
 
 

 
 

 
 

 
 

QUEN PODE SOLICITALO? 

As persoas traballadoras que estean en desemprego tras un CONTRATO TEMPORAL e que 
cumpran os seguintes requisitos: 
• A duración do contrato ten que ser de, a lo menos, dous meses 
• Que fose extinguido pola empresa con posterioridade ao 14 de marzo de 2020 
• Carecer da cotización necesaria para acceder a prestación ou a outro subsidio por 

desemprego 
• E carecer de rendas superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional de 

2020, agás a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. 
 
 

CANTO SE COBRA? CONTÍA 
O subsidio extraordinario para persoas traballadoras con 
contrato temporal consiste nunha axuda mensual equivalente 
ao 80% do IPREM, establecido en 537,84€ ao mes. 

     430,27€ 
 
 

 
GUÍA PARA 
SOLICITAR O 
SUBSIDIO 
EXTRAORDINARIO 

 
 

QUE PRAZOS HAI? 

DATAS 
O subsidio pode solicitarse desde o 5 
de maio de 2020 hasta un mes despois 
de que remate o Estado de Alarma. 

 
 

ONLINE 

COBRO 
O subsidio cobrarase a partir 
do mes seguinte en que 
fose  realizada a solicitude. 

 
 

COMPROBACIÓNS 

DURACIÓN 
O subsidio terá unha dura- 
ción dun mes, ampliable a 
través de Real Decreto Lei. 

 
 

RECOÑECEMENTO 
PARA TRABALLADORES 
TEMPORAIS 
Norma que o regula: 
Real Decreto 11/2020 de 
31 de marzo. Resolución 
SEPE 1/05/2020 
 

 
 

CÓMO SE SOLICITA? 

O subsidio debe solicitar- 
se online recheando o for- 
mulario de pre solicitude 
individual dispoñible en a  
sede electrónica do SEPE: 
https://sede.sepe.gob.es/So- 
licPrestIndividualWeb/flows/ 
solicitud?execution=e1s1 

Unha vez enviado o formulario, o SEPE 
comprobará de oficio (O traballador non debe 
realizar ningún trámite) que o solicitante 
atópase inscrito como demandante de emprego, 
que non recibe ningunha outra axuda ou 
subsidio, que o seu contrato extinguido cumpre 
as condicións de esta axuda e que non está 
traballando no momento da solicitude. 

Se se cumpren as 
condicións, o  SEPE 
recoñecerá de oficio o 
dereito ao subsidio 
extraordinario e 
procederá ao seu 
abono no mes seguinte 
á solicitude. 

 
 

CON QUE É 
INCOMPATIBLE? 

OUTRAS RENDAS 
Non haberá dereito a percibir este 
subsidio extraordinario se a persoa que 
o solicita está a cobrar calquera renda 
mínima, salario social ou calquera 
outra axuda pública similar. 

OUTROS TRABALLOS 
Tampouco se recoñecerá o dereito para cobrar este subsidio 
extraordinario se a persoa que o solicita atópase traballando 
por conta propia ou allea A XORNADA COMPLETA na data de 
extinción do seu contrato temporal ou na data en que se vaia a 
recoñecer o seu dereito ao subsidio extraordinario. 

 
 

NECESITAS 
ASESORAMENTO? 

CONTACTA CONNOSCO 
Se estás afiliado/a, podes recorrer ao delegado/a ou á sección sindical 
de UGT da empresa na que traballaches temporalmente. 

Contrato extinguido: Pode 
ser calquera contrato 

temporal (non os contratos 
indefinidos nin fixos 

descontinuos) incluídos os 
de interinidade, formación 

e substitución 
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