MESURES ECONÒMIQUES DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ ESTATAL (SEPE)
SUBSIDI EXCEPCIONAL PER DESOCUPACIÓ PER FI DE CONTRACTE (resolució 1 de maig de 2020. BOE del 4.05.2020)
El subsidi excepcional per desocupació està orientat a ajudar aquelles persones que per motiu de la emergència sanitària han vist rescindit el seu contracte
temporal amb posterioritat de la declaració de l’estat d’alarma i que no disposen de cotització suficient per a accedir a la protecció per atur.
El Real Decret llei 11/2020, de 31 de març pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, regula el subsidi
excepcional per fi de contractes.
Beneficiaris
Es podran beneficiar d’aquest subsidi
les persones treballadores que hagin
vist extingit el seu contracte
temporal, el qual hagi tingut una
durada mínima de 2 mesos, sempre
que aquesta extinció s’hagi realitzat
amb anterioritat del 02/04/2020, data
d’entrada en vigor del Real Decret-llei
11/2020, i sempre que s’hagi produït
amb posterioritat al 14/03/2020, data
d’entrada en vigor del Real Decreta
463/2020 de 14 març.

Requisits

Sol·licitud

La persona sol·licitant haurà de
complimentar un formulari de
prestació individual que trobarà
a la seu del SEPE i tindrà efectes
de sol·licitud provisional, i el
No comptar amb la cotització necessària per accedir a lliurarà a l’entitat gestora a través
cap altre prestació o subsidi per desocupació.
de la mateix seu.
Estar inscrit com a demandant d’ocupació i subscriure el
compromís d’activitat. Durant la vigència de l’estat
d’alarma la inscripció com a demandant d’ocupació es
realitzarà d’ofici pel SEPE.

Haver cessat de forma involuntària, a partir del 15 de
març de 2020, en un contracte per compte aliena de
duració determinada durant el qual existís la obligació de
cotitzar per desocupació amb una vigència igual o
superior a 2 mesos.
No ser perceptor de renda mínima, renda d’inclusió,
salari social o ajuda anàloga concedida per qualsevol
Administració Pública.
No estar treballant per compte pròpia o aliena a jornada
complerta a la data de la extinció del contracte ni a la
data del naixement del subsidi excepcional.

Quantia i duració
El dret naixerà a partir del dia
després de la finalització del
contracte de treball
de
durada determinada.

La duració serà d’un mes,
ampliable si així es determina
pel Real Decret-llei, i no podrà
El termini començarà a partir del percebre’s en més d’una
5 de maig i finalitzarà un mes ocasió.
després des de la data que
finalitzi la vigència de la El
subsidi
excepcional,
declaració de l’estat d’alarma.
consistirà en una ajuda
mensual del 80 per cent de
IPREM, i el seu pagament es
realitzarà pel SEPE a partir del
mes següent a la sol·licitud.
Les cotitzacions acreditades
no podran tenir-se en compte,
en
el
seu
cas,
pel
reconeixement d’una futura
prestació.
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2.- SUBSIDI EXTRAORDINARI PER FALTA D’ACTIVITAT PER LES PERSONES EN EL SISTEMA ESPECIAL PER A LES TREBALLADORES DE LA LLAR (resolució de 30
d’abril de 2020. BOE de 4.05.2020)
D’acord amb el Reial Decret-llei de 31 de març s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, regula el subsidi de
desocupació excepcional per fi de contracte temporal.
Beneficiaris
Les persones integrades en el Sistema Especial
de treballadors de la Llar del Règim General de
la Seguretat Social les persones que estaven en
situació d’alta abans de l’entrada en vigor del
Real Decret 462/2020, de 14 de març pel qual
es declara d’estat d’alarma i es trobin en alguna
de les següents situacions:

Sol·licitud

Quantia i duració

Presentar formulari disponible a la seu del SEPE.

El reconeixement del subsidi naixerà a partir
Aquesta haurà d’anar acompanyada de la declaració responsable signada de la data en que s’ha produït la reducció total
per la persona o persones contractadores, en la que es confirmi que les o parcial de l’activitat, o de la seva extinció
dades consignades per a persona treballadora en la sol·licitud sobre la laboral.
relació laboral són certes.
La sol·licitud es realitzarà preferentment per mitjans electrònics a través A aquesta efectes s’entendrà com a data la
de la seu electrònica del SEPE, del registre electrònic general de la AGE, que consti en el document declaració
això com per qualsevol del mitjans establerts en l’article de la llei 39/2015 responsable

Hagin deixat de prestar els seus serveis tota o
parcialment, amb caràcter temporal, a fi de de 1 octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
La duració serà des de la data del
reduir el risc de contagi, per causes alienes a la Públiques.
reconeixement de dret i fins a l’últim dia de
seva voluntat, en un o diferents domicilis.
El termini de presentació s’iniciarà a l’endemà de la publicació al BOE.
vigència de la mesura, segons la disposició
final duodecimal del Real decret llei 11/2020
S’hagi extingit el seu contracte per causes Documentació a acompanya la sol·licitud:
de març.
alienes a la voluntat de la persona treballadora Si la persona ha deixat de prestar serveis temporal, total o parcialment, i
i aquesta extinció sigui causada per la situació per tant es mantingui d’alta al Sistema Especial per treballadors de la llar,
el fet causant s’acreditarà mitjançant declaració responsable del La quantia serà el resulta d’aplicar a la base
crisi sanitària COVID-19.
reguladora el 70%, i no podrà ser superior al
Els fets causants deuran haver-se produït amb contractador, segons model normalitzat que trobarà a la pàgina del SEPE.
SMI, a més s’ha de tenir en compte que:
posterioritat del dia 14 de març.
Si hi ha hagut una extinció laboral, juntament amb la sol·licitud caldrà a Si la pèrdua de treball és parcial, la quantia a
aportar una carta d’acomiadament, o la comunicació del desistiment del la percebre serà proporcional a la reducció del
persona contractadora, o bé la documentació acreditativa de la baixa en el treball.
sistema especial per a treballadors de la llar del Règim General de la
Seguretat Social. En aquest cas no caldrà aportar la declaració responsable Si ha estat contractada per diferents persones
Si en el moment del fet causant es mantinguin altra relacions laborals, la quantia total resultarà de la suma de les
caldrà aportar declaració responsable subscrita pel contractador fent quantitats percebudes amb aplicació de les
constar les retribucions netes percebudes.
diferents bases reguladores.
Si la persona sol·licitant està realitzant activitat per compte pròpia haurà
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d’aportar documentació que acrediti els ingressos derivats de la mateixa.

MÉS INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A
SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ DE LAJUNTAMENT DE TORDERA

Adreça electrònica: insercio.tordera@tordera.cat
Telèfon 937650414
Mòbil: 667916271

