Protección por desemprego

Prestación contributiva
Prazo e documentos necesarios para a tramitación da súa solicitude
Debe estar inscrito/inscrita como demandante de emprego e solicitar nos QUINCE DÍAS HÁBILES seguintes á data en que se produza o cesamento involuntario no emprego ou ao día que finalice o período de vacacións pendente de gozar, ou dende o inicio
da suspensión da relación laboral ou da redución de xornada, ou dende o retorno do estranxeiro, ou dende a excarceración,
presentando a seguinte documentación:

para a súa identificación (non necesita achegar copias)

Españois e españolas: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
Estranxeiros e estranxeiras residentes en España:
Nacionais da Unión Europea: Certificado de rexistro de cidadá ou cidadán da Unión Europea no que
conste o NIE xunto co documento identificativo no seu país de orixe, e no seu defecto, o pasaporte.

Non nacionais da Unión Europea: Tarxeta de Identidade de Estranxeiro/a (TIE) xunto co pasaporte.

para o trámite da súa solicitude (non necesita achegar copias)

• Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que Vde. sexa TITULAR e onde desexe percibir a prestación.
• En caso de ter fillos ou fillas a cargo, libro de familia ou documento equivalente se se trata de persoas estranxeiras, legalizado e traducido.
Se están en acollemento, resolución xudicial ou administrativa coa data de efectos do acollemento.
Se os fillos/as con discapacidade son maiores de 26 anos, certificado do grao de discapacidade expedido polo IMSERSO ou o órgano da
Comunidade Autónoma correspondente, ou resolución do INSS, do Ministerio de Facenda ou de Defensa, que recoñeza a condición de
pensionista por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, ou de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para
o servizo ou inutilidade.

• Sentenza ou convenio regulador, en caso de separación ou divorcio.
• En caso de fillos ou fillas no estranxeiro, identificación e acreditación da súa situación laboral mediante certificación administrativa legalizada ou formularios

U006/E302 en caso de residir no Espazo Económico Europeo.

• Acreditación da situación legal de desemprego por
* Cesamento da relación laboral
¤¤ Certificado de Empresa, dos 180 últimos días traballados se a empresa non o enviou ao Servizo Público de Emprego

Estatal a través de Certific@2.

¤¤ Acta de conciliación administrativa ou xudicial, ou resolución xudicial.
¤¤ Providencia de opción pola indemnización, en caso de ter reclamado contra o despedimento.

* Persoa emigrante retornada
¤¤ Certificación emitida polas Delegacións ou Subdelegacións do Goberno na que conste a data do retorno e o tempo

traballado no país de emigración.

¤¤ Formulario U1 ou E-301, se se retorna dun país membro da Unión Europea/Espazo Económico Europeo ou Suíza, ou

documento AUS/E1 se se retorna de Australia.

www.sepe.es
Traballamos para ti

* Persoa liberada de prisión
¤¤ Certificación da Dirección do centro penal na que consten as datas de ingreso en prisión e excarceración e a causa desta.
¤¤ Certificado de empresa, se se realizaron traballos durante o período de internamento, nos que se cotizou pola continxencia

de desemprego.

Duración
A duración da prestación por desemprego estará en función dos períodos de ocupación cotizados nun réxime que contemple
esta continxencia, nos últimos seis anos anteriores á situación legal de desemprego ou ao momento en que cesou a obriga de
cotizar ou, se é o caso, dende o nacemento do dereito á prestación por desemprego anterior, con arranxo á seguinte escala:
PERÍODO COTIZADO
(en días)

DURACIÓN DA
PRESTACIÓN (en días)

PERÍODO COTIZADO
(en días)

DURACIÓN DA
PRESTACIÓN (en días)

Dende 360 ata 539

120

Dende1.440 ata 1.619

480

Dende 540 ata 719

180

Dende1.620 ata 1.799

540

Dende 720 ata 899

240

Dende 1.800 ata 1.979

600

Dende 900 ata 1079

300

Dende 1.980 ata 2.159

660

Dende 1080 ata 1259

360

A partir de 2.160

720

Dende 1260 ata 1439

420

A duración da prestación por desemprego das persoas emigrantes retornadas ou liberadas de prisión, determinarase en función
dos períodos de ocupación cotizada, correspondentes aos seis anos anteriores á saída de España ou ao ingreso en prisión, agás
que teñan cotizacións efectuadas no estranxeiro ou en prisión.

Contía da prestación
•
• Estará en función da base reguladora que teña a persoa traballadora.
• A base reguladora diaria é a suma das bases de cotización dos últimos 180 días, a tempo completo ou parcial, cotizados á Seguridade Social
pola continxencia de desemprego

(Base de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais) dividida entre 180.

• Os 180 primeiros días de prestación cobrarase o 70 % da base reguladora e a partir do 181, o 50 % da devandita base.
• En ningún caso a contía da prestación poderá ser inferior ao 80 % do Indicador Público de Rendas de Efectos Múltiples (IPREM) incrementado en

1/6, cando a persoa traballadora non teña fillos ou fillas a cargo, e ao 107 % cando teña, polo menos, un ou unha.

• A contía da prestación ten como límite o 175 %, o 200 %, ou o 225 % do IPREM, incrementado nun sexto, segundo se careza de fillos
ou fillas ou se teña

1, 2 ou máis, respectivamente.

• No caso de desemprego pola perda dun traballo a tempo parcial, o importe mínimo ou máximo estará en función do número de horas traballadas durante o período dos

180 últimos días cotizados.

• A prestación estará suxeita, no seu caso, a descontos de Seguridade Social e do IRPF.
• A Entidade Xestora (Servizo Público de Emprego Estatal ou ISM) ingresará as cotizacións á Seguridade Social por continxencias comúns
e, nos supostos de suspensión ou redución de xornada, ingresará a achega da persoa traballadora por todas as continxencias.

A

solicitude pode presentala a través da páxina https://sede.sepe.gob.es ou na oficina de prestacións (tras a obtención de cita previa na sede

electrónica do

SEPE).

Máis información en www.sepe.es. e teléfonos de atención á cidadanía.

