Quin tipus de subsidis pot sol·licitar
una persona en atur?

Què vol dir tenir
responsabilitats familiars?
Tenir al seu càrrec al cònjuge o a algun fill,
per naturalesa o adopció menor de 26 anys
o major discapacitat, o menor acollit, que no
tingui ingressos superiors al 75 % del Salari
Mínim Interprofessional (SMI) al mes i la
suma de tots els ingressos, dividida entre el
nombre de membres que componen la unitat
familiar, no superi aquesta quantitat.

• Per esgotament de la prestació contributiva.
• Per pèrdua de llocs de treball.
• Per a persones més grans de 52 anys.
• Altres subsidis:

Quines rendes es tenen en compte?
Els ingressos bruts que obtingui Un. i els
membres de la seva unitat familiar (s’inclouen
els de la parella de fet, si escau, si tenen
fills comuns menors de 26 anys o majors
discapacitats, o menors acollits per tots dos,
que formen part de la unitat de convivència)
qualsevol que sigui el seu origen, excepte
la quantia de la indemnització legal per fi
de contracte i les assignacions de Seguretat
Social per fill a càrrec.
El 3.0 % del valor del patrimoni que no
produeixi ingressos, exceptuant l'habitatge
habitual.
No es descompten de les rendes les despeses
que el sol·licitant o els membres de la seva
unitat familiar puguin tenir.

Prestacions
d'atur
Per a més informació:

Servei Públic d’Ocupació Estatal
www.sepe.es
Cita prèvia: 901 01 02 10
Ciudadanos: 901 11 99 99
EmpresEs: 901 01 01 21

A través de la pàgina https://sede.sepe.gob.
es o en l’oficina de prestacions (després de
l’obtenció de cita prèvia a la seu electrònica del
SEPE o en el telèfon d’atenció a la ciutadania),
en qualsevol oficina de registre públic o
dirigint-la per correu administratiu.

• No tenir dret a la prestació contributiva
d'atur.
• Estar inscrit com a demandant d'ocupació,
mantenir la inscripció durant tot el període
de percepció i subscriure el compromís
d'activitat.
• No tenir ingressos bruts propis superiors al
75 % del SMI al mes.
Tots els requisits s'han de mantenir durant
tota la percepció del subsidi.

(també disponibles nombres provincials)

Quin és l'import del subsidi?

Segueix-nos en:

NIPO PDF: 858-19-041-1

On s'ha de presentar la sol·licitud?

Subsidis d'atur

Quins requisits són comuns per a
tothom?

CCatàleg de publicacions de l’Administració General de l’Estat http://*publicacionesoficiales.*boe.*esEsta
publicació oficial del SEPE s’edita en castellà i en les llengües cooficials de l’Estat

www.sepe.es

Treballem per a tu
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El 80 % de l’Indicador Públic de Renda
d’Efectes Múltiples (IPREM), vigent a cada
moment, que s’ingressaran en el compte de
l’entitat financera indicada pel sol·licitant,
de la qual sigui titular, excepte en els casos
excepcionals en els quals s’autoritzi pel SEPE
el pagament en efectiu. Més informació en
www.sepe.es.
En el cas de desocupació per pèrdua d’un
treball a temps parcial, aquesta quantia es
percebrà en proporció a les hores treballades,
excepte en el subsidi de majors de 52 anys.

Per esgotament de la prestació contributiva

Per pèrdua del lloc de treball

Per a persones més grans de 52 anys

Altres requisits que s'han de reunir

Altres requisits que s'han de reunir

Altres requisits que s'han de reunir

yyHaver esgotat una prestació contributiva.

yyHaver perdut involuntàriament un lloc de treball.

yyTenir complerts 52 anys o més el dia en què s’acabi la prestació

yyPortar

yyAmb

yyTenir responsabilitats familiars, tret que es tinguin 45 anys o més

yySense responsabilitats familiars, haver cotitzat per atur entre 180

un mes inscrit com a demandant d'ocupació, des de
l'esgotament de la prestació.
i aleshores no és necessari.

Els treballadors que hagin esgotat una prestació contributiva per a
eventuals agraris no tenen dret a percebre aquest subsidi.

En els 15 dies hàbils següents a la finalització del mes d'espera des
de l'esgotament de la prestació contributiva.

6 mesos prorrogables per períodes semestrals, en funció de la
durada de la prestació d'atur de nivell contributiu que s'hagi esgotat
i de l'edat del beneficiari, sempre que es sol·liciti dins del termini.

