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Introducció

En aquest mòdul analitzarem, en el marc de les polítiques d’ocupació, les po-

lítiques passives, principalment la funció i el pes que tenen en el mercat de

treball. Assenyalarem la intenció de combinar el nivell de protecció per deso-

cupació basat en les prestacions per atur amb la potenciació de mesures actives

d’ocupació, amb la finalitat d’augmentar la promoció activa de les oportuni-

tats d’ocupació dels aturats. Així doncs, es pretén que les mesures passives es

mantinguin en els casos de necessitat i alhora s’incrementin les mesures acti-

ves de recerca d’ocupació, per tal que els treballadors desocupats trobin feina

en l’espai de temps més curt possible.

Les principals preguntes que intentarem respondre en aquest mòdul són les

següents:

• Quin paper tenen les polítiques passives d’ocupació en el mercat de treball.

• Quins recursos es destinen a aquestes polítiques en els diferents estats

membres de la Unió Europea.

• Com s’estructura el sistema espanyol de protecció per atur.

• Quins programes exemplifiquen actualment la combinació de mesures de

protecció i de mesures actives d’ocupació.

Per tal de donar resposta a aquestes qüestions, el mòdul s’estructura en tres

parts.

La primera part presenta el concepte de política passiva d’ocupació, la impor-

tància que tenen aquestes polítiques en el mercat de treball i el nivell de recur-

sos que s’hi destinen en el marc de la Unió Europea i, per a acabar, introdueix

els diferents nivells de protecció en què s’estructura el sistema espanyol de la

Seguretat Social.

La segona part se centra en la protecció per atur i desenvolupa els diferents

nivells de protecció per desocupació existents a l’Estat espanyol, que són les

prestacions per atur de nivell contributiu i les prestacions de nivell assistencial.

L’última part descriu els programes que actualment són un exemple de com-

binació de polítiques passives i mesures de caràcter assistencial amb polítiques

actives d’ocupació, concretament la renda activa d’inserció i la renda mínima

d’inserció.
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Objectius

Els objectius que es volen aconseguir amb l’estudi d’aquest mòdul són el se-

güents:

1. Comprendre el rol i el pes de les polítiques passives d’ocupació dins les

polítiques d’ocupació del mercat de treball.

2. Conèixer els recursos que destinen el països de la Unió Europea.

3. Analitzar els diferents nivells de protecció existents actualment a l’Estat

espanyol.

4. Entendre les característiques de la prestació d’atur contributiva i del sub-

sidi d’atur, i també els requisits que han de complir els beneficiaris per a

accedir a les diferents prestacions.

5. Conèixer els principals programes que combinen mesures protectores i

assistencials amb polítiques actives d’ocupació.
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1. Les polítiques passives d’ocupació

La finalitat última de les polítiques passives d’ocupació és el manteniment

d’un nivell de renda per a les persones afectades per la desocupació. Aquesta

renda els ha de permetre, durant un quant temps –que ha de ser tan curt com

sigui possible–, sortir de la situació d’atur mitjançant la participació en pro-

grames d’inserció en el mercat de treball.

En aquest sentit, en el marc de la Unió Europea, tot i que actualment es desti-

nen més recursos a polítiques passives, la intenció és incrementar les mesures

actives en detriment de les passives i cercar fórmules per a activar les polítiques

passives, com és el cas de condicionar la percepció d’una prestació o renda

determinada al compromís de seguir un itinerari d’inserció laboral.

1.1. Definició

Les polítiques passives d’ocupació estan estretament lligades, d’una banda, al

nivell de desenvolupament dels països i, de l’altra, a la concepció d’un model

de protecció social determinat. En els països subdesenvolupats o en vies de

desenvolupament, els nivells de protecció són inexistents o realment molt

febles. En els estats considerats amb un bon nivell de desenvolupament, hi ha

mesures de protecció social per als ciutadans i per als treballadors en particular,

si bé es constaten importants diferències segons la tradició, la concepció del

model social i polític, i del paper i la intervenció que l’estat ha de tenir en

aquesta matèria.

El model de protecció social europeu és possiblement el més complet i desen-

volupat, ja que només en pensions la Unió Europea destina entorn del 13%

del seu PIB. Així mateix, en el conjunt de la Unió Europea es destina entorn

del 29,4% del seu PIB a les prestacions de tipus social en sentit ampli.

Com ja hem tractat anteriorment, dins les polítiques d’ocupació hi ha dues

grans categories –les polítiques passives i les polítiques actives–, distinció sug-

gerida per l’OCDE que té una acceptació general. Les primeres agrupen les me-

sures que tenen per objecte l’assegurament d’un cert nivell d’ingressos per a

les persones en situació de desocupació, incloses algunes mesures de foment

de jubilacions anticipades, mentre que les segones comprenen totes aquelles

mesures destinades a incidir directament en el funcionament del mercat de

treball per a augmentar el nivell d’ocupació i reduir l’atur.

Les polítiques passives, a diferència de les polítiques actives, es dirigeixen als

efectes de la desocupació i no a les causes possibles. Així mateix, són d'aplicació

als aturats i als prejubilats.

Polítiques actives i
passives

Dins les polítiques d’ocupació
hi ha dues grans categories:
1) Les polítiques passives,
que agrupen les mesu-
res que tenen per objecte
l’assegurament d’un cert nivell
d’ingressos per a les persones
en situació de desocupació.
2) Les polítiques actives que
comprenen totes aquelles me-
sures destinades a incidir direc-
tament en el funcionament del
mercat de treball per a aug-
mentar el nivell d’ocupació i
reduir l’atur.
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Les polítiques passives, a més a més de mantenir un nivell de renda per a

les persones desocupades, afavoreixen la demanda interna i actuen com a es-

tabilitzador automàtic en èpoques de crisi. Des d'aquesta perspectiva, poden

pal·liar els efectes de les recessions econòmiques.

L’acció protectora per desocupació comprèn les prestacions de nivell contri-

butiu i assistencial a què es refereix l’article 206 de la Llei General de la Segu-

retat Social i que són les següents:

1) En el nivell contributiu

a) Prestació per atur total o parcial.

b) Abonament de l’aportació de l’empresa corresponent a les cotitzacions a

la Seguretat Social durant la percepció de les prestacions per desocupació, i

també el complement de l’aportació del treballador durant la percepció de la

prestació d’atur.

2) En el nivell assistencial

a) Subsidi per desocupació.

b) Abonament, si escau, de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents

a la contingència de jubilació durant la percepció del subsidi per desocupació.

c) Dret a les prestacions d'assistència sanitària i, si escau, a les prestacions fa-

miliars.

