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Capitalitzar l’atur consisteix a percebre d’una sola vegada l’import total o parcial -segons la 
modalitat- de la prestació per atur de nivell contributiu. L’objectiu és fomentar l’ocupació, ja que 
la persona sense treball pot disposar en el moment inicial de diners per a invertir-los en una 
activitat per compte propi.  

01. Què és la Capitalització de l’Atur? 
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- Estar aturat, el que suposa que en el moment de presentació de la sol·licitud de 
capitalització no ha d’haver realitzat l’alta en la Seguretat Social, 

- Estar cobrant la prestació contributiva per atur o tenir-la ja sol·licitada i concedida, 

- Tenir, almenys, tres mesos de prestació d’atur pendents de cobrar,  

- No haver obtingut la capitalització de l’atur en els quatre anys immediatament anteriors 
a la sol·licitud, 

- En el cas de sol·licitar la capitalització en la modalitat de pagament únic, l’activitat 
professional que s’ha de desenvolupar sigui una de les següents: 

› Inici d’una activitat de treball autònom –empresari o empresària individual-,  

› La persona constitueix i s’associa a una cooperativa o societat laboral, on oferirà els 
seus serveis com a treball estable -no temporal-, 

› La persona s’associa a una cooperativa o societat laboral, on oferirà els seus serveis 
com a treball estable -no temporal-, sempre que abans no hagi prestat serveis per a 
aquesta entitat, per compte aliè durant un període superior a 24 mesos,  

- Iniciar, una vegada rebuts els diners, l’activitat laboral en el termini màxim d’un mes i 
sempre posteriorment a la sol·licitud.  

- Les persones beneficiàries de la capitalització no tenen dret a percebre una nova 
prestació per atur fins que no hagi transcorregut el temps en què hagués correspost 
cobrar l’atur si no ho hagués rebut en un pagament únic. 

02. Requisits 
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La capitalització de l’atur es pot realitzar en dues modalitats diferents depenent de les 
circumstàncies personals que concorren i del tipus d’empresa que es constitueix tal com es 
detalla en el quadre annex. 
 

Forma Jurídica de la empresa 

Modalitats de 
capitalització 

Creació  
d’empresa nova 

Associació  
empresa existent 

Treball autònom  
o Societat Civil 
(SCP) 

Cooperativa 
o Societat Laboral 
(SLL o SAL) 

Cooperativa  
o Societat Laboral  
(SLL o SAL) 

1.- Pagament únic 
avançat del que 
queda per cobrar en 
concepte de prestació 
contributiva d’atur 
descomptat al interès 
legal dels diners 

60% com a màxim del 
total* 100% però com a màxim l’import del capital 

escripturat que correspongui a la persona 
que capitalitza 

100% Si es té una 
disminució reconeguda 
del 33% 

Ha de demanar-se abans de donar-se d’alta 
d’I.A.E. - Declaració censal i l’alta d’autònom 
en la Seguretat Social.  
En el cas de les SLL, SAL o SCCL han de 
presentar un projecte d’estatuts 

- S’ha de demanar 
abans d’associar-se 

La totalitat de la quantia capitalitzada s’ha de destinar a l’empresa 

2.- Tornada de les 
quotes de la 
seguretat social a 
compte de la 
quantia pendent de 
prestació contributiva. 

Aquesta modalitat es pot utilitzar en els tres casos anteriors per a les 
quanties que no s’haguessin pogut o volgut capitalitzar per la 
modalitat 1 i és la única que poden utilitzar les societats mercantils -
SL i SA- 

Consisteix en un pagament mensual que retorna les quotes de la 
seguretat social d’autònoms o l’import de l’aportació íntegra del 
treballador/a a la quota del Règim General en el cas de socis/es 
treballadors/res de cooperatives i societats laborals, a compte de la 
quantia pendent de prestació contributiva fins que aquesta s’esgoti. 

Ha de demanar-se abans de donar-se d’alta d’I.A.E. - Declaració 
censal i l’alta d’autònom en la Seguretat Social. 

03. Com i qui pot beneficiar-se’n? 
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* Per la modalitat de capitalització 1 ( Pagament únic avançat de la prestació), el percentatge 
augmentarà fins a un màxim el 80% de la prestació contributiva de l’atur per a homes de fins a 
30 anys i dones de fins a 35 anys, ambdós inclosos. 

Complementàriament, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya concedeix la 
subvenció de les quotes mensuals de la Seguretat Social dels socis i sòcies treballadors de 
cooperatives i societats laborals que hagin capitalitzat en modalitat de pagament únic la totalitat 
de la prestació per atur. Les subvencions es concedeixen d’acord a les següents condicions: 

- 50% de la quota al règim corresponent de la Seguretat Social com treball autònom, 
calculada sobre la quota mínima de cotització durant el temps que haguera percebut la 
prestació d’atur si no l’hagués capitalitzat. 

