Protecció per desocupació

Subsidi per desocupació per a majors de 52 anys
Aprovades modificacions en el subsidi per desocupació para persones aturades majors de 52 anys
El dia 12 de març de 2019 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret-llei 8/2019, de
mesures urgents en matèria de protecció social, que modifica la regulació del subsidi per a persones
treballadores majors de 55 anys en els següents aspectes:
1. Es pot accedir a partir dels 52 anys en lloc dels 55.
2. A més de poder accedir els qui tinguin complerts 52 anys en la data d’estar percebent o tenir dret a qualsevol
subsidi, (consulti en el dors si és beneficiari o beneficiària del subsidi extraordinari o de la renda activa inserció)
també podran accedir les persones que anteriorment hagin esgotat una prestació o subsidi per desocupació
si des de llavors, s’han mantingut inscrites com a demandants d’ocupació en els serveis públics d’ocupació,
no tenint-se en compte les possibles interrupcions inferiors a tres mesos o que corresponguin a períodes
d’activitat.
3. Per poder accedir a aquest subsidi i mantenir-ho, únicament es tindran en compte les rendes de la
pròpia persona sol·licitant o beneficiària i no les de la seva unitat familiar.
4. Si es continuen complint els requisits exigits, es percebrà fins avui en la qual es compleixi l’edat de
jubilació ordinària i no solament fins avui del compliment de l’edat per jubilar-se anticipadament.
5. Durant el temps que es percebi, es cotitzarà per a la jubilació i la base de cotització serà el 125 per
cent del topall mínim de cotització vigent a cada moment, en lloc del 100 per cent actual, amb efectes
des de l’1 d’abril de 2019.
6. La seva quantia serà igual al 80 per cent de l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM)
(actualment 430,27euros), encara que s’estigui aturat o aturada per haver perdut un contracte a temps
parcial. S’elimina el descompte als quals es trobin percebent el subsidi.
Es mantenen la resta de requisits establerts en la Llei per poder cobrar el subsidi per a persones treballadores
majors de 52 anys, i per tant, serà necessari haver cotitzat per desocupació, almenys, durant sis anys i
justificar que al moment de la sol·licitud es reuneixen tots els requisits, excepte l’edat, per accedir a la
pensió contributiva de jubilació en la Seguretat Social.

IMPORTANT PER QUI SIGUI JA PERSONA BENEFICIÀRIA DEL SUBSIDI PER A MAJORS DE 55 ANYS:
No és necessari que acudeixin a la seva oficina de prestacions els qui actualment tinguin aprovat un subsidi
per a persones treballadores majors de 55 anys, ja que l’indicat en els punts 3 a 6 anteriors se’ls aplicarà
d’ofici pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Els tràmits relacionats amb aquest subsidi els podrà realitzar a través de la seu: https://sede.sepe.gob.es.

www.sepe.es
Trabajamos para ti

Resolgui els seus dubtes

ACTUALMENT TINC 52 ANYS I ESTIC COBRANT EL SUBSIDI EXTRAORDINARI DE DESOCUPACIÓ (SIGUEU) O ESTIC COBRANT LA
RENDA ACTIVA D’INSERCIÓ (RAI) PUC COBRAR EL SUBSIDI PER A MAJORS DE 52 ANYS?

Podrà accedir al subsidi per a majors de 52 anys si acredita les cotitzacions exigides per a això, sempre que anteriorment hagi
percebut un altre subsidi diferent del SIGUEU i que, des de llavors, hagi mantingut la inscripció com a demandant d’ocupació de
manera ininterrompuda, o amb interrupcions inferiors a 90 dies naturals o que es deguin a la realització d’activitat. Per realitzar
la seva sol·licitud haurà de demanar cita prèvia.

DES DE FA UN ANY ESTIC PERCEBENT EL SUBSIDI DE MAJORS DE 55 ANYS I EM VAN DIR QUE M’HO DEIXARIEN DE PAGAR QUAN
COMPLÍS L’EDAT PER JUBILAR-ME ANTICIPADAMENT . AIXÒ HA CANVIAT?

Sí. D’ofici, es va a modificar la durada del seu subsidi perquè tingui la possibilitat de seguir cobrant-ho fins
que compleixi l’edat ordinària de jubilació.

ACTUALMENT ESTIC COBRANT EL SUBSIDI PER A MAJORS DE 55 ANYS AMB REDUCCIÓ EN LA SEVA QUANTIA PERQUÈ EL MEU
ÚLTIM TREBALL VA SER A TEMPS PARCIAL. M’HO VAN A PAGAR A PARTIR D’ARA SENSE REDUCCIÓ

Efectivament després de l’entrada en vigor de la nova regulació d’aquest subsidi, sense necessitat que
vostè ho sol·liciti se li abonarà sense aplicar parcialitat alguna, amb independència que hagi cessat en un
contracte a jornada completa o a temps parcial.

TINC 54 ANYS, FA GAIREBÉ UN ANY VAIG ACABAR DE COBRAR UN SUBSIDI PER ESGOTAMENT DE LA PRESTACIÓ CONTRIBUTIVA
I DES DE LLAVORS NO HE TREBALLAT TINC DRET AL SUBSIDI PER A TREBALLADORS MAJORS DE 52 ANYS?

Si compleix els requisits de cotització exigits per a això i les seves rendes mensuals no superen els 675
euros, podrà percebre el subsidi per a majors de 52 anys sempre que des que va accedir al subsidi anterior,
hagi mantingut la inscripció com a demandant d’ocupació de manera ininterrompuda o amb interrupcions
inferiors a 90 dies naturals o que es deguin a la realització d’activitat.

Els tràmits relacionats amb aquest subsidi els podrà realitzar a través de la seu: https://sede.sepe.gob.es.

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

