Protecció per atur

Subsidi d'atur
Termini i documents necessaris per tramitar la sol·licitud
Heu de sol·licitar en els QUINZE DIES HÀBILS posteriors a la data en què es produeixi el cessament involuntari en l'ocupació o
al dia que finalitzi el període de vacances pendent de gaudir o a l'acabament del mes d'inscripció com a demandant d'ocupació
o transcorregut un mes des de l'esgotament de la prestació contributiva (data en què finalitza la prestació concedida, la qual
sempre serà anterior a la data de l'últim cobrament de la prestació), mitjançant la documentació següent:

PER IDENTIFICAR-VOS (NO NECESSITEU APORTAR CÒPIES)
Espanyols o espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
Estrangers o estrangeres residents a Espanya:
Nacionals de la Unió Europea: certificat de registre de ciutadà/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.

A més, en funció del tipus de subsidi, haurà d’aportar la documentació següent:

1. Subsidi per esgotament d’una prestació contributiva

• Llibre de família o document equivalent en cas d'estrangers/res, legalitzat i traduït.
• En cas de fills o filles en acolliment, resolució judicial o administrativa amb la data d'efecte de l'acolliment.
En el cas de fills o filles amb discapacitat majors de 26 anys, certificat del grau de discapacitat expedit per l'IMSERSO o l'òrgan de la
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.
comunitat autònoma corresponent o resolució de l'INSS, del

• Sentència i/o conveni regulador, en cas de separació o divorci.
2. Subsidi per pèrdua d’ocupació

• Tots els esmentats abans, si s'escau.
• Certificat d'empresa, si no ha estat enviat per l'empresa al Servei Públic d'Ocupació Estatal.
3. Subsidi per revisió d'invalidesa

• Fotocòpia de la resolució de l'expedient de revisió per millora.
4. Subsidi per a persones treballadores emigrants retornades

• Certificació emesa per les delegacions o subdelegacions del Govern en què constin la data del retorn i el temps treballat al país d'emigració.
5. Subsidi per a persones alliberades de presó

• Certificat de la direcció del centre penitenciari amb les dates d'ingrés i d'excarceració i la causa d'aquesta.
6. Subsidi per a majors de 52 anys

• Per mantenir el subsidi per a majors de 52 anys, anualment ha de presentar una declaració de les seves rendes.

www.sepe.es
Treballem per a tu

Rendes que es tenen en compte
Ha de comunicar totes les rendes obtingudes per Ud., en el mes anterior al de la data de la sol·licitud, sigui quin sigui el règim
econòmic, el seu origen i naturalesa.
En el cas dels subsidis 1 i 2 indicats a l’anvers, ha de comunicar els membres de la unitat familiar al seu càrrec i les seves
rendes, obtingudes en el mes anterior al de la data de la sol·licitud. En el cas que convisqui amb la seva parella de fet i tinguis
fills/es comuns menors de 26 anys o majors amb discapacitat, o menors acollits/des per totsdos/es, que formin part de la seva
unitat de convivència, per acreditar responsabilitats familiars, es tindran en compte les rendes de la seva parella de fet.
Es consideren rendes:

TREBALL/PENSIONS
• El total de les rendes brutes del treball per compte d'altri, beques o altres ajudes similars.
• L'import de la indemnització per l'extinció del contracte de treball que superi la indemnització legal.
• Els ingressos bruts de tota mena de pensions i prestacions, excepte la prestació de la Seguretat Social per fill/filla a càrrec i el cobrament
anticipat de la deducció fiscal de la dona treballadora amb fills/filles menors de

3 anys.

CAPITAL MOBILIARI I IMMOBILIARI
• Els rendiments bruts dels comptes bancaris i les inversions financeres.
• Els rendiments bruts dels béns immobles arrendats, les imputacions de rendes de béns immobiliaris no arrendats i diferents de l'habitatge
habitual.

ACTIVITATS PROFESSIONALS/AGRÀRIES
• El rendiment net (ingressos menys despeses) dels diferents tipus d'activitats per compte propi.
• L'import net de les subvencions a l'activitat agrària.
ALTRES RENDES
• Les plusvàlues o els guanys patrimonials derivats de la venda de béns mobles i immobles, excepte de l'habitatge habitual.
• Premis de loteria o similars.
• El rendiment presumpte del patrimoni, fons d'inversió o plans de jubilació si s'aplica al seu valor el tipus d'interès legal dels diners vigents.

Durada i quantia
TIPUS DE SUBSIDI
Esgotament d'una prestació contributiva
Amb responsabilitats familiars
• Menor de 45 anys ha esgotat 4/6 o més mesos de prestació.
• Major de 45 anys ha esgotat 4/6 o més mesos de prestació.
Sense responsabilitats familiars
• Major de 45 anys

Persones emigrants retornades
Persones alliberades de presó
Persones treballadores després de revisió d'expedient d'invalidesa
Haver cotitzat 3, 4 o 5 mesos amb responsabilitats familiars

DURADA DE LA PROTECCIÓ

18/24 mesos
24/30 mesos
6 mesos

18 mesos

3, 4 o 5 mesos

Haver cotitzat 6 mesos
Sense responsabilitats familiars
Amb responsabilitats familiars

Per al col·lectiu de treballadors fixos discontinus
Majors de 52 anys

QUANTIA

6 mesos
21 mesos
Equivalent al nombre de mesos cotitzats
durant l'any anterior a la sol·licitud.
Fins que la persona treballadora arribi
a l’edat ordinària que li permeti accedir a la jubilació.

El 80 % de l'Indicador
Públic de Renda d'Efectes
Múltiples (IPREM).
Si l'origen del subsidi
es troba en la pèrdua
d'una ocupació a temps
parcial, aquesta quantia
es percebrà en proporció
a les hores prèviament
treballades a l'últim
contracte.

80% de l’IPREM

Podeu presentar la sol·licitud a través de 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