- 100% de l’aportació de la persona associada treballadora a les cotitzacions del 
corresponent règim de la Seguretat Social, durant el temps que haguera percebut la 
prestació d’atur si no l’hagués capitalitzat. 

- Les persones que cotitzen al Règim Especial de Treball Autònom i tenen una 
discapacitat igual o superior al 33% podran sol·licitar el 50% de la quota corresponent a 
la base de cotització mínima establerta. 

 

Exemple 1.  
Una persona que vol iniciar una activitat de Treball Autònom 

Suposem que en Thomas vol muntar una botiga de roba com empresari individual i que en 
aquests moments es troba cobrant l’atur, quedant-li per cobrar 12 mesos de prestació que 
ascendiria a 10.000 euros. D’iniciar l’activitat cotitzaria en el Règim d’Autònoms de la Seguretat 
Social per la quota mínima. 

En la modalitat 1, pagament a l’inici, podria cobrar un 60% d’aquesta prestació, és a dir 6.000 
euros, i hauria de justificar mitjançant factures aquesta inversió de 6.000 euros. 

En la modalitat 2, li quedaria el 40% restant, 4.000 euros, com un fons del qual s’aniria 
descomptant cada mes el pagament de la quota de la Seguretat Social d’autònoms fins que 
s’esgotés aquest fons de 4.000 euros.  
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EXEMPLE 2.  
Dues persones que constitueixen una SL 

Suposem que totes dues estan aturades: la Verònica i en Josep decideixen muntar una SL a 
parts iguals. Dels dos en Josep encara està cobrant l’atur i li queden per cobrar 14 mesos de 
prestació, que capitalitzada ascendiria a 16.000 euros. D’iniciar l’activitat cotitzaria al Règim de 
Treball Autònom de la Seguretat Social per la quota mínima. 

Solament podria utilitzar la modalitat 2, és a dir els 16.000 euros quedarien com un fons del 
qual s’anirien descomptant cada mes els pagaments a la Seguretat Social de Treball Autònom 
fins que s’esgotés aquest fons de 16.000 euros. 

 

EXEMPLE 3.  
Tres persones que constitueixen una Cooperativa o *SLL. 

Suposem que tres persones en atur –la Verònica, en Josep i l’Amaia- decideixen muntar una 
Societat Limitada Laboral a parts iguals. Aporten un 33% del capital que és de 39.000 euros, és 
a dir, 13.000 euros per persona i cotitzen al Règim General de la Seguretat Social. 

La Verònica té dret a percebre un atur de 12.000 euros. Li queden 14 mesos de prestació per 
cobrar. 

En Josep té dret a percebre un atur de 13.000 euros. Li queden 10 mesos de prestació. 

L’Amaia té dret a percebre un atur de 14.000 euros. Li queden 6 mesos de prestació. 

Com capitalitzaran l’atur? 

La Verònica té dret a cobrar un atur inferior a l’aportació necessària per a constituir-se en soci, 
perquè pot cobrar 12.000 euros i necessita 13.000 euros. En aquest cas té dret a capitalitzar el 
100% de la seva prestació de nivell contributiu. A més, haurà de trobar la manera d’aportar els 
1.000 euros que li falten, ja sigui amb els seus estalvis, un préstec familiar, etc.  

Addicionalment, pot obtenir una subvenció en forma de bonificacions de fins al 100% de la seva 
aportació a les cotitzacions del Règim General de la Seguretat Social durant un any i dos 
mesos, que és el temps en què hagués percebut l’atur de no haver-lo ingressat d’una sola 
vegada. L’abonament de les quotes de la Seguretat Social a les persones que hagin percebut 
la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic es concedirà en cas que la 
documentació que aporti sigui aprovada pel departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya. Serà llavors quan l’Entitat Gestora li reemborsarà cada tres mesos les cotitzacions a 
la Seguretat Social que prèviament haurà pagat. 
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Per la seva banda, en Josep està en la mateixa situació que la Verònica quant al dret a 
bonificacions de les quotes a la Seguretat Social però té menys maldecaps que ella a l’hora 
d’aportar el capital a la societat. Els diners que necessita per associar-se a l’empresa coincideix 
exactament amb l’import d’atur que li queda per cobrar: 13.000 euros. El seu cas és simple, ja 
que només ha de sol·licitar la capitalització en forma de pagament únic i ja es pot centrar en el 
seu treball diari en la nova cooperativa. L’única cosa que ha de fer és tramitar la subvenció per 
a gaudir de les bonificacions encara que, si escau, per menys temps que la Verònica -10 
mesos-. 

