35.14 Circular Informativa
Mesures d’activació de l’ocupació
El BOE núm. 307, de 20 de desembre, publica el Reial Decret-Llei 16/2014, de 19 de desembre,
pel qual s’aprova el Programa d’Activació per a l’Ocupació, que entrarà en vigor, pel que fa a les
disposicions que comentarem en aquesta circular, el proper 15 de gener de 2015.
El Programa d’Activació per a l’Ocupació té caràcter extraordinari i temporal i està adreçat a
persones desocupades de llarga durada que han de complir determinats requisits, a més de tenir
responsabilitats familiars i haver esgotat la seva protecció per atur. L’article 2 regula aquests
requisits que han de complir els beneficiaris del programa.
L’ajuda econòmica tindrà una durada màxima de 6 mesos i la seva quantia serà del 80 per cent
de l’IPREM (indicador públic de rendes d’efectes múltiples que durant 2014 tenia un import de
532,51 €/mes).
El que interessa a les empreses que no formin part del sector públic d’acord amb l’article 3.1 de
la Llei de Contractes del Sector Públic, és que l’ajuda econòmica d’acompanyament dels
beneficiaris del programa és compatible amb el treball per compte aliè a temps complet o
parcial i de durada indefinida o temporal, fins a un màxim de 5 mesos.
En el supòsit de ser contractat, el treballador mantindrà la percepció de l’ajuda econòmica durant
la vigència del contracte pel temps que li quedi per percebre-la fins un màxim de cinc mesos,
temps durant el qual l’empresa descomptarà la quantia de l’ajuda econòmica de l’import del
salari que li correspongui percebre al treballador. Si el contracte és a temps parcial, la quantia a
descomptar serà proporcional al temps efectivament treballat.
En cas d’extinció del contracte que comporti el dret a una indemnització i per a l’establiment de
les bases de cotització a la Seguretat Social es tindrà en compte el salari que li correspondria
percebre al treballador segons conveni.
La norma regula en el supòsit comentat en els paràgrafs anteriors, com queden afectades les
bonificacions o reduccions en les cotitzacions a la Seguretat Social que corresponguin segons la
legislació vigent.
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