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PROCEDIMENT
(Resolució d’1 de maig de 2020, de el Servei Públic d’Ocu-
pació, BOE 2020.05.04)

Sol·licitud
 � Les persones treballadores que pretenguen sol·lici-

tar el subsidi ompliran el formulari de presol·licitud 
que figura com a annex I d’aquesta Resolució i que 
està disponible a la seu electrònica de l’SEPE.
 � L’ enviaran a l’entitat gestora a través de la mateixa 

seu: 
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/
flows/solicitud?execution=e1s1.
 � La remissió d’aquest formulari emplenat amb totes 

les dades requerides tindrà efectes de sol·licitud 
provisional.

Termini
 � Començarà el dia 05 de maig i acabarà aquell dia en 

què es complisca un mes des de la data en què fina-
litze la vigència de la declaració de l’estat d’alarma, 
ambdós inclosos.

Requisits
 � L’empresa en la qual la persona treballadora haja 

cessat ha de remetre a l’entitat gestora el Certificat 
d’Empresa si no ho haguera fet amb anterioritat.
 � Formalitzada la sol·licitud i acreditat el requisit de 

carència de rendes es procedirà a constatar si la 
persona treballadora compleix els següents requi-
sits:

a) Trobar-se inscrita com a demandant d’ocupació 
en els serveis públics d’ocupació i subscriure el 
compromís d’activitat.

b) No ser perceptora de renda mínima, renda d’in-
clusió, salari social o ajuda anàloga concedida per 
qualsevol administració pública.

c) Haver cessat de forma involuntària, a partir del 
dia 15 de març de 2020.

d) No estar treballant per compte propi o aliè a jor-
nada completa a la data de l’extinció del contracte 
ni en la data de naixement del subsidi excepcio-
nal.

Resolució de la sol·licitud
 � En el cas que la persona treballadora complisca els 

requisits esmentats, es procedirà a reconéixer el 
dret. En cas contrari, es procedirà a la denegació.

Naixement del dret
 � El dret al subsidi excepcional naix a partir de l’en-

demà del dia en què s’haja extingit el contracte de 
treball.
 � En cas que el període que correspon a les vacances 

anuals retribuïdes no s’haja gaudit, el naixement del 
dret es produirà una vegada transcorregut aquest 
període.

Durada
 � La durada del subsidi excepcional serà d’un mes, 

ampliable si així es determina per Reial decret llei, i 
no podrà percebre’s en més d’una ocasió.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE SUBSIDI 
EXCEPCIONAL PER DESOCUPACIÓ PER 
FINALITZACIÓ DE CONTRACTE TEMPORAL

Persones beneficiàries: (art 33 RDL 11/2020)
Les persones treballadores a les quals se’ls haja ex-
tingit un contracte de durada determinada d’almenys 
dos mesos de durada, amb posterioritat a l’entrada en 
vigor de l’estat d’alarma.
Requisit: (art 33 RDL 11/2020)
No comptar amb la cotització necessària per accedir a 
una altra prestació o subsidi.

Àmbit d’aplicació: (art 33 RDL 11/2020)
L’extinció d’un contracte de durada determinada, inclo-
sos els contractes d’interinitat, formatius i de relleu, 
i que complisquen la resta de requisits que preveu 
aquest article.
Contingut del subsidi: (art 33 RDL 11/2020)
El subsidi excepcional consistirà en una ajuda mensual 
del 80 per cent de l’Indicador Públic de Renda d’Efec-
tes Múltiples mensual vigent.
La durada d’aquest subsidi excepcional serà d’un mes, 
ampliable si així es determina per Reial decret llei.
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Quantia
 � La quantia del subsidi serà igual al 80 per cent de 

l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples 
mensual vigent.

Pagament
 � El pagament de l’ajuda econòmica es realitzarà pel 

Servei Públic d’Ocupació Estatal a partir del mes se-
güent al de la sol·licitud

CASTELLÓ 
Marqués de Valverde, 8. 12003
Tel. 964 26 90 94 - Fax 964 23 29 52
castello.stepv@intersindical.org
VALL D’UIXÓ
Almenara, 11, baixos. 12600
Tel. i fax 964 66 70 38
osut@intersindical.org
VALÈNCIA
Juan de Mena, 18, bxs. 46008
Tel. 96 391 91 47 - Fax 96 392 43 34
valencia.stepv@intersindical.org
ALZIRA
Plaça del Sufragi 11, Ent A i B. 46600
Tel. 96 240 02 21 - Fax 96 241 25 57
alzira.stepv@intersindical.org
BUNYOL
Plaza Layana, 1B. 46360
Tel. 960 823 260
comarcal@stics.intersindical.org 
XÀTIVA
Portal del Lleó, 8, 2n A. 46800
Tel. i fax 96 228 30 67
xativa.stepv@intersindical.org
GANDIA
Av. Alacant,18, 1r. 46701
Tel. i fax 96 295 07 54
gandia.stepv@intersindical.org
ALCOI
Oliver, 1, 5-D. 03804
Tel. i fax 966 54 06 02
alcoi.stepv@intersindical.org
ALACANT
Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5,12. 03005
Tel. 965 98 51 65 - Fax 965 126 626
alacant.stepv@intersindical.org
ELX
Maximilià Thous, 121. 03204
Tel. i fax 966 22 56 16
elx.stepv@intersindical.org
ESCOLA SINDICAL MELCHOR BOTELLA
Juan de Mena, 18, bxs. 46008
Tel. 96 391 91 47 - Fax 96 392 43 34
http://www.web.esfmb.org/
cursos@esmb.org


