
PAGAMENT ÚNIC DE L’ATUR 

Et vols beneficiar del pagament únic de l’atur per muntar la teva empresa? 

Què és? 

Es tracta d’una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d’ocupació autònoma que consisteix 

en l’abonament de la prestació per desocupació de nivell contributiu a les persones 

beneficiàries de prestacions que volen incorporar-se, de manera estable, com a socis 

treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals o mercantils, constituir-les, o 

que volen desenvolupar una nova activitat com a treballadors autònoms. 

Quines ajudes poden obtenir i de quin import? 

1. Com a treballador autònom: 

a. Pots obtenir en un sol pagament la quantitat que justifiquis com inversió necessària 

per iniciar l’activitat, amb el límit màxim del 60 % de l’import total pendent de 

percebre, sent del 100 % per a homes menors de 30 anys i dones menors de 35 anys. 

Els treballadors que acreditin una discapacitat igual o superior al 33 %, poden percebre 

el valor actual de l’import de la prestació contributiva. 

Si no obtens el total de la quantia de la prestació en un sol pagament, pots sol·licitar 

simultàniament l’abonament de l’import restant per finançar el cost de les quotes 

mensuals de la Seguretat Social durant el desenvolupament de la teva activitat. 

b. Pots sol·licitar i obtenir exclusivament la quantitat que justifiquis com a inversió. 

c. Pots sol·licitar i obtenir exclusivament l’import total de la prestació pendent de 

percebre per a la subvenció de quotes mensuals a la Seguretat Social. 

2. Com a soci treballador o de treball de caràcter estable en una cooperativa existent o de 

nova creació: 

a. Pots sol·licitar i obtenir en un sol pagament la quantitat que hagis de desemborsar com 

aportació obligatòria i en el seu cas, voluntària i quota d’ingrés per adquirir la condició 

de cooperativista, sense que es puguin finançar desemborsaments futurs o pagaments 

aplaçats. 

Si no obtens el total de la quantia, pots sol·licitar simultàniament l’abonament de 

l’import restant per finançar el cost de les quotes mensuals a la Seguretat Social 

durant el desenvolupament de la teva activitat. 

b. Pots sol·licitar i obtenir exclusivament la quantitat que justifiquis com aportació 

obligatòria i en el seu cas voluntària i quota d’ingrés a la cooperativa. 

c. Pots sol·licitar i obtenir exclusivament l’import total de la prestació pendent de 

percebre per a la subvenció de quotes mensuals de la Seguretat Social. 

3. Com a soci treballador o de treball de caràcter estable en una societat laboral anònima o 

laboral de responsabilitat limitada existent o de nova creació: 

a. Pots sol·licitar i obtenir en un sol pagament la quantitat que hagis de desemborsar per 

adquirir la condició de soci en concepte d’accions o participacions del capital social de 



l’empresa, sense que es puguin finançar ampliacions de capital, desemborsaments 

futurs o pagaments aplaçats. 

Si no obtens el total de la quantia de la prestació en un sol pagament, pots sol·licitar 

simultàniament l’abonament de l’import restant per finançar el cost de les quotes 

mensuals  a la Seguretat Social durant el desenvolupament de la teva activitat. 

b. Pots sol·licitar i obtenir exclusivament la quantitat que justifiquis com a 

desemborsament per adquirir la condició de soci en concepte d’accions o 

participacions de capital social de l’empresa. 

c. Pots sol·licitar i obtenir exclusivament l’import total de la prestació pendent de 

percebre per a la subvenció de les quotes mensuals de la Seguretat Social. 

4. Com a soci treballador, menor de 30 anys, en una entitat mercantil de nova constitució o 

constituïda en un termini màxim de 12 mesos abans a l’aportació.  

Pots obtenir el 100 % de l’aportació al capital social, sempre que desenvolupis una activitat 

professional o laboral de caràcter indefinit o independentment del Règim de la Seguretat 

Social en el que es trobis, quan es compleixi: 

• Que l’activitat es mantingui un mínim de 18 mesos, si es realitza una activitat per 

compte aliena. 

• Que no existeixi vincle contractual previ amb les societats, ni hagi estat treballador 

autònom econòmicament dependent que hagi subscrit amb un client un contracte 

registrat en el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). 

Si no haguessis percebut la totalitat de la prestació en un pagament únic, també pots 

sol·licitar l’import restant per subvencionar la teva cotització mensual a la Seguretat Social. 