3) L’acció protectora comprendrà, a més, accions específiques de formació,

perfeccionament, reconversió i inserció professionals a favor dels treballadors

desocupats.

Així doncs, les polítiques passives d’ocupació són aquelles que tenen per ob-

jecte protegir el desocupat mitjançant rendes econòmiques que garanteixin la

cobertura de les seves necessitats.

Relacionat amb les polítiques passives, hi ha els conceptes següents:

• La taxa de cobertura, que medeix la relació entre el nombre de desocupats

que reben prestacions per desocupació i el nombre total de desocupats.

• La taxa de substitució, que es calcula dividint les rendes que es perceben

de la prestació derivada de la protecció a la desocupació pel salari previ a

la contingència de la desocupació.
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1.2. Marc europeu i destinació de recursos

El Tractat d’Amsterdam de l’any 1997 va representar un important avanç en

matèria de polítiques d’ocupació, amb la incorporació d’un nou títol específic

sobre aquesta matèria. Aquesta demanda es venia reclamant des de l’any 1991,

quan es va aprovar el Tractat de Maastrich.

El Consell Europeu de Luxemburg sobre ocupació de novembre de 1997 va po-

sar en marxa de manera anticipada les disposicions del Tractat d’Amsterdam,

l’anomenada estratègia europea per a l’ocupació recollida en el Tractat de la Co-

munitat Europea.

L’estratègia europea per a l’ocupació i la seva evolució és analitzada àmplia-

ment en el mòdul 2 d’aquests materials. És una estratègia que, com s’observa

en el contingut del mòdul “L’estratègia europea per a l’ocupació”, ha evolu-

cionat amb el pas dels anys i cada vegada està més relacionada tant amb les

polítiques microeconòmiques com amb les macroeconòmiques.

L’estratègia europea per a l’ocupació pretén crear més i millors llocs de treball

a tota la Unió Europea i s’inspira actualment en l’Estratègia Europa 2020 pro-

posada per a aquesta dècada per la Comissió al març del 2010. Entre els seus

cinc objectius hi ha aconseguir una taxa d’ocupació de la població entre 20 i

64 anys d’almenys el 75%, amb una més gran participació de les dones i dels

treballadors més grans.

Tot i la importància que tenen les polítiques actives des de la perspectiva de

l’estratègia europea per a l’ocupació, els recursos per a les prestacions econò-

miques necessàries per a afrontar les situacions d’atur continuen representant

la part més important de la despesa en polítiques d’ocupació a la Unió Euro-

pea. La taula següent mostra la despesa en polítiques d’ocupació en relació

amb el PIB als països de la Unió Europea. Es recull la despesa de les polítiques

passives, de les polítiques actives, dels costos dels serveis públics d’ocupació i

la despesa total de les polítiques d’ocupació.

Taula 1. Despesa en polítiques d'ocupació als països de la Unió Europea, 2011 (percentatge del
PIB). Polítiques passives, polítiques actives, funcionament dels serveis d'ocupació i totals.

País P. passives P. actives SPO Total

UE (28 països) 1,209 0,494 0,211 1,914

Bèlgica 2,091 1,379 0,212 3,682

Bulgària 0,422 0,132 0,039 0,593

República Txeca 0,281 0,178 0,097 0,556

Dinamarca 1,646 1,541 0,543 3,730

Alemanya 1,022 0,446 0,350 1,818

Font: Eurostat. SPO: Serveis Públics d’Ocupació; *: 2010.
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País P. passives P. actives SPO Total

Estònia 0,492 0,146 0,082 0,719

Irlanda 2,640 0,714 0,137 3,491

Grècia *0,726 *0,224 *0,011 *0,961

Espanya 2,881 0,708 0,106 3,694

França 1,402 0,682 0,252 2,336

Croàcia -- -- -- --

Itàlia 1,363 0,312 0,031 1,705

Xipre 0,686 0,311 0,033 1,030

Letònia 0,318 0,332 0,036 0,686

Lituània 0,295 0,182 0,081 0,559

Luxemburg 0,638 0,459 0,053 1,150

Hongria 0,662 0,350 0,010 1,022

Malta 0,321 0,050 0,112 0,483

Països Baixos 1,641 0,725 0,373 2,739

Àustria 1,286 0,571 0,186 2,043

Polònia 0,304 0,333 0,084 0,722

Portugal 1,336 0,458 0,016 1,910

Romania 0,247 0,029 0,089 0,365

Eslovènia 0,870 0,252 0,105 1,227

Eslovàquia 0,496 0,223 0,072 0,791

Finlàndia 1,475 0,857 0,124 2,456

Suècia 0,631 0,934 0,248 1,813

Regne Unit *0,306 *0,078 *0,332 *0,717

Font: Eurostat. SPO: Serveis Públics d’Ocupació; *: 2010.

En conjunt, als països de la Unió Europea el fons destinat a polítiques passives

és superior al destinat a les actives: s’estima que es destina a Europa (UE-28)

entorn d’un 1,9% del PIB a les polítiques d’ocupació, un 1,2% s’adreça a les

polítiques passives, un 0,5% a les polítiques actives i un 0,2% al funcionament

dels serveis públics d’ocupació.

En la gran majoria de països, la destinació de fons a polítiques passives és su-

perior a la destinació de fons a les actives. Així mateix, d’una banda, s’observa

en aquesta taula que normalment els països que més dediquen a polítiques

actives coincideixen amb els que també destinen més recursos a polítiques

passives. De l’altra, no sembla que hi hagi una relació clara en els diferents
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països entre el pes d’aquestes polítiques i la situació del mercat de treball; és

a dir, Dinamarca i els Països Baixos tenen una taxa d’atur baixa i alhora una

gran destinació de recursos a aquestes polítiques i, per contra, Grècia i Bulgària

–que tenen taxes més elevades d’atur– hi destinen menys esforç.

La importància de les polítiques d’ocupació i, més concretament, de les políti-

ques passives d’ocupació, està estretament relacionada amb el nivell de desen-

volupament de l’estat del benestar en els diferents països, i en menys mesura

amb la seva situació del mercat de treball; per tant, obeeix més a raons histò-

riques i de tradició, la qual cosa fa que hi hagi diferents plantejaments i, en

conseqüència, diferències importants.

