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VIA OBERTA. PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ 

 

Carta de servei 

Data actualització: 11/12/2018 

 

NOM I EMISSOR DEL SERVEI 

 

Consulta de Prestacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)  

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

 

El SEPE posa a disposició de les administracions públiques que ho requereixin en els seus 

procediments la informació de la situació actual de les prestacions per desocupació 

percebudes per una persona desocupada. 

 

En concret, les dades fan referència a totes les prestacions gestionades pel SEPE. Són les 

següents: 

 

· Prestacions contributives 

· Desocupació i subsidis per fi d’ocupació (RaI, antic “Plan Prepara”) 

· Subsidis (pensions no contributives) 

· Víctima de violència (gènere i domèstic) 

· Prestacions de tipus assistencial: 

- Assistencial (excarcerats causa Nº 13, etc..) 

- Reinserció 

 

 

 

 

 

MODALITATS DE CONSULTA 

 

 

1. Prestacions percebudes 

 

Aquesta modalitat informa sobre la situació actual de les prestacions percebudes per 

desocupació d’una persona física.  

 

2. Imports de prestacions actuals 

 

Aquesta modalitat permet obtenir els imports de les prestacions actualment percebudes 

per desocupació d’una persona física. 
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3. Imports de prestacions per períodes 

 

Aquesta modalitat permet obtenir informació sobre les prestacions percebudes per una 

persona desocupada durant un període de temps determinat.  

 

Limitacions d’aquesta consulta: 

- El període de consulta en cap cas podrà ser superior a un any.   

- El servei només retorna informació dels darrers 5 anys anteriors a la data de 

consulta.  

 

 

 

1. Prestacions percebudes 

 

 

1.1 Com fer les consultes: 

 

 

Es pot obtenir aquesta informació a partir de: 

 

 

 Descripció 

Tipus de 

documentació 

Indicar si és DNI, NIF o NIE 

 

Documentació  

 

En aquest camp cal indicar el número de document del ciutadà 

de qui es vol consultar la seva situació d'atur, segons es tracti 

d'un ciutadà espanyol o estranger.  

La codificació d'aquest camp és la següent: 

 

NIF (ciutadà espanyol): 

8 dígits + Caràcter control. 

 

NIE (ciutadà estranger): 

[X, Y, Z] + 7 dígits + Caràcter control. 

 

Aquells DNI i NIF que tinguin menys de 8 dígits hauran de 

ser emplenats amb 0's per l'esquerra 

 

Número d’expedient 

 

Cal indicar el número d’expedient administratiu que justifica la 

consulta   

 

Finalitat Al menú desplegable, cal especificar la finalitat o tipus de 

procediment autoritzat que justifica la consulta 
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1.2 Quines dades s’obtenen: 

 

 

 Descripció 

 

Codi i 

descripció del 

resultat  

A continuació es mostra la llista de valors possibles segons la descripció 

facilitada pel proveïdor de dades (SEPE): 

 

0003  Tramitada  La solicitud ha sido procesada con éxito.  

0233  Titular no identificado  El identificador no existe en las BBDD del 

SEPE.  

0232  Documento con más 

de un identificador  

Hay un problema de duplicidad con el 

identificador. Se debe pasar por su oficina de 

empleo.  

0238  Información no 

disponible  

Se produce cuando no hay datos del titular a 

la fecha actual.  

0226  Parámetros 

incorrectos  

Error en los datos. No se puede tramitar la 

petición. Se devuelve cuando el SEPE detecta 

algún error (incongruencia) en algún dato.  

0231  El tipo de documento 

no se corresponde 

con el formato 

indicado (DNI/NIE)  

Se produce cuando el contenido del campo 

“Documentación” no corresponde con el 

formato que debe tener según el 

TipoDocumentacion indicado.  

07  El ciudadano ha 

notificado la 

protección de sus 

datos  

Se produce cuando un ciudadano ha 

solicitado la protección de sus datos y estos 

no pueden ser devueltos por el organismo.  

 
 

IPF  

 

Identificador de la persona física consultada (DNI / NIE) 

Indicador de la Tipus de resposta: SI / NO 
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situació 

 

Indica si el SEPE té informació de prestacions del titular consultat 

 

Tipus de 

prestació  

 

Descripció del tipus de prestació del darrer dret reconegut al beneficiari. 

A continuació es mostra la llista de valors possibles segons la descripció 

facilitada pel proveïdor de dades (SEPE): 

- Atur total / Llei bàsica d'ocupació 

- Atur parcial / Llei bàsica d'ocupació 

- Subsidi del REASS. 

