Zer esan nahi du senitartekoen
erantzukizunak edukitzeak?

Zer motatako laguntzak eska ditzakezu
langabetu moduan?
• Kotizaziopeko prestazioa agortzeagatik.

Ezkontidea edo seme bat, 26 urtetik beherako
edo ezgaitua edo seme-alabak sustatzeko,
hilekoaren
gutxieneko
lanbide
arteko
gutxieneko soldataren% 75 baino gehiagoko
diru-sarrerak ez izatea edo diru-sarreren
zenbatekoa Familiako unitatea osatzen duten
kideen arabera banatzen da, ez du zenbateko
hori gainditzen.

• Lana galtzeagatik.
• 52 urtetik gorakoentzat.
• Beste laguntza batzuk:

Zer baldintza dituzte guztiek?

Zein dira kontuan hartzen diren errentak?
Zuk eta zure familia-unitatea osatzen duten
beste kideek dituzuen diru-sarrera gordinak
(izatezko bikotekidearenak ere bai, hala
badagokio, baldin eta 26 urtetik beherako
edo desgaitasunak dituzten seme-alabak
badituzte, bienak direnak, edota biek abegian
hartutako eta beren bizikidetzako unitatean
sartzen diren adingabeak), horien jatorria
edozein dela ere, kontratua bukatzeagatik
legez jasotako kalte-ordaina eta ardurapeko
seme-alaba bakoitzeko Gizarte Segurantzaren
eskutik jasotako prestazioak izan ezik.
Diru-sarrerak ekartzen ez dituen ondarearen
balioaren % 3'0, zure ohiko etxebizitza izan
ezik.
Errentei ez zaizkie kentzen zuk edo zure familia
unitateko kideek izan ditzaketen errentak.

Langabeziagatiko
prestazioak
Informazio gehiagorako:

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa
Aurrez eskatutako hitzordua: 901 01 02 10
Herritarrak: 901 11 99 99
Enpresak: 901 01 01 21

Langabeziagatiko
sorospena

(Zenbaki probintzialak ere eskuragai daude)

https://sede.sepe.gob.es
web-orriaren
bidez,
prestazioen
bulegoan
(Aurrez
hitzordua SEPEren egoitza elektronikoan
edo herritartasunerako telefono zenbakian
jaso ondoren), erregistro publikoko edozein
bulegotan edo administrazio-postaren bidez
bidaliz.

Jarrai gaitzazu
hemen:
NIPO PDF: 858-19-043-2
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SEPEko argitalpen ofizial hau gazteleraz eta estatuko beste hizkuntz ofizialetan editatzen da

www.sepe.es

Zuretzat lan egiten dugu

• Prestazioa jasotzen duen aldi osoan zehar
enplegu eskatzaile moduan izena emanda
egotea, izen-emate hori mantentzea eta
jarduera konpromisoa sinatzea.
• Hilean LGSren %75etik gorako diru-sarrera
gordin propiorik ez izatea.
Laguntza jasotzen duzun bitartean baldintza
guztiak bete behar dituzu.

Zein da subsidioaren zenbatekoa?

Estatuko Administrazio Orokorraren argitalpen-katalogoa http://publicacionesoficiales.boe.es

Non aurkeztu behar dut eskakizuna?

• Kontribuzio
mailako
langabeziagatiko
prestaziorako eskubiderik ez izatea.
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Une bakoitzean indarrean dagoen Ondorio
Askotariko
Errenta
Adierazle
Publikoa
(IPREM) %80.
eskatzaileak adierazitako
finantza-erakundearen
kontuan
sartuko
direnak, eskatzailea haren titular izanda,
SEPE-k ordainketa dirutan egitea baimentzen
duen kasuetan izan ezik. Informazio gehiago
webgune honetan: www.sepe.es
Lanaldi partzialaren galeraren ondorioz
langabeziaren kasuan, zenbateko hori lan
egindako orduen proportzioan jasoko da, 52
urtetik gorakoentzako diru-laguntza izan ezik.

Kotizaziopeko prestazioa agortzeagatik

Lana galtzeagatik

52 urtetik gorakoentzat

Bete behar dituzun beste baldintza batzuk

Bete behar dituzun beste baldintza batzuk

Bete behar dituzun beste baldintza batzuk

yyKotizaziopeko prestazioren bat agortuta izatea.

yyEnplegu bat borondatez kanpo galtzea.

yy52

yyHilabete bat eramatea enplegu-eskatzaile moduan izena emanda,

yyFamilia-erantzukizunekin, 90 eta 179 egun artean langabeziagatik

yyFamilia-erantzukizunak izatea, 45 urte edo gehiago ez badituzu

yyFamilia-erantzukizunik

prestazio hori amaitzen denetik.

salbu, kasu horretan ez baita beharko.

Nekazaritzako aldi baterako langileentzat kontribuzio-laguntza
agortu duten langileek ez dute sorospen hau jasotzeko eskubiderik.

Kotizaziopeko prestazioa agortzen denetik hileko itxarotea amaitu
eta hurrengo 15 egun baliodunetan.

Laguntza kobra dezakezun aldia

Kontribuzio
mailako
prestazioa
agortuta

Laguntzaren iraupena
familia
erantzukizunak
izatea

4 hilabete

45 urtetik
gorakoak

eta

359

egun

artean

Eskatzeko epea

6 hil edo gehiago

18 hilabete
--------

24 hilabete
24 hilabete

4 hilabete
6 hil edo gehiago

familia
erantzukizunak
izatea

6 hilabete

30 hilabete

Subsidioaren iraupena, langile finko etendunen kasuan, eskariaren aurretiko
urtean kotizatutako hilabete kopuruaren baliokidea izango da.