En tercer lloc, està l’Amaia que encara que capitalitzi l’atur en un pagament únic no 
aconseguirà percebre tota la prestació a la qual té dret en funció dels anys que ha treballat. 
Una vegada satisfeta l’aportació de diners necessària per associar-se (13.000 euros) encara té 
dret a percebre 1.000 euros. En aquest cas, l’Amaia pot utilitzar aquests 1.000 euros -fins que 
s’esgotin- per a abonar les cotitzacions a la Seguretat Social.  
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La documentació a presentar a l’Oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), és la 
següent:  

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

› Certificat d’haver-hi sol·licitat l’ ingrés, indicant les condicions de treball associat de 
caràcter estable, si es fixa o no període de prova i la seva durada, així com l’import de 
l’aportació obligatòria, si escau l’aportació voluntària, i/o quota d’ingrés -aquesta 
última dada no serà necessària si se sol·licita exclusivament la subvenció de quotes a 
la Seguretat Social.  

› Si part de la quantitat obtinguda es destina a finançar l’aportació voluntària, 
compromís de la persona que sol·licita que aquesta aportació romandrà en la 
cooperativa el mateix temps que l’obligatòria, o el mateix temps durant el qual hagués 
percebut prestació per atur 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, 
així com quanta documentació acrediti la seva viabilitat.  

› Si part de la quantitat obtinguda es destina a finançar l’aportació voluntària, 
compromís de la persona sol·licitant que aquesta aportació romandrà en la 
cooperativa el mateix temps que l’obligatòria, o el mateix temps durant el qual hagués 
percebut prestació per atur en la modalitat ordinària d’abonament mensual.  

- En cas d’inici d’activitat de treball autònom: 

› Memòria explicativa del projecte de l’activitat a desenvolupar i la inversió necessària 
per al seu inici, així com quanta documentació acrediti la seva viabilitat. En cas de 
sol·licitar exclusivament la subvenció de quotes no serà necessari que la memòria 
reflecteixi dades sobre la inversió.  

› Si és una persona amb discapacitat, certificació expedida per l’IMSERSO o òrgan 
competent de les Comunitats Autònomes que acrediti la seva minusvalidesa en grau 
igual o superior al 33%.  

 

04. Tràmits i documentació per a la sol·licitud  
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- Web del Servei  Català d'Ocupació  (SOC): 
http://www.oficinatreball.net/socweb/opencms/socweb_ca/home.html 

- Web dels “Servicios Públics de Empleo” (abans INEM), en: Redtrabaj@ > Autoocupació 
> Capitalitzar la prestació. 
https://www.redtrabaja.es/  

- Web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a:  Inici > Àmbits 
d'actuació > INICIA: per la creació d'empreses > Creació > Subvencions i finançament. 
https://www.gencat.cat/treball/ 

05. Més informació 

http://www.oficinatreball.net/socweb/opencms/socweb_ca/home.html�
https://www.redtrabaja.es/�
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.89fd7c0855a85e66763cc110b0c0e1a0/?vgnextoid=2f087edbd985f110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2f087edbd985f110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD�
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.7c312755b8c91fe0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=3fa99457199af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3fa99457199af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD�
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.7c312755b8c91fe0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=3fa99457199af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3fa99457199af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD�
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.7c312755b8c91fe0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=3fa99457199af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3fa99457199af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD�
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=5abd64b2899af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5abd64b2899af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD�
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.7c312755b8c91fe0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=84b8b1732a9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84b8b1732a9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD�
https://www.gencat.cat/treball/�
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Elaborat per l’Equip de Barcelonanetactiva a partir de les següents fonts d’informació:  

- REIAL DECRET 1300/2009, de 31 de juliol, de mesures urgents d’ocupació destinades 
als treballadors autònoms i a les cooperatives i societats laborals. 

- LLEI 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de 
protecció per atur i millora de l’ocupabilitat. 

- REIAL DECRET 1413/2005, de 25 de novembre -B.O.E n. 299, de 15-12-2005-, pel qual 
es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de 
mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per atur i millora de 
l’ocupabilitat.  

- REIAL DECRET 1044/1985, de 19 de juny -B.O.E 2-07-1985-, pel qual es regula 
l’abonament de la prestació per atur en la seva modalitat de pagament únic pel valor 
actual del seu import, com a mesura de foment a l’ocupació.  

- ORDRE TRE/139/2002, de 16 d’abril, per la qual s’estableixen les bases reguladores de 
les subvencions consistents en l’abonament de les quotes de la Seguretat Social als 
treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur. 

- REIAL DECRET1075/2008 -B.O.E 2-12-2008- sobre mesures urgents a adoptar en 
matèria econòmica, fiscal, de treball i accés a l’habitatge. 

- LLEI 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2009 
-B.O.E 24-12-2008-. 

- REIAL DECRET- LLEI 2/2003, de 25 d’abril, de mesures de reforma econòmica. -
Disposició final tercera-. 
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