1.3. Els nivells de protecció en el sistema espanyol de la

Seguretat Social

El sistema espanyol de la Seguretat Social s’estructura en tres nivells de

protecció: el nivell contributiu, el nivell assistencial i el nivell comple-

mentari o lliure. A banda, cal esmentar el Fons de Reserva de la Segu-

retat Social.

1.3.1. Nivell contributiu

La seva característica principal és l’obligatorietat de la inclusió en el sistema

(afiliació) i l’obligatorietat de les aportacions (cotitzacions). D’altra banda, és

el nivell més desenvolupat històricament i legalment. Les idees bàsiques del

sistema contributiu són les següents:

• Hi ha un règim general, que comprèn essencialment els treballadors per

compte d’altri de la indústria i els serveis, i diversos règims especials (autò-

noms, agraris, empleats de la llar, treballadors del mar i mineria del carbó).

• Hi ha una única afiliació al sistema, en iniciar el treballador la primera

activitat laboral, i posteriors altes i baixes en el mateix règim o en d’altres

de diferents.

• El finançament del sistema es basa en la cotització, aportació d’empresaris

i treballadors segons l’aplicació d’uns percentatges sobre les rendes del tre-

ball. L’Estat també contribueix a finançar el sistema mitjançant aportaci-

ons directes del seu pressupost.

• La concessió de prestacions implica el compliment de determinats requi-

sits.

Web d’interès

També podem consultar
més informació en l’adreça
següent: http://www.seg-
social.es.

http://www.seg-social.es
http://www.seg-social.es
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• El sistema funciona amb caràcter general segons la regla de la proporcio-

nalitat de les prestacions econòmiques (com més cotitzacions, superiors

prestacions).

• Hi ha unitat en el sistema. Les cotitzacions efectuades a un determinat

règim s’acumularan a les efectuades amb posterioritat a un altre règim.

• El sistema contributiu de la Seguretat Social no protegeix tots els espanyols,

però sí un elevat percentatge de població activa.

• El mètode financer utilitzat és el repartiment; és a dir, bàsicament la recap-

tació anual es distribueix entre els beneficiaris del mateix període anual.

1.3.2. Nivell assistencial o no contributiu

El nivell assistencial o no contributiu respon a l’imperatiu constitucional que

exigeix als poders públics que mantinguin un règim de la Seguretat Social per

a tots els ciutadans que garanteixi l’assistència i prestacions socials suficients

en les situacions de necessitat.

Per tant, les prestacions socials s’atorguen per l’existència d’una situació de

necessitat, amb independència de les aportacions efectuades (cotitzacions).

Aquest nivell té vocació d’abastar tota la població (universalitat) i es finança a

càrrec dels pressupostos públics. Dins d’aquest nivell trobem els tipus següents:

• Les prestacions no contributives per jubilació, invalidesa i per tenir fills

a càrrec.

• Les diferents mesures previstes per les comunitats autònomes conegudes

com a renda mínima d’inserció.

• Les prestacions assistencials per atur.

• La prestació per assistència sanitària.

1.3.3. Nivell complementari o lliure

Edifici que alberga la seu de la Seguretat Social.

La característica principal del nivell complementari o lliure és la voluntarietat:

els ciutadans poden adoptar mecanismes de cobertura i complementarietat

respecte al sistema públic de protecció social –del nivell contributiu i assisten-

cial. En aquest àmbit es troben els tipus següents:

• Els plans i fons de pensions.
Edifici que alberga la seu del Ministeri de

Treball.
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• Les mutualitats de previsió social voluntària.

• Les diferents modalitats d’assegurança existents en el mercat.

1.3.4. Fons de reserva de la Seguretat Social

El fons de reserva de la Seguretat Social en la Tresoreria General de la Seguretat

Social (TGSS) té per finalitat atendre necessitats futures del sistema de la Se-

guretat Social i es dota a càrrec dels excedents dels ingressos que financen les

despeses de caràcter contributiu que resultin de la liquidació dels pressupostos

de la Seguretat Social en cada exercici econòmic, sempre que les possibilitats

econòmiques i la situació financera del sistema ho permetin.
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2. La protecció per atur

2.1. Classes

La Constitució espanyola, dins els principis rectors de la política social i eco-

nòmica, estableix que els poders públics mantindran un règim públic de la

Seguretat Social per a tots els ciutadans que garanteixi l’assistència i les pres-

tacions socials suficients en les situacions de necessitat i, especialment, en el

cas de falta de feina. La protecció per atur és la plasmació d’aquest manament

constitucional, i no es pot considerar estrictament una protecció atorgada pel

sistema de la Seguretat Social. Les seves específicitats són les següents:

• La cotització per atur s’efectua de manera separada de la cotització per la

resta de contingències.

• Hi ha un organisme que gestiona les prestacions d’aquesta naturale-

sa, el Servei Públic d’Ocupació Estatal –SEPE– que depèn del Ministeri

d'Ocupació i Seguretat Social.

Dins del sistema de protecció per atur a l’Estat espanyol es pot distingir:

• La prestació de nivell contributiu.

• La prestació de nivell assistencial, anomenada subsidi d’atur.

• La renda activa d’inserció.

• La renda mínima d’inserció.

2.2. Prestació d’atur de nivell contributiu

2.2.1. Concepte

Aquest tipus de prestació protegeix la situació d’atur de les persones que poden

i volen treballar i perden la seva feina de manera temporal o definitiva o ve-

uen reduïda temporalment la seva jornada ordinària de treball, en determinats

percentatges que fixa la normativa, amb la corresponent pèrdua o reducció

corresponent de salari. Per a tenir accés a la protecció per atur en el seu nivell

contributiu es requereix, a més de complir una sèrie de requisits que exposa-

Web d'interès

Sobre aquest tema podeu
consultar el document emès
pel Ministeri d’Ocupació i Se-
guretat Social.

http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/quiero_cobrar_paro/he_trabajado_mas_de_un_ano.html
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rem més endavant, la cotització prèvia del treballador a la Seguretat Social per

aquesta contingència, atès que el seu finançament prové de les cotitzacions

dels treballadors, empresaris i les aportacions de l’Estat.

És una prestació econòmica de caràcter mensual que gestiona, abona i controla

el Servei Públic d’Ocupació de l'Estat (SEPE); si bé l’Institut Social de la Marina

gestiona les prestacions per desocupació dels treballadors que pertanyen al

règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

El finançament del sistema de la Seguretat Social s’efectua principalment per

les aportacions d’empresaris i treballadors –quotes de la Seguretat Social. Po-

dem definir la cotització com l’obligació imposada per llei a certes persones

de contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques del sistema de la

Seguretat Social. Aquestes persones són les següents:

• L’empresari, per raons de redistribució de la riquesa (raons de tipus fiscal).