- Atur total. Agrícoles fixos 

- Subsidi atur. Agrícoles fixos i renda agrària. 

- Assistència sanitària. Agrícoles fixos 

- Subsidi atur / T.R.L.G.S.S. 

 

Situació de la 

prestació 

Tipus de resposta: (ALTA/BAIXA) 

 

 ALTA: El ciutadà està cobrant la prestació d’atur 

 

 BAIXA: El ciutadà no està cobrant la prestació d’atur 

 

 BAIXA per APRE:  

 

En el camp “Situació de la prestació” del certificat de situació d’ocupació 

es pot indicar el tipus "BAIXA per APRE". L’APRE és l’abonament 

acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació a 

treballadors estrangers que retornen al seu país d'origen. El treballador 

es compromet a no retornar a Espanya en un termini de 3 anys, 

computat un cop transcorreguts els trenta dies naturals del primer 

pagament. 

 

L’APRE consisteix en un pagament anticipat de la prestació. En comptes 

de cobrar la prestació contributiva mes a mes, es realitza un pagament 

de la prestació restant en dues vegades. Un primer pagament, del 40% i 

un segon del  60%. 

 

La data que apareix en el servei de "Baixa" de la prestació 

contributiva és la data en la qual se li ha aprovat l’APRE. Aquesta data 

activa el primer pagament que es cobrarà en els primers 10 dies del mes 

següent. Una vegada que el cobra, té un termini de 30 dies per a 

retornar al seu país d'origen.  

 

El segon pagament s'emet automàticament quan la representació 

diplomàtica o l’oficina consular espanyola al país d'origen comuniqui al 

SEPE que el treballador hi ha comparegut personalment. 

 

 BAIXA quan s’ha capitalitzat la prestació:  

 

Si un ciutadà ha sol·licitat la capitalització de la seva prestació, el servei el 

mostrarà de la manera següent: 

 

- En el camp “Situació de la prestació” apareixerà com “Baixa”. 

 

- Si s'ha sol·licitat la capitalització parcial i part de la prestació serveix 
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per pagar l'alta a la Seguretat Social, apareixerà en estat d'ALTA 

 

- En el camp data d’inici de la situació: apareixerà la data d'inici de la 

baixa. 

 

Es recomana consultar el servei de “Prestacions d'imports en un període” 

per comprovar les prestacions que ha rebut el ciutadà 

 

Dates d’inici de 

la situació 

actual del dret 

 

Especifica la data d’inici de la situació actual del dret en format “DDMMAAAA”.  

 

La informació proporcionada s’ha d’interpretar de forma diferent en funció del 

resultat del camp “Situació de la prestació”: 

 

 ALTA: Si el camp “Situació de la prestació” és ALTA, aquest camp indica el 

dia en què el titular va començar a cobrar la prestació 

 

 BAIXA: Si el camp “Situació de la prestació” és BAIXA aquest camp indica 

el dia en què el ciutadà va deixar de cobrar la prestació 

 

 BAIXA per APRE: és la data en la qual se li ha aprovat l’APRE i, per tant, 

s'activa el primer pagament que es cobrarà en els primers 10 dies del mes 

següent. Una vegada que el cobra, té un termini de 30 dies per a retornar al 

seu país d'origen.  

 

El segon pagament s'emet automàticament quan la representació 

diplomàtica o l’oficina consular espanyola al país d'origen comuniqui al SEPE 

que el treballador hi ha comparegut personalment. 

 

 BAIXA quan ha capitalitzat la prestació: aquest camp indica el dia en 

què el ciutadà es va donar de baixa (per capitalitzar la prestació)  

 

 

Dates finals  de 

la situació 

actual del dret 

 

Especifica la data de finalització de la situació actual del dret en  format 

“DDMMAAAA”.  

 

La informació proporcionada s’ha d’interpretar de forma diferent en funció del 

resultat del camp “Situació de la prestació”: 

 

 ALTA: Si el camp “Situació de la prestació” era ALTA, aquest camp indica la 

data de finalització del cobrament de la prestació.  

 

 BAIXA: Si el camp “Situació de la prestació” era BAIXA, aquest camp no 

s’emplenarà 

Número total 

de dies 

reconeguts 

sobre el dret 

total 

 

Número de dies reconeguts sobre el dret total 

Número de dies 

consumits 

Número de dies consumits 

Base Base reguladora diària 
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reguladora 

diària 

 

Base de 

contingències 

comunes 

 

Base de contingències comunes 

Patronal de 

l’INEM 

 

Patronal de l’INEM 

 

Indicador de 

retenció 

judicial 

 

Els valors possibles són: 

- Té retenció judicial 

- No 

 

Indicador 

d’embargament 

 

Indica si les meritacions del beneficiari estan sent compensades pel mateix 

SEPE com a conseqüència d'una percepció indeguda anterior, ja sigui en la seva 

totalitat o en part. 

