SUBSIDI PER A PERSONES TREBALLADORES DE LA LLAR I SUBSIDI
EXCEPCIONAL PER FINALITZACIÓ DE CONTRACTE TEMPORAL
El SEPE establirà el procediment per a la seva tramitació en el termini d’un mes.
Properament hi haurà informació sobre com i quan sol·licitar-lo

SUBSIDI EXTRAORDINARI PER A PERSONES TREBALLADORES DE LA
LLAR PER FALTA D’ACTIVITAT
QUI EL POT SOL·LICITAR?
Les persones integrades en el Sistema Especial d'empleats de la llar del règim general de la
Seguretat Social, es podran beneficiar per les següents causes:
- Davant la falta d'activitat
- La reducció de les hores treballades
- L'extinció del contracte com a conseqüència del COVID-19.
ACREDITACIÓ DE LA SITUACIÓ
L’acreditació s’haurà de fer mitjançant:
- Reducció d’hores: una declaració responsable signada per part de la persona o persones
ocupadores.
- Extinció del contracte: carta d’acomiadament, comunicació de desistiment de la
persona ocupadora o document acreditatiu de baixa al Sistema de la Seguridad Social.
IMPORT DEL SUBSIDI
La quantia del subsidi dependrà de la retribució percebuda amb anterioritat, així com de la
reducció d'activitat que es pateixi, exigint-se una prova acreditativa d'aquesta reducció a
l’ocupador. Aquest subsidi és compatible amb el manteniment d'altres activitats i la quantia
màxima a rebre serà el SMI sense pagues extraordinàries (màxim 950 euros).
L’import diari del subsidi serà el 70% de la base reguladora (corresponent al mes anterior)
de l’activitat que s’ha deixat de fer dividit entre 30. En el cas de desenvolupar l’activitat en
més d’una llar, es farà el càlcul per cada un dels treballs realitzats.
En cas de reducció de jornada s’aplicarà la proporció corresponent.
Es percebrà per períodes mensuals, des de la data de naixement del dret, que serà la que
consti a la declaració responsable o la data de baixa a la Seguretat Social.
INCOMPATIBILITATS
- Incompatible amb el subsidi per incapacitat temporal
- Incompatible amb permís retribuït recuperable regulat en el Reial Decret-llei 10/2020

SUBSIDI EXCEPCIONAL PER FINALITZACIÓ DE CONTRACTE TEMPORAL
QUI EL POT SOL·LICITAR?
Les persones treballadores que se’ls hi hagi extingit un contracte de durada determinada
de, com a mínim, dos mesos de durada, amb posterioritat a l’entrada en vigor del 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 sol·licitar una altra prestació o subsidi.

IMPORT I DURADA DEL SUBSIDI
Ajuda mensual del 80% de l’IPREM (438,88 euros), durant un mes, ampliable

INCOMPATIBILITATS
És incompatible amb la percepció de qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, salari social
o ajudes anàlogues atorgades per qualsevol Administració Pública.

Informació publicada al Reial Decret-lei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures
urgents complementàries a l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