• El treballador, que serà el potencial beneficiari.

La cotització s’efectua sobre l’anomenada base de cotització, que es pot defi-

nir com l’import salarial sobre el qual s’apliquen determinats percentatges a

l’efecte de determinar la quota que s’ha d’ingressar en la TGSS.

La base de cotització està formada, en el règim general, per les retribucions a

què mensualment té dret a rebre el treballador per raó del treball que realitza

per compte d’altri, més la part proporcional de les pagues extraordinàries. La

base de cotització és la peça clau del sistema de la Seguretat Social, ja que

determina l’import de les quotes que s’han d’ ingressar en la TGSS i l’import

de les prestacions que es rebran en el futur.

2.2.2. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquesta prestació per desocupació, sempre que es tro-

bin en alguna de les situacions legals de desocupació establertes, tinguin el

període mínim de cotització exigit per aquesta contingència i no es trobin en

alguna de les situacions d'incompatibilitat, els col·lectius següents:

• Els treballadors per compte d’altri inclosos en el règim general de la Segu-

retat Social que cotitzin per la contingència d’atur.

• El personal contractat al servei de les administracions públiques que tin-

guin previst cotitzar per aquesta contingència.

• Els treballadors per compte d’altri inclosos en els règims especials que pro-

tegeixen aquesta contingència –treballadors de la mineria i el carbó, tre-

balladors per compte d’altri del règim especial dels treballadors del mar,

treballadors fixos per compte d’altri del règim especial agrari.
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• Els socis treballadors de cooperatives de treball associat, inclosos en un

règim de la Seguretat Social que protegeixi aquesta contingència de deso-

cupació, i els socis treballadors de cooperatives d’explotació comunitària

de la terra i els socis de treball.

• Els treballadors estrangers que resideixin legalment a Espanya i reuneixin

els requisits establerts amb caràcter general.

• Els treballadors emigrants retornats.

• Els penats que hagin estat alliberats de presó per compliment de condemna

o llibertat condicional.

• Els militars de complement i els militars professionals de tropa i marineria.

• Els càrrecs representatius dels sindicats que exerceixin funcions de direcció

amb dedicació exclusiva o parcial sempre que percebin una retribució.

• Els membres de corporacions locals i de juntes generals dels territoris his-

tòrics forals, cabildos insulars canaris i consells insulars de les Balears, que

exerceixin aquests càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial i percebin una

retribució per l'exercici del càrrec.

• Els alts càrrecs de les administracions públiques que tinguin dedicació ex-

clusiva, estiguin retribuïts i no siguin funcionaris públics ni tinguin dret a

percebre qualsevol tipus de prestació compensatòria com a conseqüència

del seu cessament.

2.2.3. Requisits per a accedir a la prestació

Els requisits que s’han de complir per a accedir a la prestació són:

1) Haver treballat i estar afiliat a la Seguretat Social i en situació d’alta o assi-

milada, en un règim que prevegi aquesta contingència.

2) Trobar-se en situació legal d’atur (més endavant detallarem quins són els

supòsits que determinen la situació legal d’atur).

3) Tenir cobert un període mínim de cotització de tres-cents seixanta dies din-

tre dels sis anys anteriors a la situació d’atur.



CC-BY-NC-ND • PID_00211449 17 Polítiques passives d’ocupació

L’incompliment de l’empresari de les obligacions d’afiliació, alta i cotització

no impedeix que el treballador obtingui la prestació per atur. L’entitat gestora

li ha d'abonar les prestacions sens perjudici de les accions que pugui adoptar

contra l’empresa infractora i la responsabilitat que correspongui a aquesta per

les prestacions reconegudes al treballador.

4) No haver complert l’edat ordinària de jubilació que s’exigeix en cada cas

per a tenir dret a la pensió de jubilació, llevat que el treballador no tingui dret

a aquesta pensió per falta d’acreditació del període de cotització requerit.

5) Inscriure’s com a demandant d’ocupació i mantenir la inscripció durant tot

el període de percepció.

6) Acreditar disponibilitat per a buscar activament ocupació i per a acceptar

col·locació adequada mitjançant la subscripció del compromís d’activitat.

Un dels requisits per a accedir a les prestacions per atur és acreditar la disponibilitat
per a buscar ocupació.

La llei precisa que la disponibilitat per a buscar feina s’acredita mitjançant

l’anomenat compromís d’activitat, que s’ha de formalitzar en el moment de

fer la sol·licitud. El compromís d’activitat es defineix en l’article 231.2 de la

Llei general de la Seguretat Social (LGSS) com “el que adquireix el sol·licitant

o beneficiari de les prestacions de buscar activament ocupació, acceptar una

col·locació adequada i participar en accions específiques de motivació, infor-

mació, orientació, formació, reconversió o inserció professional per a incre-

mentar la seva ocupabilitat”. L’incompliment del compromís té efectes im-

portants, ja que es considera una infracció lleu que comporta la pèrdua de la

prestació (d’acord amb un barem que va d’un mes per la primera infracció a

l’extinció del dret a la prestació per la quarta).
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El segon element de control consisteix en l’obligació de l’aturat d’acceptar una

col·locació adequada. Es considera treball adequat el que es correspongui amb

la professió habitual del beneficiari o amb l’última activitat laboral desenvolu-

pada, però també qualsevol altre que es correspongui amb les aptituds físiques

i formatives del treballador. L’article 231.3 de l’LGSS estableix que “un cop

transcorregut un any de percepció sense interrupció de les prestacions, a més

de les professions anteriors, també podran ser considerades adequades altres

col·locacions que a judici del Servei Públic d’Ocupació puguin ser exercides

pel treballador”.

7) No dur a terme una activitat per compte propi o un treball per compte

d’altri a temps complet, excepte comptabilitat establerta per un programa de

foment d’ocupació.

8) No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb la feina.

2.2.4. Situació legal d’atur

En el sistema espanyol de protecció d’atur no es protegeix pròpiament

la situació de desocupació, sinó la pèrdua d’una ocupació. La situació

legal d’atur determina precisament com s’ha de produir aquesta pèrdua

de treball per a ser protegida.

Perquè l’extinció o suspensió de la relació laboral o administrativa –i també la

reducció de jornada– siguin considerades situacions legals d’atur, han de ser

motivades per determinades causes, com ara:

1) Quan s’extingeixi la relació laboral per les causes següents:

• Per acomiadament col·lectiu, que s’acredita per la resolució de l’autoritat

laboral d’expedient de regulació d’ocupació.