 

Els valors possibles són: 

- Té embargament 

- No 

 

Indicador de 

cobrament 

indegut 

 

 

Els valors possibles són: 

- Té cobraments indeguts 

- No 
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La imatge següent és un exemple de la pantalla de resposta que s’obté:  
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2. Imports de prestacions actuals  

 

 

2.1 Com fer les consultes: 

 

 

Es pot obtenir aquesta informació a partir de: 

 

 

 Descripció 

 

Tipus de 

documentació 

Indicar si és DNI, NIF o NIE 

 

Documentació  

 

En aquest camp cal indicar el número de document del ciutadà 

de qui es vol consultar la seva situació d'atur, segons es tracti 

d'un ciutadà espanyol o estranger.  

La codificació d'aquest camp és la següent: 

 

NIF (ciutadà espanyol): 

8 dígits + Caràcter control. 

 

NIE (ciutadà estranger): 

[X, Y, Z] + 7 dígits + Caràcter control. 

 

Aquells DNI i NIF que tinguin menys de 8 dígits hauran de 

ser emplenats amb 0's per l'esquerra 

 

Número d’expedient 

 

Indicar el número d’expedient administratiu que justifica la 

consulta   

 

Finalitat Al menú desplegable cal especificar  la finalitat o tipus de 

procediment que justifica la consulta 
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2.2 Quines dades s’obtenen: 

 

 

 Descripció 

 

Codi i 

descripció 

del resultat  

A continuació es mostra la llista de valors possibles segons la descripció 

facilitada pel proveïdor de dades (SEPE): 

 

0003  Tramitada  La solicitud ha sido procesada con éxito  

0233  Titular no identificado  El identificador no existe en las BBDD del 

SEPE.  

0232  Documento con más 

de un identificador  

Hay un problema de duplicidad con el 

identificador. Se debe pasar por su oficina de 

empleo.  

0238  Información no 

disponible  

Se produce cuando no hay datos del titular a 

la fecha actual.  

0226  Parámetros 

incorrectos  

Error en los datos. No se puede tramitar la 

petición. Se devuelve cuando el SEPE detecta 

algún error (incongruencia) en algún dato.  

0231  El tipo de documento 

no se corresponde 

con el formato 

indicado (DNI/NIE)  

Se produce cuando el contenido del campo 

“Documentación” no corresponde con el 

formato que debe tener según el 

TipoDocumentacion indicado.  

07  El ciudadano ha 

notificado la 

protección de sus 

datos  

Se produce cuando un ciudadano ha 

solicitado la protección de sus datos y estos 

no pueden ser devueltos por el organismo.  

 
 

Tipus de 

prestació  

 

Descripció del tipus de prestació del darrer dret reconegut al beneficiari. 

A continuació es mostra la llista de valors possibles segons la descripció 

facilitada pel proveïdor de dades (SEPE).  
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- Atur total / Llei bàsica d'ocupació 

- Atur parcial / Llei bàsica d'ocupació 

- Subsidi del REASS. 

- Atur total. Agrícoles fixos 

- Subsidi atur. Agrícoles fixos i renda agrària. 

- Assistència sanitària. Agrícoles fixos 

- Subsidi atur / T.R.L.G.S.S. 

 

Per conèixer les causes de les prestacions més comuns podeu mirar l’Annex 

proporcionat pel SEPE. 

 

Data d’inici 

de la situació 

actual del 

dret 

Data d’inici de la situació del dret.  

Format: DD/MM/AAAA 

 

Data final  

del període 

de la situació 

del dret 

Data final de la situació del dret. 

Format: DD/MM/AAAA  

Si la situació és de BAIXA, aquest camp no tindrà cap valor. 

 

Base 

reguladora 

diària 

Correspon a la quantia diària que ha de percebre el beneficiari de la prestació. 

Format: ZZ,ZZ 

 

Quantia de 

l’import brut 

Format: Z.ZZZ.ZZZ,ZZ 

 

Import de la 

quota fixa 

del REASS  

Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.   

Format: Z.ZZZ.ZZZ,ZZ 

 

Import de la 

retenció de 

l’IRPF 

Import de la retenció a efectes de l’IRPF. 

