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PROGRAMA DE REQUALIFICACIÓ DE LES PERSONES QUE HAGIN 
ESGOTAT LA SEVA PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ 

 

 

 

Definició del programa 

El programa de requalificació professional de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocupació, 

regulat pel Reial Decret Llei 01/2011, inclou l’oportunitat de realitzar un itinerari personalitzat d’inserció i participar 

activament en accions de requalificació i/o inserció laboral per a les persones aturades, percebent un ajut econòmic si 

es compleixen certs requisits.  

 

Requisits de les persones beneficiàries de l’ajut econòmic 

▪ Haver esgotat la prestació per desocupació a partir del 16 de febrer de 2011 i no tenir dret a cap tipus de subsidi 

per desocupació, ni a pròrrogues. 

▪ No haver cobrat amb anterioritat cap altra prestació d’aquest tipus, com ara; el PRODI. 

▪ No disposar de rendes que superin el 75% del Salari Mínim Interprofessional.  

▪ Signar un acord personal per a la realització de l’itinerari i participar activament de les actuacions que s’hagin 

acordat amb el/la tècnic/a d’orientació  

 

Actuacions fixades pel programa 

Les actuacions contemplades als itineraris personals d’inserció, l’objectiu dels quals és millorar l’ocupabilitat de les 

persones treballadores que participen al programa, són les següents –entre d’altres–: 

▪ Accions d’orientació professional. 

▪ Accions d’alfabetització digital i Noves Tecnologies orientades a la cerca de feina. 

▪ Accions de formació per a l’ocupació. 

▪ Accions dirigides a la creació d’empreses i l’emprenedoria. 
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Característiques de l’ajut econòmic 

▪ Es podrà percebre mentre s’estigui participant a l’itinerari personal d’inserció i durant un termini màxim de 6 

mesos. 

▪ La quantia contemplada és de 399,38 euros. 

▪ La persona beneficiària podrà sol·licitar aquest ajut al Servicio Público de Empleo un cop tingui definit un primer 

itinerari individual i personalitzat d’inserció. 

▪ La percepció de l’ajut estarà directament condicionada a la participació en les polítiques actives que 

determini l’itinerari personal d’inserció. L’incompliment d’aquest acord implicarà directament deixar de percebre 

aquesta prestació.  

 


