Protecció per atur

Subsidi extraordinari d'atur
Abans de sol·licitar, haureu de tenir en compte que...
Haureu de demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Prèviament, haureu d'acreditar
davant el servei públic d'ocupació autonòmic de la vostra oficina la realització d'accions de recerca activa de feina (BAE).

Qui pot sol·licitar-ho
Les persones totalment desocupades, que no compten amb rendes d'un valor superior, en còmput mensual, al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries i que tinguin responsabilitats familiars i no hagin percebut prèviament
l'ajut econòmic d'acompanyament establert en el Programa d'activació per a l'ocupació (PAE), i que estiguin en alguna de les següents situacions durant la vigència d’aquest subsidi:
a)

Hagin extingit en últim lloc per esgotament el subsidi d’atur a partir de l'entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat
(LPGE) per al 2018. També les persones que l’hagin esgotat entre l’01/03/2018 i l'entrada en vigor de la LPGE per al 2018.

b)

Siguin aturats de llarga durada, inscrits com a demandants d'ocupació a data de l’1 de maig de 2018, que hagin extingit per esgotament
alguna de les següents prestacions:

• La prestació o el subsidi d'atur.
• Ajuts econòmics vinculats al:
* Programa de Renda Activa d'Inserció (RAI).
* Programa Temporal per protecció d’atur i d’inserció (PRODI).
* Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació (PREPARA).

Termini i documents necessaris per tramitar la sol·licitud
En el supòsit de la lletra a) anterior, quan s'hagi extingit per esgotament el subsidi d’atur a partir de l'entrada en vigor de la LPGE per al 2018,
el termini serà de 15 dies a partir del compliment d’un mes d'espera des de l'esgotament del subsidi anterior.
Si el subsidi s'ha esgotat entre l’01/03/2018 i l'entrada en vigor de la LPGE per al 2018, el termini serà de dos mesos des de l'entrada en
vigor d'aquesta.
En el supòsit de la lletra b) anterior, no hi ha termini. La sol·licitud es podrà presentar un cop acreditat que en el mes anterior a la sol·licitud,
s'han dut a terme accions de recerca activa de feina.

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.

www.sepe.es
Treballem per a tu

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.
• 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
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública o del Ministeri 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.
la comunitat autònoma corresponent o resolució de l'INSS, del

• Sentència i/o conveni regulador, en cas de separació o divorci.

Rendes que es tenen en compte
Heu de comunicar totes les rendes obtingudes, tant les vostres com les dels membres de la vostra unitat familiar que conviuen o són econòmicament al vostre càrrec, durant el mes anterior al de la data de sol·licitud, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial, el seu origen
i naturalesa. En el supòsit que convisqui amb la seva parella de fet i tinguin fills/es comuns menors de 26 anys o més grans discapacitats/
des, o menors acollits/des per ambdós 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
La durada màxima del subsidi serà de 180 dies i no podrà percebre's en més d'una ocasió.
L'import del subsidi serà igual al 80 % de l'Indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) mensual vigent en cada moment.
El Servei Públic d'Ocupació Estatal farà el pagament periòdic de l’ajut econòmic dins del mes següent al que correspongui la meritació.

Podreu presentar la sol·licitud a través de pàgina https://sede.sepe.gob.es.

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