Format: ±ZZZ.ZZZ,ZZ 

 

Import 

descompte 

de la SS 

Format: ±ZZZ.ZZZ,ZZ 
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La imatge següent és un exemple de la pantalla de resposta que s’obté:  
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3. Imports de prestacions per períodes  

 

Aquesta modalitat permet obtenir informació sobre les prestacions percebudes per una       

persona desocupada durant un període de temps determinat. El període no podrà distar 

més de 5 anys des de la data actual ni suposar una període major a 1 any.  

 

 

3.1 Com fer les consultes: 

 

 

 Descripció 

 

Tipus de 

documentació 

Indicar si és DNI, NIF o NIE 

 

Data inici i data fi del 

període  

 

Limitacions: 

 

- El període haurà de trobar-se dins dels 5 anys anteriors a la 

data de la consulta. 

 

- El període de consulta en cap cas podrà ser superior a un 

any.   

 

Documentació  

 

En aquest camp cal indicar el número de document del ciutadà 

de qui es vol consultar la seva situació d'atur, segons es tracti 

d'un ciutadà espanyol o estranger.  

La codificació d'aquest camp és la següent: 

 

NIF (ciutadà espanyol): 

8 dígits + Caràcter control. 

 

NIE (ciutadà estranger): 

[X, Y, Z] + 7 dígits + Caràcter control. 

 

Aquells DNI i NIF que tinguin menys de 8 dígits hauran de 

ser emplenats amb 0's per l'esquerra 

 

Número d’expedient 

 

Cal indicar el número d’expedient administratiu que justifica la 

consulta   

 

Finalitat Al menú desplegable, cal especificar la finalitat o tipus de 

procediment autoritzat que justifica la consulta 

 

Data d’inici del 

període 

Format MM/AAAA 

Complirà les restriccions següents: 

- No serà anterior a més de 5 anys de la data actual 

de consulta 

- La data consultada no podrà ser posterior a la data actual 

de consulta 

 

Data final del període Format MM/AAAA 
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Complirà les restriccions següents: 

- No podrà ser superior a 12 mesos de diferència de 

la data d’inici de la consulta 

- La data final no podrà ser posterior a la data actual de 

consulta 

- La data final no podrà se anterior a la data d’inici de la 

consulta 
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3.2 Quines dades s’obtenen: 

 

 

 Descripció 

 

Codi i 

descripció del 

resultat  

A continuació es mostra la llista de valors possibles segons la descripció 

facilitada pel proveïdor de dades (SEPE): 

 

0003  Tramitada  La solicitud ha sido procesada con éxito  

0233  Titular no identificado  El identificador no existe en las BBDD del 

SEPE.  

0232  Documento con más 

de un identificador  

Hay un problema de duplicidad con el 

identificador. Se debe pasar por su oficina de 

empleo.  

0238  Información no 

disponible  

Se produce cuando no hay datos del titular a 

la fecha actual.  

0226  Parámetros 

incorrectos  

Error en los datos. No se puede tramitar la 

petición. Se devuelve cuando el SEPE detecta 

algún error (incongruencia) en algún dato.  

0231  El tipo de documento 

no se corresponde 

con el formato 

indicado (DNI/NIE)  

Se produce cuando el contenido del campo 

“Documentación” no corresponde con el 

formato que debe tener según el 

TipoDocumentacion indicado.  

07  El ciudadano ha 

notificado la 

protección de sus 

datos  

Se produce cuando un ciudadano ha 

solicitado la protección de sus datos y estos 

no pueden ser devueltos por el organismo.  

 

 
 

Identificador 

de la persona 

física 

consultada 

 

Conté les dades de resposta del ciutadà per al qui se sol·licita la “Consulta de 

prestacions percebudes a data actual”. 

 

Data d’inici de 

la situació 

actual del dret 

Format MM/AAAA 

Complirà les restriccions següents: 

- No serà anterior a més de 5 anys de la data actual de consulta 

- La data consultada no podrà ser posterior a la data actual de consulta 

 

Data final  de 

la situació del 

dret 

Format MM/AAAA 

Complirà les restriccions següents: 

- No podrà ser superior a 12 mesos de diferència de la data d’inici de la 

consulta 

- La data de finalització no podrà ser posterior a la data actual de 

consulta 

- La data de finalització no podrà se anterior a la data d’inici de la 

consulta 

 

Quantia de 

l’import brut 

Format: Z.ZZZ.ZZZ,ZZ 

Import de la 

quota fixa del 

Règim Especial Agrari de la Seguretat Social  (format Z.ZZZ.ZZZ,ZZ) 
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REASS  

Import de la 

retenció a 

efectes de 

l’IRPF 

Import de retenció a efectes de l’IRPF. 

