secretaría de emprego e previsión social

Novidades Seguridade Social - 2019
Prestacións de desemprego, familiares e asistenciais
Aprobado polo RD Lei 28/2018, do 28 de decembro

IPREM (indicador público de rendas
de efectos múltiples)

Ano 2019 (euros)
anual
6.454,08

IPREM

mensual
537,84

diario
17,93

* o IPREM non foi actualizado no RDL 28/2018, polo que mantén a contía de 2018

Prestación contributiva de
desemprego

Ano 2019 (euros)

Contías mínimas
Beneficiario/a sen fillos (80% IPREM +1/6)
Beneficiario/a con fillos (107% IPREM +1/6)
Contías máximas
Beneficiario/a sen fillos (175% IPREM +1/6)
Beneficiario/a con 1 fillo (200% IPREM +1/6)
Beneficiario/a con 2 ou + fillos (225% IPREM +1/6)

mensual
501,98
671,40
1.098,09
1.254,96
1.411,83

* posto que o IPREM non foi actualizado no RDL 28/2018, mantéñense as contías de 2018

Prestación asistencial por
desemprego (subsidios)

Ano 2019 (euros)
mensual
430,27

Contía xeral (80% IPREM)

* posto que o IPREM non foi actualizado no RDL 28/2018, mantéñense as contías de 2018

Prestacións familiares
(contributivas)

Períodos de tempo recoñecidos
como cotizados

Períodos recoñecidos por coidado de fillos con interrupción da
carreira de cotización (art. 236 LXSS)

Ata 270 días (9 meses)

Excedencia coidado de fillos (art. 237.1 LXSS)

Ata 3 anos por cada fillo

Excedencia coidado de familiares (art. 237.2 LXSS)

Ata 1 ano por cada familiar
2 primeiros anos recoñecidos
como cotizados ao 100% de
xornada

Redución de xornada por coidado de fillos (art. 237.3 LXSS)

112 días

Nacemento e maternidade non gozada (art. 235 LXSS)

Prestacións familiares
(non contributivas)

Ano 2019
Contías máximas (euros)

ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR FILLO OU MENOR A CARGO
Menor de 18 anos non discapacitado
Menor de 18 anos con discapacidade igual ou superior ao 33%
Maior de 18 anos con discapacidade igual ou superior ao 65%
Maior de 18 anos con discapacidade igual ou superior ao 75%

Importe mensual
—
—
392,00
588,00

Importe anual
291,00
1.000,00
4.704,00
7.056,00

Límite de ingresos para acceder a asignación económica fillo a cargo non discapacitado
Establécese en 12.313,00 euros/ano, que se incrementa nun 15% por cada fillo ou menor acollido a partir do
segundo, este incluído. Se o beneficiario forma parte de familia numerosa, o límite de ingresos ascende a
18.532,00 euros/ano, que se incrementan en 3.002,00 euros/ano por cada fillo a cargo a partir do cuarto, este
incluído.
Límite de ingresos para acceder a asignación económica fillo a cargo con discapacidade
Non se exixe límite de ingresos

PRESTACIÓN ECONÓMICA PAGAMENTO ÚNICO POR NACEMENTO OU ADOPCIÓN EN
FAMILIAS NUMEROSAS, MONOPARENTAIS OU NAI DISCAPACIDADE
Pagamento único

1.000,00

Prestación de pagamento único

Límite de ingresos para acceder a prestación de pagamento único nacemento ou adopción…
Límite mínimo de ingresos familias non numerosas: Lm = 12.313,00 € + 1.846,95 € (n - 1) // Límite mínimo
ingresos familias numerosas: Lm = 18.532,00 € + 3.002,00 € (n-3) para n I>= 3 // [sendo "n" o número de
fillos a cargo]

PRESTACIÓN ECONÓMICA PAGAMENTO ÚNICO POR PARTO OU ADOPCIÓN MÚLTIPLES
número de veces o importe
Pagamento
número de fillos nacidos
mensual do SMI
único
2
4
3.600,00
3
8
7.200,00
4 e máis

10.800,00

12

Límite de ingresos para acceder a prestación de pagamento único por parto ou adopción
Non se exixe límite de ingresos

Outras prestacións non contributivas

Ano 2019
Contías máximas (euros)
Importe mensual

PRESTACIÓNS LISMI
Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM)
Subsidio por axuda de terceira persoa (SATP)
Subsidio mobilidade e compensación gastos transporte (SMGT)
PENSIÓN ASISTENCIAL (RD 2620/1981)
Enfermidade ou ancianidade
secretaría de emprego e previsión social

Importe anual

149,86
58,45
67,4

2.098,04
818,30
808,80

149,86

2.098,04

