
 
 

 

Resum del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents 
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19. Publicat al BOE el 
dia 1 d’abril de 2020 

 

SECCIÓ 1- MESURES DIRIGIDES A FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES 

 

Article 33. Subsidi d'atur excepcional per fi de contracte temporal. 

 

1. Seran beneficiàries del subsidi d'atur excepcional per fi de contracte temporal les 
persones treballadores que se'ls hagués extingit un contracte de durada 
determinada de com a mínim dos mesos de durada, amb posterioritat a l'entrada 
en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat 
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, 
i no comptessin amb la cotització necessària per accedir a una altra prestació o 
subsidi si no tinguessin rendes en els termes que estableix l'article 275 de el text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
8/2015, de 30 d'octubre. Aquest subsidi és reconegut a les persones afectades, per 
l'extinció d'un contracte de durada determinada, inclosos els contractes 
d'interinitat, formatius i de relleu, i que compleixin la resta de requisits que preveu 
aquest article. 

2. El subsidi d'atur excepcional serà incompatible amb la percepció de qualsevol 
renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per 
qualsevol administració pública. 

 
3. El subsidi excepcional consistirà en una ajuda mensual del 80% de l'Indicador 

Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual vigent. 
 
4. La durada d'aquest subsidi excepcional serà d'un mes, ampliable si així es 

determina per Reial decret llei. 
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