Format: ±ZZZ.ZZZ,ZZ 

 

Import de 

descompte de 

la Seguretat 

Social 

 

Import de descompte de la Seguretat Social. 

Format: ±ZZZ.ZZZ,ZZ 

 

 

 

 

 

La imatge següent és un exemple de la pantalla de resposta que s’obté.  
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Annex. Tipus de prestació i causes de prestació/subsidis 

 

Causas de prestaciones/subsidios 

 

 Subsidio emigrante retornado. 

 

 Subsidio de desempleo, menor de 45 años y cargas familiares. 

 

 Subsidio de desempleo de 21 meses por no tener cotización para prestación y cargas 

familiares. 

 

 Subsidio de desempleo de 6 meses por no tener cotización para prestación sin cargas 

familiares. 

 

 Subsidio de desempleo de 6 meses por no tener cotización para prestación y cargas 

familiares. 

 

 Subsidio para liberados de prisión.  

 

 Subsidio revisión situación de invalidez 

 

 Subsidio de trabajadores fijos discontinuos. 

 

 Subsidio de trabajadores fijos discontinuos no procedentes de prestación contributiva 

con cotización de jubilación 

 

 Subsidio de trabajadores fijos discontinuos no procedentes de prestación contributiva 

con jubilación según edad (a partir de laos 52 años) 

 

 Subsidio de trabajadores fijos discontinuos mayores de 45 años. Sin 

responsabilidades familiares. 

 

 Subsidio para menores de 45 años. Agotamiento prestación contributiva de duración 

inferior a 6 meses y cargas familiares. 

 

 Subsidio para mayores de 45 años. Agotamiento prestación contributiva inferior a 12 

meses. Sin responsabilidades familiares.  

 

 Subsidio para mayores de 45 años. Agotamiento prestación contributiva inferior a 6 

meses. Con responsabilidades familiares.  

 

 Subsidio para mayores 45 años. Agotamiento prestación contributiva de duración 

igual o superior a 6 meses. Con responsabilidades familiares. 

 

 Subsidio para mayores de 45 años. Agotamiento prestación contributiva de duración 

igual o superior a 12 meses. Sin responsabilidades familiares.  

 

 Subsidio para mayores de 52 años.  

 

 Subsidio especial para mayores de 45 años. Agotamiento de prestación contributiva 

de 24 meses. Con o sin responsabilidades familiares.  
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 Subsidio especial para mayores de 45 años procedentes del agotamiento de una 

prestación contributiva de cualquier duración y con cotización como fijos discontinuos un 

mínimo de nueve años. 

 

 Renta Activa de Inserción. Desempleado de larga duración. 

 

 Renta Activa de Inserción. Persona con discapacidad. 

 

 Renta Activa de Inserción. Emigrante retornado. 

 

 Renta Activa de Inserción. Víctima de violencia de género.  

 

 Renta Agraria para trabajadores eventuales del REASS de Andalucía y Extremadura. 

(R.D.426/2003).  

 

 Prestación contributiva. T.R.L.G.S.S. Días de derecho en función del período de 

ocupación cotizado. 

 

 Prestación contributiva con nacimiento de derecho en el año 1994 o posterior y sin 

deducción de la aportación del trabajador a la Seguridad Social. Días de derecho en 

función del período de ocupación cotizado. 

 

 Prestación contributiva para trabajadores eventuales agrarios (Ley 45/2002). Días de 

derecho en función del período de ocupación cotizado. 

 

 Reposición del derecho tras ERE; (Real Decreto 2/2009). 

 

 Reposición del derecho tras ERE; (Real Decreto 2/2009). 

 

 Reposición del derecho tras ERE; (Real Decreto-Ley 18/2011). ECOLI 

 

 Renta Activa de Inserción. Víctima de violencia de género.  

 

 Renta Activa de Inserción. Desempleado de larga duración, sin discapacidad.  

 

 Renta Activa de Inserción. Persona con discapacidad. 

 

 Renta Activa de Inserción. Emigrante retornado.  

 

 Renta Activa de Inserción. Mujer víctima de violencia de género. 

 

 Renta Activa de Inserción. Víctimas de violencia doméstica.  

 

 Ayuda de acompañamiento del Programa de Activación para el Empleo 

 

 Prestación económica extraordinaria del Real Decreto Ley 10/2009.  

 

Prestación contributiva T.R.L.G.S.S. Derecho reconocido por E.R.E. en adopción de medidas 

urgentes para la reparación de daños causados por inundaciones. Días de derecho en 

función del período de ocupación cotizado. 


