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10.10 Circular Informativa 
 
CIRCULAR SOBRE EL REIAL DECRET 133/2010, DE 12 DE FEBRER PER EL 
QUE ES PRORROGA EL PROGRAMA TEMPORAL  DE PROTECCIÓ PER ATUR  
I INSERCIÓ REGULAT PER LA LLEI 14/2009, DE 11 DE NOVEMBRE 

 
 
En el seu únic article, aquest decret disposa prorrogar per sis mesos, des del dia 16 de febrer de 
2010 i el dia 15 d’agost de 2010, ambdós inclusiu, l’aplicació del programa temporal de protecció 
d’atur i inserció regulat en la llei 14/2009. 
 
Són beneficiaris de la prestació extraordinària per atur que regula aquesta llei: 
 
1) Persones menors de 65 anys. 
2) Que hagin extingit per exhauriment, entre l’1 de gener de 2009 i el 15 d’agost de 2010 una de 
les següents prestacions: a) la prestació contributiva per l’atur, sempre que no es tingui dret al 
subsidi per l’atur, b) els subsidis per l’atur, incloses les seves pròrrogues.     
3) No tenir rendes pròpies superiors al 75% SMI sense pagues extres (474,98€/mes), aquest 
requisit també es demanarà en relació a la unitat familiar (cònjuge i fills menors de 26 anys o 
majors incapacitats, en aquest cas les sumes de les rendes familiars dividides pel numero de 
membres que la composen no pot ser superior als 474,98 euros mensuals, si el beneficiari viu 
amb els seus pares, aquests formaran part de la unitat familiar. Aquest requisit ha de concorre en 
el moment de la sol·licitud i mentre es percep la prestació extraordinària. 
4) Estar inscrits com a demandants d’ocupació, i s’han de comprometre a realitzar les diferents 
actuacions que determini el servei públic d’ocupació corresponent en l’itinerari actiu d’inserció 
laboral en què participi. 
 
No poden ser beneficiaris d’aquest programa, 
 
1) Els treballadors que esgotin el subsidi d’atur de majors de 52 anys. 
2) Els treballadors fixos discontinus que esgotin les prestacions assenyalades durant els 
períodes d’inactivitat productiva 
3) Els treballadors que esgotin la prestació o subsidis d’atur durant la suspensió de la relació 
laboral o reducció de jornada de treball a l’empara d’expedients de regulació d’ocupació. 
 
Sol·licitud, en l’oficina de treball corresponent en el termini dels 60 dies següents a l’esgotament 
de la prestació, s’haurà d’aportar la documentació necessària per acreditar els requisits 
(personals i familiars) per tenir dret a la prestació. 
 
Durada i quantia, la prestació econòmica es d’una durada màxima de sis mesos i per un import 
de 426 euros mensuals (80% d’IPREM). El Servei Públic d’Ocupació no cotitzarà pels 
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beneficiaris d’aquesta prestació extraordinària, però de totes maneres els beneficiaris tindran dret 
a l’assistència sanitària i a les prestacions familiars, si es el cas. 
 
Obligacions dels beneficiaris, per incorporar-se i mantenir-se en el programa han de, 
 
1) Complir les obligacions del compromís d’activitat que signin. 
2) Cotitzar per la contingència d’atur 
3) Proporcionar la documentació e informació als efectes de reconeixement, suspensió, extinció 
o renovació del dret a la prestació.  
4) Participar en el treballs de col·laboració social que determini el SOC i acceptar les feines que li 
siguin ofertes per el SOC, agencies de col·locació o entitats associades del Serveis Integrats per 
l’Ocupació. 
5) Renovar la demanda d’ocupació en les dates determinades i comparèixer sempre que se’l 
requereixi. 
 
Incompatibilitats, aquesta prestació es incompatible amb: 
 
1) Salaris socials, rendes mínimes o ajuts d’assistència social concedits per qualsevol 
administració publica. 
2) El treball per compte propi, encara que aquest no impliqui la inclusió obligatòria en algun regim 
de la Seguretat Social. 
3) El treball per compte aliena, tret que sigui a temps parcial i es dedueixi de l’ import de la 
prestació la part proporcional al temps treballat. 
4) Les pensions o prestacions econòmiques de la Seguretat Social, a no ser que aquestes fossin 
compatibles amb la feina que va donar lloc a la prestació d’atur. 
 
 
 
Barcelona, 18 de febrer de 2010         


