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COM SOL·LICITAR LA PRESTACIÓ I/O EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ

Cas 1: Treballadors afectats per un ERTO

No  han  de  fer  res.  L'empresa  tramita  una  sol·licitud  col·lectiva  amb  el  SEPE  i  enviarà  informació  als
treballadors afectats pel ERTO. Es té dret a cobrar una prestació especial per desocupació. Per a cobrar
aquesta prestació no es requereixen cotitzacions prèvies a la Seguretat Social, només estar treballant abans
del 18 de març de 2020.

Cas 2: Finalització de contractes o acomiadaments

Ha de sol·licitar cita amb el SEPE o tramitar la prestació en la seua seu electrònica. Pot sol·licitar informació si
li correspon una prestació contributiva (cotització d'un mínim de 360 dies en els 6 últims anys) o pot accedir a
qualsevol altre tipus de subsidi per desocupació, RAI (renda activa d'inserció) o unes altres.

COM SOL·LICITAR CITA AMB EL SEPE

Opció preferent: Amb DNI electrònic, certificat digital o usuari cl@ve a través dels següents enllaços:

1.  www.sepe.es
2.  Clicar en prestacions per desocupació: http://sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones.html 
3. Clicar en realitza el teu tràmit online: https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?
page=sv00A  
4. Clicar en accés sol·licituds: https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?
page=sv01 

Per a cada tipus de prestació o subsidi pot consultar el manual corresponent. Si s'ha cotitzat 360 dies amb 
anterior a l'acomiadament o finalització del contracte, es pot sol·licitar la prestació contributiva.

Opció 2: Cita prèvia amb el SEPE a través dels següents enllaços:

1.  www.sepe.es
2. Clicar en cita prèvia: https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/
cita_previa.html 
3. Clicar a iniciar sol·licitud: https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do 
4. Escriure el codi postal, DNI/NIF, triar el tipus de tràmit, introduir els caràcters de verificació de seguretat (en
majúscules) i clicar a acceptar.

En aquests moments, apareix un missatge com aquest:
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que indica que en aquests moments no es poden oferir cites en l'oficina seleccionada i que es poden fer les
gestions a través de la seu electrònica del Servei Publique d'Ocupació Estatal: www.sepe.es

A més, s'avisa que

“No es consideraran presentades fora de termini, a l'efecte de determinar la data de naixement i la duració del
dret, les sol·licituds d'alta inicial o de represa de prestacions per desocupació presentades per qualsevol mitjà
durant el període de vigència de la situació excepcional. (RD 463/2020 de 14 de març)”

amb la qual cosa s'entén que si no s'ha pogut sol·licitar la prestació o el subsidi en termini per qualsevol motiu,
no es penalitzarà mentre dure l'estat d'alarma.

Duplicitat de cites per a tràmits amb el SEPE

És desaconsellable realitzar una nova sol·licitud si ja s'ha realitzat prèviament. Un gestor del SEPE es posarà en
contacte amb via telefònica o bé per correu electrònic.

Permís retribuït recuperable. He de fer algun tràmit?

Cap. Es continua cobrant el sou i no cal inscriure's en Labora ni sol·licitar res en el SEPE. El contracte de treball
en vigor no es veu alterat.

Més informació en l'espai COVID-19 de la Web del SEPE, en l'enllaç de preguntes freqüents:
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/preguntas-frecuentes.html  
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