Durada del subsidi

Persones
de menys
de 45 anys
Persones
de més de
45 anys

sense
responsabilitats
familiars

4 mesos
6 mesos o més

amb
responsabilitats
familiars
18 mesos

--------

4 mesos
6 mesos o més

Termini per presentar la sol·licitud

24 mesos
24 mesos

6 mesos

Temps durant el qual es pot cobrar el subsidi
Depèn del temps que s'hagi cotitzat i de si es tenen responsabilitats
familiars o no, sempre que es demani dins del termini.

Temps durant el qual es pot cobrar el subsidi

Prestació
contributiva
esgotada

i 359 dies.

En els 15 dies hàbils següents a l'últim dia treballat o a la finalització
del període equivalent a les vacances retribuïdes i no gaudides.

Termini per presentar la sol·licitud

Edat

responsabilitats familiars, haver cotitzat per atur entre
90 i 179 dies.

30 mesos

La durada del subsidi en el cas de treballadors fixos discontinus és l'equivalent
al nombre de mesos cotitzats durant l'any anterior a la sol·licitud.

contributiva o el subsidi d’atur, o tenir aquesta edat en el moment
de reunir els requisits per accedir a algun dels altres subsidis,
o bé complir-la durant la seva percepció. Si en el moment del
fet causant té una edat inferior a 52 anys, ha seguit inscrit
interrompudament com a demandant d’ocupació o les possibles
interrupcions temporals han sigut per períodes inferiors a 90
dies o com a conseqüència d’haver treballat i reuneix la resta
de requisits, pot sol·licitar el subsidi de majors de 52 anys quan
tingui aquesta edat.

yyComplir tots els requisits, excepte l’edat, per accedir a la pensió

contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social
(haver cotitzat per jubilació 15 anys, dos dels quals han d’estar
dins dels últims 15).

yyHaver cotitzat per atur durant un mínim de 6 anys en el decurs
de la vida laboral.

yyNo ser treballador fix discontinu ni haver esgotat una prestació
contributiva per a eventuals agraris.

Dies cotitzats

Durada del subsidi

amb responsabilitats familiars
entre 90 i 119 dies
entre 120 i 149 dies
entre 150 i 179 dies
180 dies o més
sense responsabilitats familiars
180 dies o més

La durada del subsidi en el cas
l'equivalent al nombre de mesos
sol·licitud.

3 mesos
4 mesos
5 mesos
21 mesos

6 mesos

Termini per presentar la sol·licitud
La informació sobre el termini per presentar la sol·licitud del subsidi
per a majors de 52 anys es pot consultar al web del SEPE, a l’itinerari
persones/he deixat de cobrar l’atur/tinc més de 52 anys (a la
pestanya Quan, on i com ho tramito).

Temps durant el qual es pot cobrar el subsidi
El subsidi s’estendrà com a màxim fins que la persona treballadora
arribi a l’edat ordinària exigida en cada cas per tenir dret a la pensió
contributiva de jubilació.

de treballadors fixos discontinus és
cotitzats durant l'any anterior a la

Per mantenir el subsidi, anualment haurà de presentar una declaració
dels seus ingresso.

Més informació
El SEPE ingressarà la cotització a la Seguretat Social corresponent a
la jubilació. La base de cotització serà el 125 % del límit mínim de
cotització vigent en cada moment.
Podrà subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social per
complementar la cotització per jubilació.

Altres subsidis

Treballadors emigrants retornats
Altres requisits que s'han de reunir

yySer

treballador espanyol emigrant retornat de països no
pertanyents a la Unió Europea/Espai Econòmic Europeu o Suïssa.

yyHaver treballat en aquests països com a mínim dotze mesos en
els darrers sis anys des de l'última sortida d'Espanya.

yyInscriure’s com a demandant d’ocupació en el termini de 30 dies
des de la data de retorn i romandre-hi inscrit durant un mes

Persones que han estat alliberades de la presó
Altres requisits que s'han de reunir

yyHaver

estat alliberat de la presó, sempre que la privació de
llibertat hagi estat per un temps superior a sis mesos.

yyInscriure’s com a demandant d’ocupació en el termini de 30 dies
des de l’excarceració i romandre-hi inscrit durant un mes.

Revisió d'invalidesa
Altres requisits que s'han de reunir

yyHaver tingut una pensió per incapacitat permanent que hagi
estat retirada per millora.

yyInscriure’s com a demandant d’ocupació en el termini de 30

dies des de la data de la declaració de capacitat o incapacitat
permanent parcial i romandre-hi inscrit durant un mes.

Termini per presentar la sol·licitud i durada dels 3
subsidis

S'han de sol·licitar en els 15 dies hàbils següents a la finalització del
mes d'inscripció com a demandant d'ocupació. Es cobrarà durant 6
mesos, prorrogables fins a un màxim de 18 prèvia sol·licitud.