• Per mort, jubilació o incapacitat de l’empresari individual (quan això im-

pliqui l’extinció del contracte).

• Per acomiadament (amb la reforma de 2002, la qualificació prèvia de

l’acomiadament desapareix i, per tant, és suficient que hi hagi acomiada-

ment, amb independència que aquest sigui procedent o improcedent).

• Per acomiadament per causes objectives (per falta d’aptitud del treballador,

per falta d’adaptació del treballador a modificacions tècniques, etc.).
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• Per voluntat del treballador (trasllat del centre de treball, modificació de

les condicions del treball, incompliment de les obligacions del empresari,

etc.).

2) Quan se suspengui la relació laboral per expedient de regulació d’ocupació.

3) Quan es redueixin de la jornada laboral determinats percentatges fixats per

la llei (atur parcial).

4) Els treballadors fixos discontinus, segons s’estableixi normativament, en els

períodes d’inactivitat productiva.

2.2.5. Contingut de la prestació

El contigut de la prestació d’atur inclou els elements següents:

• La prestació econòmica per atur total o parcial, segons si el treballador ces-

sa amb caràcter temporal o definitiu de l’activitat que venia desenvolupant

o si el treballador veu reduïda temporalment la seva jornada ordinària de

treball, en determinades proporcions fixades per la normativa, sempre que

el salari sigui objecte d’anàloga reducció.

• L’abonament de part de la cotització a la Seguretat Social, durant la per-

cepció de la prestació per atur. S’inclou la cotització a la Seguretat Social

pels conceptes de jubilació, incapacitat temporal, invalidesa, mort i super-

vivència, protecció a la família i assistència sanitària.

• L’acció protectora comprendrà també accions específiques de formació,

perfeccionament, orientació i inserció professionals en favor dels treba-

lladors desocupats i altres accions que tinguin per objecte el foment de

l’ocupació estable.
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3. Subsidi d’atur

3.1. Concepte

El subsidi d’atur és una prestació assistencial, que té com a objectiu comple-

mentar la protecció de la prestació de caràcter contributiu en les situacions

d'atur.

3.2. Beneficiaris

En el sistema espanyol hi ha diferents modalitats de subsidi d’atur en funció

de les característiques de la persona que en pot ser beneficiària, cosa que de-

termina la durada d’aquesta prestació. Aquestes modalitats són:

• Treballadors que han esgotat la prestació contributiva d'atur i que tenen

responsabilitats familiars.

• Treballadors que han esgotat la prestació contributiva d'atur, que tenen

més de 45 anys el dia que es produeix aquest esgotament i que no tenen

responsabilitats familiars.

• Treballadors emigrants retornats.

• Treballadors que, quan es produeix la situació legal d'atur, no han cobert

el període mínim de cotització per a accedir a una prestació contributiva.

• Persones que han estat alliberades de la presó.

• Treballadors declarats plenament capaços o que han perdut la condició de

pensionista d'incapacitat perquè ha millorat una situació de gran invali-

desa, d'incapacitat permanent absoluta o total per a professió habitual.

• Treballadors de més de 55 anys.

3.3. Requisits per a accedir al subsidi d’atur

Hi ha uns requisits comuns i uns requisits en funció de la modalitat. Els re-

quisits comuns són:

• Estar a l’atur i no tenir dret a la prestació contributiva d’atur.

• Estar inscrit com a demandant d’ocupació i mantenir la inscripció durant

tot el període de la percepció.

Web d'interès

Sobre aquest tema podeu
consultar el document emès
pel Ministeri d’Ocupació i Se-
guretat Social.

http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/quiero_cobrar_paro/he_trabajado_menos_un_ano.html
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• Subscriure el compromís d’activitat.

• No tenir ingressos superiors al 80% de l’indicador públic de renda d’efectes

múltiples (IPREM), vigent en cada moment.

3.4. Contingut de la prestació

El contingut del subsidi d’atur inclou els elements següents:

• Una prestació econòmica.

• El pagament a la Seguretat Social de la contingència de jubilació, si escau.

• Les accions específiques de formació, de perfeccionament, d'orientació,

de reconversió i d'inserció professionals a favor dels treballadors a l'atur

i qualsevol altra acció l'objecte de la qual sigui el foment de l'ocupació

estable.
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4. Programes que combinen mesures de protecció per
desocupació i mesures actives

4.1. La renda activa d’inserció

4.1.1. Concepte

Aquest programa respon a l’objectiu de millorar la capacitat d’inserció profes-

sional dels desocupats, desenvolupant i donant compliment a diverses direc-

trius comunitàries, entre les quals destaquem combatre l’atur de llarga durada

i combinar mesures passives i actives d’ocupació: és a dir continuar mantenint

una protecció adequada en les situacions d’atur, tenint present que la millor

protecció no és una política exclusiva de garantia d’ingressos, sinó combinar

aquesta amb una política d’inserció efectiva, que promogui la contractació

d’aquests col·lectius, mitjançant la combinació de les prestacions i ajuts als

aturats amb mesures d’inserció en el mercat de treball.

La renda activa d’inserció és una mesura que tracta de conjugar

l’assistència social i la política d’ocupació.

La renda activa d’inserció es va introduir a Espanya l’any 2000 i està gesti-

onada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) amb la col·laboració dels

serveis públics d’ocupació de les comunitats autònomes, i té com a objectiu

incrementar les oportunitats d’inserció laboral de col·lectius amb dificultats

especials per a incorporar-se al mercat de treball i que estan en situació de ne-

cessitat econòmica.

En aquest sentit, el programa es configura combinant les accions següents:

• Un itinerari d’inserció laboral a partir del compromís d’activitat, amb una

tutoria individualitzada i amb la incorporació a programes d’ocupació i/

o formació.

• Una renda mensual (renda activa d'inserció), com a ajut econòmic de pro-

tecció per desocupació, complementaria de les accions anteriors, i també

ajudes suplementàries en determinats supòsits.
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4.1.2. Beneficiaris

El programa s’adreça, principalment, a treballadors desocupats de llarga dura-

da, en situació de necessitat i de més de quaranta-cinc anys per a incrementar

les seves oportunitats de retorn al mercat de treball. Si bé també en poden ser

beneficiaris, si compleixen determinats requisits específics, altres col·lectius:

persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, emigrants re-

tornats de quaranta-cinc anys o més, i víctimes de violència de gènere o de

violència domèstica.

