Bonificació aturats

Informació de bonificacions per a persones en situació d’atur
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Definició de la targeta bonificada per a persones en situació d’atur
 Per facilitar l’accés al transport públic de les persones en situació d’atur s’estableix un
descompte del 78 % en el títol de transport mensual (T-MES) que l’ATM disposa.

Requisits
Podrà optar a aquest ajut la persona treballadora en situació d’atur que, a més a més:
1) percep un subsidi per desocupació d’import inferior al Salari Mínim Interprofessional
(SMI)
o bé compleix els tres requisits següents:
1) percep qualsevol altre ajut inferior al SMI o no en rep cap;
2) està inscrita com a demandant d’ocupació un mínim de 12 mesos en els darrers 2
anys; i
3) es troba en un procés de cerca de feina tutoritzat pel SOC, el qual requereixi de
mobilitat freqüent.

Certificats vàlids







Certificat del SOC segellat;
Certificat del SEPE “prestación/subsidio”;
Certificat del SEPE “subsidio por desempleo”;
Certificat del SEPE “renta activa de inserción”;
Certificat del SEPE “prestación econòmica extraordinària”;
Certificat del SEPE en format digital.

Certificats no vàlids


Certificats de la Comissió Interdepartamental de la Generalitat de Catalunya dins del
programa de la Renda Mínima d’Inserció (RMI).

Del SEPE:
 De “prestación contributiva por desempleo”;
 Incorporats en el Programa de requalificació professional;
 Quan els certificats vàlids no tinguin especificat la quantitat que cobren mensualment;
 Quan els “períodos reconocidos” o la data dels certificats vàlids ja estiguin vençuts.
Del SOC:
 Els que no portin un segell de l’oficina del Treball i un registre de sortida de la mateixa;
 Del Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO);
 D’inscripció al SOC.
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Protocol a seguir
Per poder adquirir els títols de transport amb els descomptes aplicats, les persones
beneficiàries hauran d’obtenir prèviament un certificat que acrediti que compleixen els
requisits anteriorment esmentats.
Aquests certificats es podran aconseguir de la següent manera:


En cas que les persones beneficiàries percebin un subsidi per desocupació,
mitjançant el portal web del Servicio Público de Empleo Estatal:
http://www.sepe.es/contenidos/personas/index.html
Apartats:



“Prestaciones”
“Obtención de certificados”

En el cas de les persones treballadores en situació d’atur que es troben en un procés
actiu de cerca de feina tutoritzat pel SOC, serà el personal de l’Oficina de Treball qui,
un cop comprovat que compleixen els requisits (tant de participació en polítiques actives
d’ocupació com de caràcter econòmic), les hi oferirà la possibilitat d’acollir-se a aquest
ajut i expedirà el certificat per tal que puguin obtenir la targeta de transport.
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Per adquirir l’abonament amb descompte


Per a l’adquisició del títol de transport bonificat, la persona interessada s’ha d’adreçar al
Centre d’Atenció al Client (CAC) de l’estació d’autobusos de Girona i lliurar el certificat
original prèviament emès a través del web SEPE o emès pel SOC, i presentar el DNI.



El preu bonificat de la T-Mes equivaldrà sempre al preu de la T-10 d’1 zona.



La targeta emesa serà sempre d’1 zona. També serà d’1, 2 o 3 zones en funció del curs
que estigui realitzant a través del SOC.

Punt de venda


Estació d’autobusos:
Girona: CAC - pl. Espanya, sn
Horari d’obertura: de dill. a div. de 08.00 a 19.30 h

Per a més informació:
Tel. gratuït: 900 828 409
Horari d’atenció telefònica: de dill. a div. de 09.00 a 14.00 h.
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ANNEXOS: Certificats vàlids


Certificat del SOC segellat:
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Certificat del SEPE “prestación/subsidio”:
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Certificat del SEPE “subsidio por desempleo”:
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Certificat del SEPE “renta activa de inserción”:
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Certificat del SEPE “prestación econòmica extraordinària”:
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Certificat del SEPE en format digital:
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