#AgoraSi

AMPLÍANSE OS
SUBSIDIOS POR
DESEMPREGO
A reforma laboral, amais de mellorar a estabilidade do emprego
mediante a xeneralización do contrato indeﬁnido e ﬁxo descontinuo,
tamén aumenta os dereitos de protección por desemprego das persoas
ﬁxas descontinuas.
Agora, as persoas traballadoras ﬁxas descontinuas poden acceder aos
novos subsidios ampliados de desemprego.
Coa aprobación da reforma laboral acordada por CCOO, agora as
traballadoras e traballadores ﬁxos descontinuos amplían a duración dos
seus subsidios por desemprego e recoñécese o dereito ao subsidio de
maiores de 52 anos.

#AgoraSi

A protección por desemprego das persoas ﬁxas descontinuas equipárase
así completamente á que ten o resto de traballadores e traballadoras e
corríxese a discriminación histórica que sufrían.
Que tipos de subsidios poden solicitar agora os traballadores e
traballadoras ﬁxos descontinuos?
Son os mesmos ca os establecidos para o resto de persoas
traballadoras, cos mesmos requisitos e os mesmos dereitos de
prestacións:

COMISIÓNS OBREIRAS
Séguenos na nosa web e nas nosas redes sociais

www.ccoo.gal

Por esgotamento da prestación contributiva

@ccoodegalicia

Por perda de emprego

@ccoogalicia

Para maiores de 52 anos

@ccoogalicia

snccoo
@ccoogalicia

GAÑAMOS
DEREITOS
AMPLÍANSE OS SUBSIDIOS
POR DESEMPREGO NO CONTRATO
FIXO DESCONTINUO

QUE REQUISITOS
DEBO CUMPRIR?
Non ter dereito á prestación contributiva por desemprego.
Estar inscrito ou inscrita como demandante de emprego,
manter a inscrición durante todo o período de percepción
e subscribir o compromiso de actividade.
Non ter ingresos brutos superiores ao 75 % do SMI ao mes.
Para o subsidio de maiores de 52 anos, só se teñen en conta
os ingresos do demandante.
As rendas que se toman en consideración para o límite de
rendas son os ingresos brutos que obteña o traballador ou
traballadora e os membros da súa unidade familiar
(inclúense os da parella de feito, se é o caso, se teñen ﬁllos
comúns menores de 26 anos ou maiores discapacitados,
ou menores acollidos por ambos, que forman parte da unidade
de convivencia) calquera que sexa a súa orixe, agás a contía
da indemnización legal por ﬁn de contrato e as asignacións
de Seguridade Social por ﬁlla ou ﬁllo a cargo. Inclúese tamén
o 3 % do valor do patrimonio que non produza ingresos,
exceptuando a vivenda habitual.
Considéranse responsabilidades familiares cando un traballador
ou traballadora ten ao seu cargo o cónxuxe ou algún ﬁllo, por
natureza ou adopción menor de 26 anos ou maior discapacitado,
ou menor acollido, que non teña ingresos superiores ao 75 %
do salario mínimo interprofesional (SMI) ao mes, e a suma de
todos os ingresos, dividida entre o número de membros que
compoñen a unidade familiar, non supere a dita cantidade.
Durante toda a percepción do subsidio deben cumprirse
todos os requisitos.

QUE CONTÍA TEÑEN
ESTES SUBSIDIOS?
A contía dos subsidios é o 80 % do IPREM (463,22 euros) no 2022.

DURACIÓN E OUTROS
REQUISITOS DOS SUBSIDIOS
Subsidio por esgotamento
da prestación contributiva
Ter esgotada unha prestación contributiva.
Levar un mes inscrito como demandante de emprego, desde
o esgotamento da dita prestación.
Ter responsabilidades familiares, salvo que teña 45 ou máis
anos, que non será necesario.
Prazo para solicitar: nos 15 días hábiles seguintes á ﬁnalización
do mes de espera desde o esgotamento da prestación contributiva.
A duración do subsidio depende da idade do traballador/a, da súa
situación familiar e da duración que tivo a prestación de desemprego
que se esgotou, de acordo co seguinte cadro:
Idade

Prestación
esgotada

<45
ANOS

4 meses
6 meses ou +
4 meses
6 meses ou +

>45
ANOS

Duración subsidio
sen resp. familiares con resp. familiares
----------6 meses

18 meses
24 meses
24 meses
30 meses

Subsidio por perda de emprego
Que se perdese involuntariamente un emprego.
Se se teñen responsabilidades familiares, ter cotizados por
desemprego entre 90 e 179 días.
Se non se teñen responsabilidades familiares, ter cotizados
por desemprego entre 180 e 359 días.
Prazo para solicitar: nos 15 días hábiles seguintes ao último
día traballado ou á ﬁnalización do período equivalente ás
vacacións retribuídas e non gozadas.
A duración do subsidio depende das responsabilidades familiares
e o tempo que se cotizou, de acordo co seguinte cadro:
Días cotizados

Duración do subsidio
con responsabilidades familiares
entre 90 e 119 días
3 meses
4 meses
entre 120 e 149 días
5 meses
entre 150 e 179 días
21 meses
180 días ou máis
sen responsabilidades familiares
180 días ou máis
6 meses

Subsidio para maiores de 52 anos
Ter cumpridos 52 ou máis anos na data de esgotamento da
prestación contributiva ou do subsidio por desemprego, ou ter
cumprida esa idade no momento de reunir os requisitos para
acceder a algún dos outros subsidios, ou cumprila durante a
percepción destes. Se no momento do feito causante ten unha
idade inferior a 52 anos, permaneceu inscrito ininterrompidamente como demandante de emprego ou as posibles interrupcións temporais foron por períodos inferiores a tres meses ou
como consecuencia de traballar e reúne o resto de requisitos,
poderá solicitar o subsidio de maior de 52 anos cando cumpra
esa idade.
Cumprir todos os requisitos, agás a idade, para acceder á pensión
de xubilación no sistema da Seguridade Social (15 anos cotizados
en calquera réxime de Seguridade Social).
Ter cotizados por desemprego un mínimo de 6 anos ao longo da súa
vida laboral.
Para acceder ao subsidio para maiores de 52 anos, só se teñen en
conta as rendas do beneﬁciario.
Prazo para solicitar: a partir do momento en que cumpra a idade de
52 anos, achándose nalgún dos supostos de acceso a calquera tipo
de subsidio ou se o está percibindo, ou a partir do momento en que
cumpra a dita idade se permaneceu inscrito como demandante de
emprego desde o feito causante.
A duración do subsidio estenderase como máximo ata que a persoa
traballadora alcance a idade ordinaria que se esixa en cada caso
para ter dereito á pensión contributiva de xubilación.
Ademais da prestación económica, este subsidio xera o dereito a
cotización. O Servizo Público de Emprego (SEPE) ingresará a cotización á Seguridade Social correspondente á xubilación. A base de
cotización será o 125 % da base mínima de cotización do réxime xeral, que no ano 2022 supón unha base de cotización de 1458,38 €/mes.