4.1.3. Requisits dels beneficiaris

Hi ha uns requisits comuns i uns requisits específics en funció del grup al qual

pertany el possible beneficiari. Els requisits comuns per a ser beneficiari de la

renda activa d’inserció són:

• No tenir feina.

• Estar inscrit com a demandant d'ocupació.

• Subscriure el compromís d'activitat.

• Tenir menys de 65 anys.

• No tenir ingressos propis, en còmput mensual, superiors al 75% del salari

mínim interprofessional (SMI).

• Que la suma dels ingressos mensuals obtinguts per tots els membres de

la unitat familiar (el beneficiari, el cònjuge i els fills de menys de 26 anys

o més grans amb discapacitat o menors acollits), dividida pel nombre de

membres que la formen, no superi el 75% de l'SMI.

• 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 persones amb discapacitat i víctimes de

violència de gènere o de víctimes de violència domèstica.

• No haver estat beneficiari de tres programes de renda activa d'inserció an-

teriors.
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Cal remarcar que en tots els casos, per a ser beneficiaris del programa, els tre-

balladors han de subscriure un compromís d’activitat, que significa acceptar

portar a terme actuacions que afavoreixin la seva inserció laboral, que poste-

riorment seran acordades pels serveis públics d’ocupació.

Com s’ha assenyalat en línies anteriors, a més a més de les persones de qua-

ranta-cinc anys o més en atur de llarga durada, que hagin extingit una presta-

ció contributiva o subsidi d’atur (excepte quan sigui per sanció) i no tinguin

dret a les prestacions o subsidis d’atur o a la renda agrària, l’actual regulació

també dóna la possibilitat d’accedir a la renda activa d’inserció a desocupats

que es trobin en situacions especials, i estableix una certa variació pel que fa

als requisits que es demanen:

L’actual regulació dóna la possibilitat d’accedir
a la renda activa d’inserció a desocupats en

situació especial.

• Les persones desocupades que acreditin la condició de ser disminuïts en

un grau igual o superior al 33%, o ser pensionista per incapacitat. A aquest

col·lectiu no s’exigeix tenir quaranta-cinc anys o més; però sí haver extin-

git una prestació contributiva o subsidi d’atur (excepte quan sigui per san-

ció), no tenir dret a les prestacions o subsidis d’atur o a la renda agrària, i

haver estat inscrit de manera ininterrompuda en l’oficina d’ocupació com

a demandant d’ocupació durant dotze mesos o més.

• Els desocupats que tinguin la condició de treballador emigrant i que

havent retornat de l’estranger acreditin almenys sis mesos de treball a

l’estranger des de la seva última sortida d’Espanya, haver retornat en els

dotze mesos anteriors a la sol·licitud, i figurin inscrits com a demandants

d’ocupació. Han de complir els requisits generals, menys el temps mínim

d’inscripció ininterrompuda com a demandant d’ocupació.

• Les persones que tinguin acreditada de l’administració competent la con-

dició de víctima de violència de gènere o de violència domèstica, sempre

que acreditin la condició de víctima de violència de gènere o víctima de

violència domèstica, estiguin inscrits com a demandants d’ocupació i reu-

neixin els requisits exigits amb caràcter general. No s’exigeix a aquest grup

haver estat inscrit com a demandant d’ocupació dotze mesos o més inin-

terromputs, ni tenir quaranta-cinc anys o més.

• A aquests col·lectius que tenen dret a accedir al programa de la renda activa

d’inserció s’hi incorporen també els treballadors eventuals del règim espe-

cial agrari de la Seguretat Social de les comunitat autònomes d’Andalusia

i Extremadura.

Alguns treballadors immigrants es poden
beneficiar també de la renda activa d’inserció.
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4.1.4. El compromís d’activitat

Per a accedir al programa i ser beneficiari de la renda activa d’inserció, s’ha

de signar un compromís d’activitat que obliga a realitzar les diferents actua-

cions que determinin els serveis públics d’ocupació o, si s’escau, les entitats

que col·laborin amb els serveis d’ocupació en el pla personal d’inserció que

es desenvoluparà durant el temps en què el treballador desocupat estigui en

el programa.

El disseny de les accions d’inserció consisteix en el següent:

1) Una tutoria individualitzada: el treballador ha d’estar a disposició del seu

tutor d’ocupació, que li donarà una atenció individualitzada i l’assessorarà i

li proposarà les accions que haurà de seguir per millorar les seves possibilitats

de trobar feina.

2) Un itinerari d’inserció laboral: un cop el treballador està autoritzat a parti-

cipar en el programa, i en el termini de quinze dies, es portarà a terme una

entrevista professional entre el tutor i el treballador amb l’objecte de comple-

tar i actualitzar la informació que sobre el demandant d’ocupació consta en

els serveis públics d’ocupació i poder definir amb exactitud el seu perfil pro-

fessional, d’una banda, i d’elaborar un pla personal d’inserció laboral d’acord

amb les característiques professionals i formatives del treballadors beneficiaris

del programa, de l’altra.

D’acord amb aquests dos elements, s’estableix l’itinerari personal d’inserció

laboral més apropiat, amb el calendari i les activitats que haurà de desenvolu-

par el treballador.

El tutor d’ocupació promourà la selecció i participació del treballador deso-

cupat en els processos de gestió d’ofertes de col·locació dels serveis públics

d’ocupació.

Els beneficiaris del programa tindran prioritat sobre altres col·lectius per a la

incorporació als diferents plans d’ocupació i/o formació següents:

• A les accions de formació programades en el marc del Pla nacional de for-

mació i inserció professional –Pla FIP–, per tal de proporcionar al treballa-

dor les qualificacions requerides pel sistema productiu, en cas que li man-

qui formació professional específica o la seva qualificació sigui insuficient

o inadequada.

• Als programes de tallers d’ocupació, per a l’adquisició de la formació pro-

fessional i la pràctica laboral necessàries que faciliti la seva incorporació

al mercat de treball.

La tutorització dels aturats entra dins el disseny
de les accions d’inserció.
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• Als plans d’ocupació per a la contractació de desocupats en la realització

d’obres i serveis d’interès general i social, per tal de proporcionar al treba-

llador aturat una pràctica professional adequada.

• A altres actuacions que incrementin les seves possibilitat d’inserció labo-

ral, com són les accions de suport a la recerca de feina i d’informació i

assessorament de l’autoocupació.