Els menors de 30 anys, poden destinar la prestació que es capitalitza a sufragar les 

despeses de constitució i posada en funcionament d’entitats, així com el pagament de les 

taxes i el preu dels serveis específics d’assessorament, formació i informació relacionats 

amb l’activitat. 

Requisits 

- Ser beneficiari d’una prestació contributiva per desocupació i tenir pendent de rebre, a 

data de sol·licitud, almenys tres mensualitats. 

- No haver fet ús d’aquest dret, en qualsevol de les seves modalitats, en els quatre anys 

immediatament anteriors. 

- Acreditar la incorporació com a soci treballador a una cooperativa de treball associat o 

societat laboral o mercantil, de nova creació o en funcionament, de manera estable. 

- Acreditar la realització d’una activitat com a treballador autònom. 

Sol·licitud 

- Es pot presentar per Internet o a l’oficina de prestacions prèvia petició de cita. 

- Es pot presentar conjuntament amb la sol·licitud de la prestació contributiva per 

desocupació o en qualsevol moment posterior, sempre que es tengui pendent de 

percebre, al menys, tres mensualitats, i no s’hagi iniciat l’activitat. 



- Les persones treballadores que percebin la seva prestació en aquesta modalitat de 

pagament únic, no podran tornar a percebre prestació per desocupació fins que no 

transcorri un temps igual al que es va capitalitzar la prestació, ni sol·licitar una nova 

capitalització mentre no transcorrin, al menys, quatre anys. 

- Si no es capitalitza per la modalitat d’abonament en un sol pagament la totalitat de la 

prestació, en el mateix acte de la sol·licitud es pot demanar l’abonament de la resta per a 

subvenció de quotes de Seguretat Social. Si no es fa així, la persona treballadora no podrà 

sol·licitar amb posterioritat aquest abonament. 

- Així mateix, si només es sol·licita la subvenció de quotes de Seguretat Social, no es podrà 

accedir amb posterioritat a la capitalització en pagament únic de la prestació pendent de 

percebre. 

Obligacions 

- Percebut l’import de la prestació, iniciar l’activitat laboral en el termini màxim d’un mes. 

- Presentar la documentació acreditativa de l’inici de l’activitat. 

- Destinar la quantitat percebuda a l’aportació social obligatòria, en el cas de cooperatives o 

societats laborals, o a la inversió necessària per desenvolupar l’activitat, en el cas de 

treballadors autònoms amb o sense discapacitat. 

Documentació a presentar 

- Model de sol·licitud 

- En el cas d’incorporació a cooperatives o a societats laborals ja constituïdes: 

• Certificat d’haver sol·licitat el seu ingrés en la mateixa, indicant les condicions de 

treball com a soci de caràcter estable, si es fixa o no període de prova i la seva durada, 

així com l’import de l’aportació obligatòria, en el seu cas l’aportació voluntària, i/o 

quota d’ingrés. 

• Si part de la quantitat obtinguda es destina a finançar l’aportació voluntària, 

compromís del sol·licitant de que aquesta aportació romandrà a la cooperativa el 

mateix temps que l’obligatòria, o el mateix temps durant el que hagués percebut 

prestació per desocupació en la modalitat ordinària d’abonament mensual. 

- En el cas de constitució de cooperatives o societats laborals de nova creació: 

• Projecte d’escriptura pública de constitució i dels estatuts 

• Memòria explicativa del projecte de la inversió a realitzar i activitat a desenvolupar, i la 

documentació que acrediti la seva viabilitat. 

• Si part de la quantitat obtinguda es destina a finançar l’aportació voluntària, 

compromís del sol·licitant de que aquesta aportació romandrà a la cooperativa el 

mateix temps que l’obligatòria, o el mateix temps durant el que hagués percebut 

prestació per desocupació en la modalitat ordinària d’abonament mensual. 

- En cas d’inici d’activitat com a treballador autònom: 

• Memòria explicativa del projecte de l’activitat a desenvolupar i la inversió necessària 

per al seu inici, així com tota la documentació que acrediti la seva viabilitat. 



• Si és una persona treballadora amb discapacitat, certificació emesa per l’IMSERSO o 

òrgan competent de les Comunitats Autònomes que acrediti la seva condició en grau 

igual o superior al 33 %. 

 

 


