Capitalització de l’atur per a iniciar o
incorporar-se a una cooperativa.
La capitalització de la prestació d’atur és una mesura dirigida a fomentar i facilitar
iniciatives d’ocupació autònoma, que consisteix a abonar la prestació d’atur de nivell
contributiu a les beneficiàries que tinguin la intenció d’iniciar una nova activitat com
a persones treballadores autònomes, que vulguin constituir una cooperativa, o que
s’incorporin, de manera estable, com a sòcies treballadores de cooperatives o de societats laborals. Les persones treballadores aturades beneficiàries d’una prestació per
desocupació de nivell contributiu poden sol·licitar un percentatge de la seva prestació
d’atur per tal de poder finançar la inversió inicial i d’altres despeses posteriors.

REQUISITS

3 MODALITATS

>>Tenir dret a rebre una prestació contributiva per desocupació.
>> Disposar, almenys, de tres mesos de dret de prestació a percebre.
>> No haver obtingut el reconeixement del pagament únic durant els
4 anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
>> Acreditar la constitució d’una cooperativa com a persona sòcia
fundadora o la incorporació com a persona sòcia treballadora o de
treball, i l’aportació de l’import del pagament únic al capital social.
>> Iniciar l’activitat i donar-se d’alta a la Seguretat Social en el termini
d’un mes des del cobrament de la capitalització, i en tot cas, amb
data posterior a la presentació de la sol·licitud.
>> En cas d’haver impugnat el cessament de la relació laboral origen
de la prestació per desocupació, la sol·licitud de capitalització s’ha de
presentar després que s’hagi resolt el procediment corresponent.

>> Pagament únic.
>> Subvenció de les quotes de la persona
treballadora a la Seguretat Social ja sigui
cotització (RGSS) com Autònoms.
>> Fraccionament del pagament en les
dues modalitats.
* La modalitat sol·licitada, o qualsevol
modificació dels termes de la sol·licitud,
només es poden realitzar abans de rebre
la notificació del dret sol·licitat.

INFORMACIÓ ÚTIL
>> També es pot sol·licitar la capitalització per incorporar-se a una societat ja existent. Recomanem
aquesta via ja que estalvia molt de temps i volum de documentació a presentar. Això és possible
si en primer lloc la cooperativa i la persona que vol capitalitzar l’atur s’incorporaamb posterioritat
>> Es recomana optar per la modalitat de pagament únic de la prestació, ja que és una manera de capitalitzar l’empresa.
>> La sol·licitud l’ha d’efectuar cada persona sòcia treballadora a l’Oficina de Treball que li correspon pel seu domicili personal. En cas de cooperatives, on diferents persones treballadores presenten la
mateixa documentació, ho pot fer una única persona, en nom i representació de totes les persones sòcies
fundadores que capitalitzin, a l’Oficina de Treball que correspongui pel domicili social de la cooperativa.
>> La persona sol·licitant sempre ha de continuar renovant la demanda d’ocupació a l’Oficina de Treball
fins que es doni d’alta a la Seguretat Social.

Lloc de tramitació
Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya

Cost: gratuït

PASSOS PER CAPITALITZAR L’ATUR
1 - Sol·licitud d’alta inicial o represa de la prestació contributiva per desocupació.
Presentar la sol·licitud d’alta inicial o represa de la prestació contributiva per desocupació, o en qualsevol moment
posterior, sempre que no s’hagi iniciat una activitat o alta a la Seguretat Social
2 - Sol·licitud de capitalització de l’atur.
Presentar la sol·licitud de capitalització de l’atur, juntament amb la documentació complementaria.
3 - Un cop reconegut el dret de pagament únic, i havent efectuat el SEPE el desemborsament de l’import corresponent al compte bancari titular del sol·licitant, transferir la quantitat al compte obert en nom de la cooperativa
“en constitució”.
4 - Constitució de la societat, i inscripció al registre de cooperatives.
5 - Justificació del cobrament (en el termini d’un mes d’haver cobrat la capitalització).
justificació del cobrament ( en el termini d’un mes d’haver cobrat la capitalització).
• Escrit per duplicat amb les dades personals i la documentació que s’aporta.
• Escriptura de constitució de la societat (original i fotocòpia).
• Document de la inscripció efectiva de la societat en el Registre de Cooperatives del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies. (original i fotocopia).
• En el cas de no haver capitalitzat la totalitat de la prestació d’atur: o en el cas d’estar inclòs al Règim 		
d’Autònoms, còpia del primer rebut pagat, o en el cas d’estar inclòs en el regim general, copia de la nomina
o TC2 del mes d’inici de l’activitat.

TERMINIS
1- Presentació de la sol·licitud: en cas de constitució de la cooperativa, es sol·licita abans de la formalització
davant la notaria.
2- Inici de l’activitat: termini màxim d’un mes des de la concessió del dret de capitalització, és a dir, des de l’ingrés dels diners al compte bancari titular de la persona sol·licitant.
3- Justificació de la resolució: presentació de la documentació dins del termini d’un mes des de l’abonament de
la capitalització, és a dir, des que ingressen els diners al compte de la persona sol·licitant; per tant, es recomana
presentar al més aviat possible la documentació al Registre per constituir la cooperativa, amb l’objectiu de disposar de marge per portar a terme els tràmits posteriors dins del termini esmentat.

ENLLAÇOS ALS ARXIUS
>> Sol·licitud del pagament únic de la prestació contributiva:
bcn.coop/wp-content/uploads/2017/09/SollicitudPagamentUnicPensioContributiva1.pdf

>> S’ha d’incloure la següent documentació per a la creació d’una nova societat:
bcn.coop/wp-content/uploads/2017/09/DocumentacioSolicitarPagamentUnicNovaCreacio2.pdf

>> Per a la incorporació com a soci de treball a una societat ja existent:
bcn.coop/wp-content/uploads/2017/09/DocumentacioPagamentUnicIncorporacioSocietat1.pdf

>> Per a la certificació per a la incorporació en una societat ja existent ompliu el següent document
(a omplir pel Consell Rector de la societat):
- Model de certificat dincorporació de soci/sòcia:
bcn.coop/wp-content/uploads/2017/09/ModelCertificatIncorporacioSoci.pdf

>> Per a la memòria:
- Contingut de la memòria:
bcn.coop/wp-content/uploads/2017/09/ContingutMemoria.pdf

- Memòria del pagament únic de la prestació contributiva:
bcn.coop/wp-content/uploads/2017/09/MemoriaPagamentUnicContributiva.pdf

COÒPOLIS
Ateneu Cooperatiu de Barcelona

www.bcn.coop

