Col·laboren:

NOU AJUT SOCIAL PER
A LA PROTECCIÓ DELS
TREBALLADORS/ES
DEMANDANTS
D’OCUPACIÓ

Ajudar
Protegir
Transformar

El Govern de les Illes Balears, a través de les conselleries d’Afers Socials
i de Model Econòmic, prepara un ajut social autonòmic a les persones
treballadores demandants d’ocupació de les Illes Balears que cobrin una
prestació contributiva o subsidi d’atur per compensar l’augment del cost
de la vida.

QUINS REQUISITS HE DE COMPLIR PER
REBRE L’AJUT?

QUINA QUANTITAT ES PODRÀ PERCEBRE?
>> En cas d’una prestació contributiva per atur, la quantitat total de l’ajut serà
de 300 euros.
>>

En cas d’un subsidi d’atur, la quantitat total de l’ajut serà de 600 euros.

Només es pot rebre un dels dos ajuts.
1.

Estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOIB abans del 24 de desembre.

2. Tenir dret a cobrar una prestació o subsidi d’atur que inclogui un o més
dies del període entre l’1 de novembre i el 23 de desembre de 2022, amb
independència de quan es cobri.

>> Exemple:
Som un treballador fix discontinu resident a les Illes Balears que vaig estar d’alta
fent feina a un hotel fins al 13 de desembre, i l’endemà vaig sol·licitar la prestació
contributiva d’atur que em correspon. El SEPE em va començar a pagar el 10 de
febrer de 2023.
Puc ser beneficiari?
SÍ, perquè compleixes que: (1) ets demandant d’ocupació inscrit al SOIB i (2) tens
reconeguda en alta una prestació o subsidi d’atur dins del període entre l’1 de
novembre i el 23 de desembre de 2022. Nota que el dia en què el SEPE paga no
condiciona rebre l’ajut.

QUAN ES REBRÀ EL PAGAMENT?
El pagament es farà dins el primer trimestre de 2023.

QUÈ HE DE FER PER PERCEBRE L’AJUT?
Res. Si compleixes els requisits se’t reconeixerà l’ajut directament.
El Govern de les Illes Balears continuarà informant a través de les seves pàgines
web, xarxes socials i al telèfon 012.