4.1.5. Contingut de la renda activa d’inserció

Com s’ha explicat en línies precedent, la renda activa d’inserció es configura

combinant:

• Un itinerari d’inserció laboral a partir del compromís d’activitat, amb una

tutoria individualitzada i amb la incorporació a programes d’ocupació o

formació.

• Una renda mensual (renda activa d’inserció), com a ajut econòmic de pro-

tecció per desocupació, complementària de les accions anteriors.

Pel que respecte a aquesta renda mensual es pot precisar que:

• L'import és igual al 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples

(IPREM).

• La durada màxima de la percepció de la renda, com a norma general, serà

d’un màxim d'onze mesos.

4.2. La renda mínima d’inserció

Les rendes mínimes d’inserció, també anomenades salari social, desenvolupa-

des des de fa temps en un nombre important de països de la Unió Europea

són mesures que han estat potenciades des del final dels anys vuitanta per la

Comunitat Europea amb l’objecte de combatre les situacions d’exclusió social

dels col·lectius més desfavorits, amb la qual cosa es facilita la seva inserció a la

societat i al mercat de treball. A l’Estat espanyol, aquest tipus d’ajut de caràc-

ter assistencial s’ha posat en marxa des de comunitats autònomes, utilitzant

principalment les competències en matèria d’assistència social.

Lectura complementària

Per a més informació podeu
consultar: M.�A.�Purcalla�Bo-
nilla�(dir.)�et�al. (2006). “La
renda mínima d’inserció ca-
talana en el sistema de pro-
tecció social”. Col·lecció Ins-
titut d’Estudis Autonòmics
(núm. 46). Barcelona: Gene-
ralitat de Catalunya.
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Resum

Les polítiques passives d’ocupació són aquelles que tenen per objecte

l’assegurament d’un cert nivell d’ingressos per a les persones que es troben

en situació de desocupació. En conjunt, als països de la Unió Europea el fons

destinat a polítiques passives és superior al destinat a les actives: s’estima que

es destina a Europa (UE28) entorn d’un 1,9% PIB a les polítiques d’ocupació,

del qual un 1,2% del PIB s’adreça a les polítiques passives, un 0,5% del PIB a

les polítiques actives i un 0,2% del PIB al funcionament dels serveis públics

d’ocupació.

La importància de les polítiques d’ocupació i, més concretament, de les políti-

ques passives d’ocupació està estretament relacionada amb el nivell de desen-

volupament de l’estat del benestar en els diferents països, i en menor mesura

amb la seva situació del mercat de treball; per tant, obeeix més a raons histò-

riques i de tradició, la qual cosa fa que hi hagi diferents plantejaments i, en

conseqüència, diferències importants.

La Unió Europea ve insistint des de l’any 1997 que els països de la Unió Euro-

pea han d’organitzar la protecció per desocupació, de manera que, junt amb

les prestacions econòmiques necessàries per a afrontar les situacions d’atur, es

donin oportunitats de formació i ocupació als aturats per tal d’incrementar les

possibilitats de trobar feina al més aviat possible.

La Constitució espanyola estableix que els poders públics mantindran un

règim públic de la Seguretat Social per a tots els ciutadans que garanteixi

l’assistència i les prestacions socials suficients en les situacions de necessitat

i, especialment, en el cas de falta de feina. La protecció d’atur és la plasmació

d’aquest manament constitucional. Hi ha dos sistemes de protecció d’atur: la

prestació d’atur de nivell contributiu i la prestació de nivell assistencial.

La prestació d’atur de nivell contributiu protegeix la situació d’atur de les per-

sones que poden i volen treballar, perden la seva feina de manera temporal

o definitiva o veuen reduïda la seva jornada laboral en una determinada pro-

porció, amb la pèrdua o reducció corresponents del salari. Per a ser beneficiari

d’aquest tipus de prestació, és requereix l’afiliació o inclusió en el sistema de

la Seguretat Social i la cotització prèvia del treballador a la Seguretat Social

per aquesta contingència, atès que el seu finançament es basa en les cotitzaci-

ons dels treballadors, empresaris i les aportacions de l’Estat. A més d’aquests

requisits, el treballador s’ha de trobar en situació legal d’atur, ja que el sistema

espanyol de protecció d’atur no protegeix pròpiament la situació de desocu-

pació, sinó la pèrdua d’una ocupació i, per tant, es determina com s’ha de pro-

duir aquesta pèrdua d’ocupació per a ser protegida; a més, s’ha d’acreditar dis-
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ponibilitat per a buscar activament ocupació i acceptar col·locació adequada

mitjançant la subscripció del compromís d’activitat i no haver complert l’edat

ordinària de jubilació que s’exigeix per a tenir dret a la pensió de jubilació.

Pel que fa a les prestacions socials, aquestes s’atorguen per l’existència d’una

situació de necessitat, amb independència de les aportacions o cotitzacions

efectuades. En aquest nivell hi ha el subsidi d’atur, que és una prestació as-

sistencial que té per objecte complementar la protecció de la prestació de ca-

ràcter contributiu en les situacions de desocupació. Aquesta prestació consta

d’una prestació econòmica i, si escau, del pagament a la Seguretat Social de la

contingència de jubilació.

L’acció protectora inclou també accions específiques de formació, perfeccio-

nament, orientació, requalificació i inserció professionals per a treballadors

aturats i les que tenen per objecte el foment de l’ocupació estable. La duració,

la quantia i la cotització a la Seguretat Social està d’acord amb la modalitat de

subsidi a què es tingui dret.

El subsidi d’atur té diferents modalitats en funció de les característiques de la

persona que en pot ser beneficiària (treballadors que han esgotat la prestació

contributiva d'atur i que tenen responsabilitats familiars; treballadors que han

esgotat la prestació contributiva d'atur, que tenen més de 45 anys el dia que

es produeix aquest esgotament i que no tenen responsabilitats familiars; tre-

balladors emigrants retornats; treballadors que, quan es produeix la situació

legal d'atur, no han cobert el període mínim de cotització per a accedir a una

prestació contributiva; persones que han estat alliberades de la presó; treballa-

dors declarats plenament capaços o que han perdut la condició de pensionista

d'incapacitat perquè ha millorat una situació de gran invalidesa, d'incapacitat

permanent absoluta o total per a la professió habitual; i treballadors de més

de 55 anys). A més a més dels requisits específics establerts per a cada grup, els

requisits comuns per a totes les modalitats per a tenir dret a la prestació són:

estar a l’atur i no tenir dret a la prestació contributiva d’atur; estar inscrit com

a demandant d’ocupació i mantenir la inscripció durant tot el període de la

percepció; subscriure el compromís d’activitat; i no tenir ingressos superiors

al 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), vigent en

cada moment.

