Protecció per atur

Prestació contributiva
Termini i documents necessaris per tramitar la sol·licitud
Heu d'estar inscrit/inscrita com a demandant d'ocupació i sol·licitar-la en els QUINZE DIES HÀBILS següents a la data en què es
produeixi el cessament involuntari en la feina o el dia que finalitzi el període de vacances pendent de gaudir o des de l'inici de
la suspensió de la relació laboral o de la reducció de jornada o des del retorn de l'estranger o des de l'excarceració, presentant
la documentació següent:

per identificar-vos (no necessiteu aportar còpies)

Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
Estrangers i estrangeres residents a Espanya:
Nacionals de la Unió Europea: certificat de registre de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea en què
consti el NIE, juntament amb el document identificatiu del país d'origen, o el passaport.
No nacionals de la Unió Europea: targeta d'identitat d'estranger (TIE), juntament amb el passaport.

Per tramitar la sol·licitud (no necessiteu aportar còpies)

• Qualsevol document bancari on figuri el número de compte del qual sou TITULAR i on vulgueu percebre la prestació.
• En cas de tenir fills o filles a càrrec, llibre de família o document equivalent si es tracta de persones estrangeres, legalitzat i traduït.
En el cas de fills en acolliment, resolució judicial o administrativa amb la data d'efecte de l'acolliment.
En el cas de fills/es amb discapacitat majors de 26 anys, certificat del grau de discapacitat expedit per l'IMSERSO o l'òrgan de la
comunitat autònoma corresponent o resolució de l'INSS, del Ministeri d'Hisenda o de Defensa que reconegui la condició de pensionista
per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

• Sentència i/o conveni regulador, en cas de separació o divorci.
• En cas de fills o filles a l'estranger, identificació i acreditació de la situació laboral mitjançant certificació administrativa legalitzada o
formularis

U006/E302 en cas de residir a l'Espai Econòmic Europeu.

• Acreditació de la situació legal d'atur per
* Cessament de la relació laboral
¤¤ Certificat d'Empresa dels últims 180 dies treballats si l'empresa no l'ha enviat al Servei Públic d'Ocupació Estatal a través

de Certific@2.

¤¤ Acta de conciliació administrativa o judicial o resolució judicial.
¤¤ Providència d'opció per la indemnització, en cas d'haver reclamat contra l'acomiadament.

* Persona emigrant retornada
¤¤ Certificació emesa per les Delegacions o Subdelegacions de Govern en què constin la data de retorn i el temps treballat

al país d'emigració.

¤¤ Formulari U1 o E-301 si es retorna d'un país membre de la Unió Europea/Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o

document AUS/E1 si es retorna d'Austràlia.

* Persona alliberada de presó
¤¤ Certificació de la direcció del centre penitenciari en què constin les dates d'ingrés a la presó i d'excarceració i la seva

causa.

¤¤ Si s'han fet treballs durant el període d'internament, certificat de l'empresa en què s'ha cotitzat per la contingència d'atur.

www.sepe.es
Treballem per a tu

Durada
La durada de la prestació d'atur depèn dels períodes d'ocupació cotitzats en un règim que prevegi aquesta contingència, en els
últims sis anys anteriors a la situació legal d'atur o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar o des del naixement del
dret a la prestació d'atur anterior, d'acord amb l'escala següent:
PERÍODE COTITZAT
(en dies)

DURADA DE LA
PRESTACIÓ (dies)

PERÍODE COTITZAT (en
dies)

DURADA DE LA
PRESTACIÓ (dies)

Des de 360 fins a 539

120

Des de 1.440 fins a 1.619

480

Des de 540 fins a 719

180

Des de 1.620 fins a 1.799

540

Des de 720 fins a 899

240

Des de 1.800 fins a 1.979

600

Des de 900 fins a 1079

300

Des de 1.980 fins a 2.159

660

Des de 1080 fins a 1259

360

A partir de 2.160

720

Des de 1260 fins a 1439

420

La durada de la prestació d'atur de les persones emigrants retornades o alliberades de presó es determina en funció dels períodes d'ocupació cotitzats, corresponents als sis anys anteriors a la sortida d'Espanya o a l'ingrés a la presó, excepte quan els
treballadors tinguin cotitzacions efectuades a l'estranger o a la presó.

Quantia de la prestació
•
• Depèn de la base reguladora que tingui la persona treballadora.
• La base reguladora diària és la suma de les bases de cotització dels últims 180 dies, a temps complet o parcial, cotitzats a la Seguretat
Social per la contingència d'atur (base d'accidents de treball i malalties professionals) dividida entre 180.

• Els 180 primers dies de prestació es cobra el 70 % de la base reguladora, i a partir del 181, el 50 % d'aquesta base.
• En cap cas la quantia de la prestació no podrà ser inferior al 80 % de l'Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM) incrementat en

1/6, quan la persona treballadora no tingui fills o filles a càrrec i al 107 % quan el treballador en tingui, com a mínim, un

o una.

• La quantia de la prestació té com a límit el 175 %, el 200 % o el 225 % de l'IPREM incrementat en un sisè, en funció de si no es
tenen fills o filles o de si se’n té

1, 2 o més, respectivament.

• En el cas d'atur per la pèrdua d'un treball a temps parcial, l'import mínim o màxim depèn del nombre d'hores treballades durant el període
dels

180 últims dies cotitzats.

• La prestació estarà subjecta a descomptes de Seguretat Social i de l'IRPF.
• L'entitat gestora (Servei Públic d'Ocupació Estatal o ISM) ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social per contingències comunes i,
en els supòsits de suspensió o reducció de jornada, ingressarà l'aportació de la persona treballadora per totes les contingències.

Podeu presentar la sol·licitud a través de la pàgina https://sede.sepe.gob.es o a l'oficina de prestacions (després d'obtenir una cita prèvia a la
seu electrònica del SEPE).

Més informació a www.sepe.es i als telèfons d’atenció a la ciutadania

