licitud
- No haver compatibilitzat el treball per compte propi amb la
prestació d’atur en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud

- Tenir previst realitzar una activitat per compte propi o una activitat
professional com a soci d’una societat mercantil o incorporar-se de
forma estable, com a soci treballador o de treball, a una cooperativa o
societat laboral.
- Fer la sol·licitud de la capitalització abans d’iniciar de l’activitat
- Iniciar, una vegada rebuts els diners, l’activitat en el termini màxim
d’un mes i sempre posteriorment a la sol·licitud.

Tipus de capitalització:
• Total:

• Parcial:

En un sol pagament es rep tota la prestació pendent.
Des de la data d’inici de la capitalització s’avança el
percentatge sol·licitat.
Es descompta l’interès anual del diner.
Combinació del pagament avançat i els pagaments
mensuals per subvencionar les quotes de la Seguretat
Social.

• Només quotes: Només pagaments mensuals per subvencionar les
quotes de la Seguretat Social.

- En els autònoms, la subvenció de quotes en els dos casos, parcial
quotes i tot quotes, es fa amb un abonament mensual fix durant tota la
prestació. La quantitat la determina el primer rebut pagat d’autònoms i
no s’hi aplica bonificacions ni recàrrecs. No s’hi descompta l´interès.
- En el cas del Règim General es subvenciona el 100% de la cotització
del treballador.
- NO es paguen les quotes ingressades a les Mutualitats (Col·legis
Professionals).

I ho faran segons la forma jurídica:

. Autònoms, poden capitalitzar per:
- Despeses d’inici de l’activitat
- Taxes i tributs
- Assessorament, formació i informació (màxim 15% de la prestació
capitalitzada)

• Societats mercantils, poden capitalitzar per:
- Capital Social
- Despeses d’inici de l’activitat
- Taxes i tributs
- Assessorament, formació i informació (màxim 15% de la prestació
capitalitzada)

• Cooperatives i Societats Laborals, poden capitalitzar per:
- Capital Social
- Despeses d’inici de l’activitat
- Taxes i tributs
- Assessorament, formació i informació

Capitalització autònoms:
Qui pot capitalitzar:
1- Persones físiques que realitzen de forma habitual, per compte
propi, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu.
2- TRADE. Treballadors Autònoms Dependents.
3- Comuners de comunitats de bens i socis de societats civils.
4- Treballadors per compte propi agrari i per compte propi dels
treballadors del mar.
5- Treballadors per compte propi incorporats a un Col·legi Professional.
(Aquests no tenen dret a la subvenció de quotes)
6- Els autònoms col·laboradors no poden capitalitzar.

Capitalització autònoms:
Documentació:
1- Memòria del projecte empresarial. Haurà d’incloure el pla econòmicfinancer dels recursos econòmics.
2- Pressupostos de la inversió.
3- Contractes de traspàs / lloguer, si s’escau.
4- Contracte de la societat civil particular (SCP), si s’escau.

Capitalització Societats Mercantils
(Nova creació / Incorporació / Nova aportació):

Qui pot capitalitzar:
1- Persones que constitueixin una societat mercantil o que entrin a
formar part d’una societat que s’hagi constituït dins dels dotze mesos
immediatament anteriors a la data en que s’efectua l’aportació.
Societats Mercantils són les societats de capital: societats de
responsabilitat limitada, societats anònimes i societats comanditàries per
accions.
Es regulen a la Llei de Societats de Capital (RDL 1/2010, de 2 de juliol)
2- Hauran de fer, sempre, una aportació al capital social
3- Que no hagin mantingut un vincle laboral previ, immediatament
anterior a la situació d’atur, amb aquesta societat o amb altres del mateix
grup empresarial

Capitalització Societats Mercantils
(Nova creació / Incorporació / Nova aportació):

4- S’hauran de donar d’alta al Règim de la Seguretat Social dels
Treballadors per Compte Propi o Autònoms o al Règim de la
Seguretat Social dels Treballadors del Mar (No Mútues).
5- Hauran de tenir el control efectiu de la Societat Mercantil on facin
l’aportació (Art 305 del RDL 8/2015 de 30 d’octubre).

