
 

 

 
 

 
CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR 

 
-  Qui pot sol.licitar-ho ? 
 
Tota persona que estigui cobrant la prestació d’atur i li manquin al menys tres mensualitats per cobrar. 
 
 
-  Per quina activitat ? 
 
EN GENERAL pot constituir-se: 

 Com a treballador autònom. 
 Com soci treballador en una cooperativa. 
 Com soci treballador en una Societat laboral anònima o limitada existent o de nova creació. 

SI ES MENOR DE 30 ANYS, a més dels anteriors: 

 Com a soci treballador quan capitalitzi fins al 100% per aportar al capital d’una Societat 
mercantil de nova constitució o constituïda en un termini màxim de 12 mesos anteriors a 
l’aportació, sempre que no hagi mantingut un vincle contractual previ amb aquesta Societat. 
Ha de desenvolupar una activitat professional o laboral independentment del regim de 
Seguretat Social en el que cotitzi. 
Si el regim en el que cotitza es el Regim General, el contracte ha de ser indefinit, i haurà de 
mantenir-se un mínim de 18 mesos. 

 
 
-  Import a percebre:  
 
El que justifiqui com inversió necessària per iniciar l’activitat amb un màxim de: 

1. GENERAL.- Fins el 60% de l’import total pendent de percebre.  
2. HOMES MENORS DE 30 ANYS.- Fins el 100% de l’import total pendent de percebre. 
3. DONES MENORS DE 30 ANYS.- Fins el 100% de l’import total pendent de percebre. 
4. MINUSVALIDS.- 100% del valor actual de la prestació pels mesos pendents de percebre.  

 
 
- De quina manera poden percebre el total que els hi correspongui ? 
 

 Si no obtenen el total de la quantia de la prestació en un sol pagament, poden sol·licitar 
simultàniament l’abono de l’import restant per finançar el cost de les quotes mensuals de 
Seguretat Social durant el desenvolupament de l’activitat.  

 Poden sol·licitar tant sols l’import total de la prestació pendent de percebre per la subvenció de 
quotes mensuals a la Seguretat Social.. 

 En el cas de cooperatives o societats laborals també poden obtenir la quantitat que justifiquin 
com aportació i quota d’ingrés a la Cooperativa o a la Societat Laboral. 

 Com a soci de Societat Mercantil també pot destinar l’import que capitalitzi a les depeses de 
constitució i posada en funcionament de la societat, així com al pagament de les taxes i als 
serveis específics de assessorament, formació e informació relacionats amb l’activitat. 

 
 
LA SOL·LICITUD HA DE SER ANTERIOR A L’INICI DE L’ACTIVITAT. 
TOT EL QUE NO ES SOL·LICITI INICIALMENT NO ES PODRÀ AFEGIR AMB POSTERIORITAT. 
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