
 

SUBSIDI EXCEPCIONAL PER FINALITZACIÓ DE CONTRACTE 
TEMPORAL 

 
 
Qui pot sol·licitar-lo?  
Les persones que el seu contracte de duració determinada (inclosos interins, formació i de              
relleu), d’almenys dos mesos, s’hagi extingit amb posterioritat de la declaració de l’estat             
d’alarma, i no tinguessin la cotització necessària per a accedir a una prestació o subsidi.  

 
Quins són els requisits? 
La persona que vol sol·licitar aquest subsidi ha de complir amb els següents requisits: 
 

● Estar inscrita com a demandant d’ocupació i subscriure el compromís          
d’activitat. Mentre duri la vigència de l’estat d’alarma, la inscripció com a demandat             
d’ocupació es realitzarà d’ofici pel servei públic d’ocupació. 
 
La inscripció com a demandat d’ocupació es pot fer: 

○ ONLINE: omplint les dades en aquest enllaç  
https://tramits.pdacloud02a.gencat.cat/tramit/tre#/modalitat/OCU087SOLC?idi
oma=ca_ES&modalitat=OCU087SOLC&urlRetorn=OVT&uuid=525fa45f-8e88
-4d42-982d-590b1c5351f0 

 
○ TELÈFON: Podeu trucar al 900 800 046 de dilluns a divendres de 8.00 a              

14.00 hores. 
 

● No ser perceptora de renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuda            
anàloga (com la renda garantida de ciutadania) 

 
● Haver cessat de manera involuntària, a partir del 15 de març de 2020, en un               

contracte per compte d’altri de durada determinada durant el qual existís           
l’obligació de cotitzar per la contingència de desocupació i de vigència igual o             
superior a dos mesos. 

 
● No estar treballant per compte propi o d’altri a jornada completa en la data de               

l’extinció del contracte ni en data de naixement del subsidi excepcional. 
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Durant quant de temps es podrà cobrar? 
El dret al subsidi excepcional naixerà a partir de l’endemà de l’extinció del contracte de               
treball de durada determinada. Si amb anterioritat de la finalització del contracte no s’ha              
gaudit del període corresponent a les vacances retribuïdes, el naixement del dret es             
produirà una vegada hagi transcorregut aquest període. 
 
La durada del subsidi excepcional serà d’un mes, ampliable si així es determina per              
Reial decret-llei, i només es podrà sol·licitar en una ocasió. 
 
Quina serà la quantia? 
Serà igual al 80% de l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM), o sigui,              
430.27€. El pagament l’efectuarà el SEPE a partir del mes següent de la sol·licitud. 
 
 
Com es pot sol·licitar? 
S’ha d’omplir el formulari de presol·licitud de prestació individual disponible en la pàgina 
web del SEPE: 
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv0
0A1.html 
 
Si es disposa de DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve, es pot presentar la sol·licitud 
mitjançant la seu electrònica del SEPE 
 
 
Quan i a on presentar la sol·licitud?  
El termini de presentació de la sol·licitud s’inicia el 5 de maig i finalitzarà un mes després                 
de la finalització de l’estat d’alarma. 
 
 
 
Més informació 
http://www.sepe.es/ 
www.ugt.cat 
sis@catalunya.ugt.org 
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