Tal com hem comentat abans, la tendència comunitària en matèria d’ocupació

és que cal incrementar les mesures actives d’ocupació i activar les polítiques

passives. Per a fer-ho possible, a l’Estat espanyol s’han posat en marxa diferents

mesures i programes que combinen ambdós tipus de mesures: es tracta dels

programes de la renda activa d’inserció i de les rendes mínimes d'inserció.
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Exercicis d'autoavaluació

1. Indiqueu quines d’aquestes afirmacions són vertaderes.
a) Les polítiques passives d’ocupació tenen per objecte l’assegurament d’un cert nivell
d’ingressos.
b) En el conjunt dels països de la Unió Europea es destinen més recursos a les polítiques
actives que a les polítiques passives.
c) Els models de protecció social que es desenvolupen en els diferents països obeeixen prin-
cipalment a la situació conjuntural del mercat de treball.
d) El nivell de desenvolupament de l’estat del benestar en els diferents països és determinat
principalment per la tradició i per raons històriques.

2. El nivell contributiu del sistema espanyol de la Seguretat Social es caracteritza...
a) per tenir caràcter voluntari.
b) per funcionar amb caràcter general segons la regla de la proporcionalitat de les prestacions
econòmiques.
c) per l’obligatorietat de la cotització d’empresaris i treballadors.
d) per donar protecció a totes les persones.

3. La prestació d’atur de nivell contributiu és una prestació econòmica de caràcter...
a) setmanal.
b) mensual.
c) trimestral.
d) anual.

4. Assenyaleu quines d’aquestes respostes són vertaderes. La prestació d’atur de nivell con-
tributiu protegeix...
a) la situació d’atur de les persones que poden i volen treballar, i no tenen feina, de manera
temporal o definitiva.
b) les persones que poden i volen treballar, han perdut la seva feina de manera temporal o
definitiva, o veuen reduïda temporalment la seva jornada de treball, en determinats percen-
tatges fixats per la normativa, amb la corresponent pèrdua o reducció de salari, i han cotitzat
amb anterioritat per la contingència d’atur el temps requerit.
c) les persones que han perdut la seva feina independentment de si han cotitzat o no amb
anterioritat per la contingència d’atur.
d) tots els treballadors desocupats.

5. Indiqueu quina o quines d’aquestes respostes responen a la definició de cotització.
a) L’obligació imposada per la llei a totes les persones de contribuir al sosteniment de les
càrregues econòmiques del sistema de la Seguretat Social.
b) L’obligació imposada per la llei a certes persones de contribuir al sosteniment de les càr-
regues econòmiques del sistema de la Seguretat Social.
c) L’obligació de l’Estat de constituir un fons de reserva de la Seguretat Social en la TGSS.
d) Les aportacions econòmiques a la TGSS d’empresaris i treballadors.

6. Assenyaleu quins d’aquests requisits són necessaris per a accedir a la prestació d’atur de
nivell contributiu.
a) Tenir cobert un període de cotització de tres-cents seixanta dies dins dels sis anys anteriors
a la situació d’atur.
b) Haver subscrit el compromís d’activitat.
c) Tenir un període de cotització de tres-cents seixanta dies dins dels deu anys anteriors a
la situació d’atur.
d) Trobar-se en situació legal d’atur.
e) Haver esgotat la prestació d’atur i tenir responsabilitats familiars.

7. La prestació d’atur de nivell contributiu i de nivell assistencial inclou...
a) una prestació econòmica i l’abonament de la cotització a la Seguretat Social.
b) l’abonament de part de la cotització a la Seguretat Social, una prestació econòmica i acci-
ons específiques de diferents programes de polítiques actives per a millorar les possibilitats
d’ocupació.
c) l’abonament de tota la cotització a la Seguretat Social i accions específiques dels diferents
programes de polítiques actives.

8. Entre els requisits que s’han de complir per a accedir a la prestació d’atur de nivell con-
tributiu no hi ha...
a) haver treballat i estar afiliat a la Seguretat Social i en situació d’alta o assimilada, en un
règim que prevegi aquesta contingència.
b) tenir quaranta-cinc anys o més.
c) trobar-se en situació legal d’atur.
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d) tenir cobert un període mínim de cotització de tres-cents seixanta dies dintre dels sis anys
anteriors a la situació d’atur.

9. Indiqueu quina d’aquestes respostes no és vertadera. La base de cotització determina...
a) el salari que rep el treballador.
b) l’import que s’ha d’ingressar en la Tresoreria de la Seguretat Social.
c) l’import de les prestacions que rebrà el treballador en el futur.
d) la quota que s’ha d’aportar.

10. Assenyaleu quina d’aquestes respostes no és correcta. El compromís d’activitat que ad-
quireix el beneficiari de prestacions consisteix...
a) buscar feina activament.
b) acceptar una col·locació adequada.
c) participar en accions de polítiques actives que millorin les seves possibilitats d’ocupació.
d) poder acreditar la condició d’aturat de llarga durada.

11. Indiqueu quina resposta no és correcta. La prestació econòmica de la renda mínima
d’inserció té caràcter...
a) assistèncial.
b) contributiu.
c) complementari.
d) condicional al desenvolupament del Pla individual de reinserció.

12. A l’Estat espanyol, les rendes mínimes d’inserció les han posat en marxa...
a) l’Estat.
b) les comunitats autònomes.
c) la Unió Europea.
d) les associacions benèfiques.

13. Indiqueu quines d’aquestes respostes es corresponen amb els requisits comuns que han
de complir els beneficiaris de la renda activa d’inserció.
a) Tenir menys de seixanta-cinc anys.
b) No tenir cap tipus de renda.
c) Estar inscrit com a demandant d'ocupació.
d) Subscriure el compromís d'activitat.

14. Assenyaleu la resposta que no es correspon amb les condicions comunes per a accedir
als subsidi d’atur.
a) Estar a l’atur i tenir dret a la prestació contributiva d’atur.
b) Estar inscrit com a demandant d’ocupació i mantenir la inscripció durant tot el període
de la percepció.
c) Subscriure el compromís d’activitat.
d) No tenir ingressos superiors al 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples
(IPREM), vigent en cada moment.
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Solucionari

1. a i d; 2. b i c; 3. b; 4. b; 5. b i d; 6. a, b, d; 7. b; 8. b; 9. a; 10. d; 11. b; 12. b; 13. a, c i d; 14. a.
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