Capitalització Societats Mercantils
(Nova creació / Incorporació / Nova aportació):
Documentació (Nova creació):
1- Memòria del projecte empresarial
2- Document signat pels futurs socis on ha de constar:
– La identitat dels socis
– La manifestació de la voluntat de constituir una societat de capital
– Valor i número d’accions que subscriurà cadascun dels socis
– Identitat de la persona o persones que tindran atribuïdes les funcions
de direcció i gerència de la societat
– Si l’activitat professional s’enquadrarà al RETA o al de Treballadors del
Mar
3- Projecte d’Estatuts Socials

Capitalització Societats Mercantils
(Nova creació / Incorporació / Nova aportació):
Documentació (Nova creació):
4- Qualsevol altra documentació que pugui acreditar la inversió i/o la
viabilitat del projecte.

Capitalització Societats Mercantils
(Nova creació / Incorporació / Nova aportació):
En el cas d’Incorporació o nova aportació:
Documentació:
1- Escriptura de constitució de l’empresa i justificant de la seva inscripció
al Registre Mercantil.
2- Certificat de l’òrgan d’administració d la societat on consti:
- Que el treballador ha sol·licitat l’ ingrés a la societat.
- Condicions en que es produirà l’ ingrés: RETA, període de prova,...
- Valor de compra de les accions o participacions de la societat i data
prevista en que la persona farà l’aportació al capital social.
- Identitat de la persona o persones que tinguin atribuïdes les funcions
de direcció i gerència de la societat.

Capitalització Societats Mercantils
(Nova creació / Incorporació / Nova aportació):
En el cas d’Incorporació / Nova aportació:
Documentació:
3- Memòria del projecte (Només si és una societat constituïda
però que encara no ha iniciat l’activitat).
4- Qualsevol altra documentació que acrediti la inversió que es vol
realitzar i/o la viabilitat del projecte (també en el cas que no hagi
iniciat l’activitat).

Capitalització Cooperatives i Societats Laborals
(Nova creació / Incorporació):
Qui pot capitalitzar:
1- Persones que hauran de tenir un contracte
discontinu) a temps total o parcial amb la societat.

fix

(o fix

2- Poden haver mantingut un vincle contractual previ amb la
societat.
3- Els socis temporals podran capitalitzar si s’incorporen, de forma
estable, amb posterioritat.

Capitalització Cooperatives i Societats Laborals
(Nova creació / Incorporació):
Documentació (Nova creació):
1- Memòria del projecte.
2- Document privat signat pels futurs socis on haurà de constar:
- Identitat dels socis
- Manifestació de la voluntat de constituir la cooperativa o societat
laboral.
- Condicions de treball estable.
- Si es fixa, o no, període de prova i durada.
- Aportació del soci treballador al capital social de la cooperativa i si és
el cas, la quota d’ingrés; o el valor i el número d’accions i participacions
pel soci de societat laboral anònima o de responsabilitat limitada.

Capitalització Cooperatives i Societats Laborals
(Nova creació / Incorporació):
Documentació (Nova creació):
3- Projecte d’estatuts
4- Qualsevol altra documentació que acrediti la inversió que es vol
realitzar i/o la viabilitat del projecte (també en el cas que no hagi
iniciat l’activitat)

Capitalització Cooperatives i Societats Laborals
(Nova creació / Incorporació):
En el cas d’incorporació:
Documentació:
1- Certificació del Consell Rector de la cooperativa o bé de l’òrgan
d’administració de la societat laboral on consti:
- Que el treballador hi ha sol·licitat l’ ingrés.
- Les condicions en que es produirà l’ ingrés: condicions de treball
estable i, si es fixa o no període de prova i la seva durada.
- Import de l’aportació al capital social de la cooperativa i si és el cas,
la quota d’ingrés; o el valor d’adquisició de les accions o participacions
de la societat laboral anònima.
2- Memòria del projecte (Només si és una cooperativa o una societat
laboral constituïda però que encara no ha iniciat l’activitat)

Podeu trobar informació a:
•

https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tuprestacion.html

•

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits/emprenedoria-i- lautoocupacio/capitalitzacio_de_latur

Podeu trobar informació a:
•

https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para- emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tuprestacion.html

•

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits/emprenedoria-i- lautoocupacio/capitalitzacio_de_latur

I els impresos:
•

https://treball.gencat.cat/ca/informacio/formularis_documents/ impresos_departament/

Per fer l’autocàlcul de la prestació:
•

https://sede.sepe.gob.es/dgsimulador/introSimulador.do

GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA

