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HAMABOST EGUN BALIODUN izango dituzu eskatzeko, enplegua 
uztera behartzen zaituzten egunean kontatzen hasita edo dagozkizun 
eta oraindik gozatzeke dituzun opor-egunak bukatzen diren egunean, 
edota lan-eskatzaile gisa egindako hilabeteko izen-ematea iraungitzen 
denean edo ordaindutakoaren araberako prestazioa bukatu eta hilabete 
bat igarotzen denean, hots, jaso den prestazioa amaitu den datan (pres-
tazioa kobratu den azken aldia baino lehen izango da beti). Dokumen-
tazio hau aurkeztu beharko duzu: 

IDENTIFIKATZEKO (ez duzu kopiarik zertan aurkeztu behar)  

Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.

Espainianbizi diren atzerritarrak:

 – Europako Batasuneko nazionalak: Europar Batasuneko biztanle 
gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta 
jatorrizko herrialdeko nortasun agiri (edo pasaporte) zenbakia.

 – Europar Batasuneko nazionalak ez direnak: Atzerritarren Identifika-
zio Txartela (AIT) eta pasaportea.

ESKAERA IZAPIDETZEKO (ez duzu kopiarik aurkeztu behar)
TITULARRA zaren eta prestazioa jaso nahi duzun kontu-zenbakia agert-
zen den edozein banku-agiri.

Gainera, diru-laguntza motaren arabera, honako dokumentazioa eman 
behar duzu:

1. Laguntzeko prestazioaren agortzeagatiko laguntza
 – Familia-liburua edo erregistro zibileko ziurtagiria jaiotza edo fami-
liaren arazoak. Pertsonen kasuan, lehen adierazitako atzerriko doku-
mentu baliokidea, itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da.

Langabeziagatiko sorospena

Eskaera bideratzeko epea eta beharrezkoak diren agiriak

 – Harreran hartutako seme-alabak izanez gero, ebazpen judiziala edo 
administratiboa, harreraren ondorioetarako datarekin. 

 – 26 Urte baino gehiago dute seme-alaba ezinduak badira, imsersok 
edo ezintasun mailaren ziurtagiria (dagokion autonomia erkidegoko 
organoak luzatutako edo elbarritasuna egiaztatzen duen txartela ale-
gia.

 – Sententzia edota hitzarmen arau-emailea, banantze edo dibor-
tzioaren kasuan. 

2. Enplegu galtzeagatiko laguntza 
 – Aurretik aipatutako guztiak, kasuan-kasuan.

 – Enpresa-ziurtagiria, enpresak estatuko enplegu zerbitzu publikoari 
bidali ez badio.

3. Ezintasunaren berrikuspenaren diru-laguntza
 – Hobekuntzagatiko berrikuspen espedientearen ebazpenaren fotoko-
pia.

4. Lanera emigratu dutenen diru-laguntzak
 – Gobernuko Ordezkaritzek edo Ordezkariordetzek egindako ziurtagi-
ria; bertan, itzultzeko data eta atzerriko herrialdean lan egin den 
denbora islatu beharko da.

5. Espetxetik ateratako pertsonei diru-laguntza
 – Espetxeko zuzendaritzaren ziurtagiria, espetxeratze-data eta kale-
ratze-data eta horren arrazoia adieraziz.

6. 52 urte baino gehiagoko dirulaguntza 
 – 52 urte baino gehiagoko pertsonentzako dirulaguntza mantentzeko, 
urtero diru-sarreren aitorpena aurkeztu beharko duzu.

Kontuan hartzen diren errentak  

Egoera zibila edozein dela ere, ezkontzako erregimen ekonomikoa, 
errenten jatorria eta izaera edozein guztiak jakinarazi beharko duzu eta 
eskaeraren aurreko hilabetean lortutako datatik hilabeteko epea betet-
zen den arte edo legezko langabezia egoera gertatzen da.

1 Eta 2 bada subsidioak aurrealdean adierazita, hala ere, familia-unita-
teko kideen -cónyuge jakinaraziko 26 urtetik beherako seme-alabak edo 
adingabeak edo heldu ezinduei eta aurreko paragrafoan adierazitako 
egunetan acogidos- errentei.

26 Urtetik beherako seme-alabarik baduzu, lan egiten ez duten edo 
heldu ezinduei, guraso bien errenta egiaztatu beharko du edo, bestela, 
haren aldeko pentsioa elikagaiak. 

Errentatzat hartuko dira:

LANA/PENTSIOAK 
 • Besteren konturako lanaren, beken edo antzeko diru-laguntzen bidez 

jasotako errentak.
 • Kontratuaren iraizpenaren ondorioz jasotako kalte-ordainaren zenba-

tekoa, baldin eta legezko kalte-ordaina baino gehiagokoa bada.
 • Edozein motako pentsio edo prestazioen bitartez eskuratutako di-

ru-sartze gordinak; ez dira hemen sartzen ardurapeko seme-alaba 
bakoitzeko Gizarte Segurantzak ematen duen prestazioa eta 3 urtetik 
beherako seme-alabak dituen emakume langileak dagokion kenkari 
fiskalagatik aurretiaz kobratutako zenbatekoa.

KAPITAL HIGIGARRIA ETA HIGIEZINA
 • Banku-kontu eta finantza-inbertsioen etekin gordinak.
 • Errentatutako ondasun higiezinen etekin gordinak, errentatu ez di-

ren eta ohiko etxebizitzatik kanpoko ondasun higiezinen errenten 
egozpenak.

LANBIDE-/NEKAZARI-JARDUERAK
 • Nork bere kontura egindako lan desberdinen etekin garbia (diru-

sartzeei gastuak kenduta).
 • Nekazal jarduerei emandako diru-laguntzen zenbateko garbia.

BESTELAKO ERRENTAK
 • Ondare higigarri eta higiezinak saltzean lortutako gainbalioak edo 

ondare irabaziak, ohiko etxebizitzarena izan ezik.
 • Loterian edo antzekoetan lortutako sariak.
 • Ondareak, inbertsio-funtsek edo erretiro-planek izango duten us-

tezko etekina, horien balioei egungo diruari legez dagokion interes-
tasa aplikatuz.
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Informazio gehiago www.sepe.es webgunean eta herritarrentzako telefono zerbitzua

BI ERATARA AURKEZ DEZAKEZU ESKAERA HTTPS://SEDE.SEPE.GOB.ES OORRIAREN BIDEZ, EDO PRESTA-
ZIO-BULEGOAN (SEPEREN EGOITZA ELEKTRONIKOAN HITZORDUA ESKATUTA).

Iraupena eta zenbatekoa

SOROSPEN MOTA BABESAREN IRAUPENA ZENBATEKOA

Ordaindutakoaren araberako prestazioa bukatzea

Eragin Anitzeko Errenten Adierazle Pu-
blikoaren (IPREM) %80a. Sorospena-
ren jatorria lanaldi partzialeko enplegua 
galdu izana bada, azken kontratuan lan 
egindako orduen araberako zenbatekoa 
jasoko da.

Familia-erantzukizunekin

 – 45urtetik beherakoak 4 / 6 edo hilabete gehiagoko diru-
laguntza agortu du.

18/24 hilabete

 – 45 urtetik gorakoak 4 / 6 edo hilabete gehiagoko diru-
laguntza agortu du

24/30 hilabete

Familia-erantzukizunik gabe

 – 45urtetik gorakoa 6 hilabete

Itzulitako emigratzaileak

Espetxetik ateratakoak 18 hilabete

Langileak baliaezintasun-txostena berrikusi ondoren

3, 4 edo 5 hilabete senitartekoen erantzukizunekin koti 3, 4 edo 5 hilabete

6 hilabete kotizatu izana

 – Familia-erantzukizunik gabe 6 hilabete

 – Familia-erantzukizunekin 21 hilabete

Aldizkako langile finkoen kolektiboarentzako Eskaeraren aurreko urtean kotizatu-
tako hilabete kopuruaren baliokidea.

52 urtetik gorakoak Langileak erretiroan sartzeko aukera 
ematen dion adina ohiko adina iritsi 
arte.

IPREMaren% 80

https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/eu/Personas/distributiva-prestaciones/Cuantias-anuales.html