Itzulitako langile emigranteak

urte edo gehiago beteta izatea langabezia-prestazioa edo
-laguntza agortzen zaion egunean, edo adin hori beteta izatea
beste laguntzetako jasotzeko baldintzak betetzen diren unean, edo
horiek jasotzen dituzun bitartean betetzea. Gertaera sortzailearen
unean 52 urte baino gutxiago badituzu, enplegu-eskatzaile
etengabe izena emanda egon bazara edo egon daitezkeen aldi
baterako etenaldiak hiru hilabete baino gutxiagokoak edo lan
egitearen ondorioz izan badira, eta beste baldintza guztiak
betetzen badituzu, 52 urtetik gorakoentzako sorospena eskatu
ahal izango duzu adina betetzean.

yyGizarte Segurantzaren sisteman erretirogatiko pentsioa jasotzeko
baldintza guztiak betetzea, adina salbu.

yyBere lan-bizitzan zehar gutxienez 6 urtez langabeziagatik kotizatu
izana.

Laguntza kobra dezakezun aldia
Kotizatu duzun denboraren eta familia-erantzukizunen arabera
aldatzen da, espe barruan eska baduzu.

6 hilabete, sei hileko aldietan luza daitezkeenak, agortu duzun
kotizaziopeko mailako langabezia-prestazioaren iraupenaren eta zure
adinaren arabera, epe barruan eskatu baduzu.

45 urtetik
beherakoak

gabe, 180
langabeziagatik kotizatu izana.

Lan egindako azken egunetik edo ordaindutako eta gozatu gabeko
oporren baliokidea den aldia amaitzen denetik hurrengo 15 egun
baliodunetan.

Eskatzeko epea

Adina

kotizatu izana.

Beste laguntza batzuk

Bete behar dituzun beste baldintza batzuk

yyEuropar Batasunekoa/EEEkoa ez den, edo Suitza ez den herrialde
batetik itzulitako Espainiako itzulitako emigratzailea izatea.

yyGutxienez

ere hamabi hilabetez lan egitea herrialde horietan
Espainiatik irten zineneko azken sei urteetan.

yyItzuleraren datatik hasita 30 eguneko epean enplegu-eskatzaile
gisa izena ematea, eta hilabete bat izena emanda egotea.

Kartzelatik askatutakoak
Bete behar dituzun beste baldintza batzuk

yyAldizkako langile finkoa ez izatea, eta aldi baterako nekazaritzako

yyEspetxetik askatuta egotea; betiere, espetxean sei hilabete baino

Eskatzeko epea

yyEspetxetik irteten denetik 30 eguneko epean enplegu-eskatzaile

langileen kotizaziopeko prestazio bat agortuta ez izatea.

gehiago eman baditu.

gisa izena ematea, eta hilabete bat izena emanda egotea.

Kotizatutako egunak

Laguntzaren iraupena

senitartekoen erantzukizunekin
90 eta 119 egun bitartean
120 eta 149 egun bitartean
150 eta 179 egun bitartean
180 egun edo gehiago

3 hilabete
4 hilabete
5 hilabete
21 hilabete

senitartekoen erantzukizunik gabe
180 egun edo gehiago

6 hilabete

Subsidioaren

iraupena, langile finko etendunen kasuan, eskariaren

aurretiko urtean kotizatutako hilabete kopuruaren baliokidea izango da.

52 urte betetzen dituzun unetik aurrera, edozein motatako laguntza
jasotzeko kasuetako batean egotea edo laguntzaren bat jasotzen
egotea, edo adin hori bete duzun momentutik eta enplegu-eskatzaile
izena emanda egon bazara gertaera sortzailetik.

Laguntza kobra dezakezun aldia
Sorospena gehienez ordainduko da ordaindutakoaren araberako
erretiro-pentsioa jasotzeko eskubidea izateko kasu bakoitzean
eskatzen den ohiko adina bete arte.
Diru-laguntza mantentzeko, zure diru-sarreren adierazpena urtero
aurkeztu behar duzu.

Bete behar dituzun beste baldintza batzuk

yyHobetzearen

ondorioz berrikusi dizuten ezintasun iraunkorreko
pentsioa izatea.

yyEzgaitasuna

edo ezintasun iraunkor partziala aitortzen den
egunetik hasita 30 eguneko epean enplegu-eskatzaile gisa izena
ematea, eta hilabete bat izena emanda egotea.

Hiru laguntza horiek eskatzeko epea eta horien iraupena

Informazio gehiago
SEPEk erretiroari dagokion Gizarte Segurantzako kotizazio-kuotak
ordainduko ditu. Kotizazio-oinarria une bakoitzean indarrean dagoen
gutxieneko mugaren %125 izango da.
Gizarte Segurantzarekin Hitzarmen
erretirorako kotizazioa osatzeko.

Baliaezintasuna berrikustea

Berezia

sinatu

dezakezu

Enplegu-eskatzaile moduan izena ematen duzun hilabetea amaitu
eta hurrengo 15 egun baliodunetan eskatu behar duzu.
Luza daitezkeen sei hiletan kobratuko duzu, gehienez, 18; betiere,
zuk eskatzen baduzu.

