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1. En què consisteix la subvenció? 

  

És una subvenció de 2.685 euros per fomentar la contractació de 

persones treballadores de les cures a la llar. Aquesta quantitat correspon al 

cost de la quota de la Seguretat Social que ha d’abonar la persona contractant 

durant 12 mesos.  

 

Podeu consultar tots els detalls de la resolució de convocatòria al web de la 

Generalitat de Catalunya: curadelallar.gencat.cat 

  

2. Per què es publica aquesta convocatòria de subvencions? 

  

Perquè la cura de les persones grans o dependents s’ha de fer en 

condicions justes i amb un contracte de treball. 

 

A més, la subvenció pot ajudar a regularitzar la situació administrativa de 

moltes persones que es dediquen a aquesta feina. 

 

3. Qui pot sol·licitar la subvenció?  

 

Poden sol·licitar la subvenció les persones físiques que ofereixin un 

contracte de treball de 12 mesos per tenir cura de persones grans o 

dependents en l’àmbit domiciliari i de cures de les persones grans i 

dependents. 

 

Quins requisits ha de complir la persona sol·licitant? 

a. Tenir més de 18 anys. 
b. Estar empadronada i residir legalment en un municipi de Catalunya. 
c. Estar al corrent de les obligacions tributàries i, si escau, les 

obligacions amb la Seguretat Social. 
d. Tenir uns ingressos bruts anuals de la unitat familiar compresos entre 

uns llindars inferior i superior que depenen del nombre de membres 
de la unitat familiar.   

  
El llindar inferior és una exigència de la normativa estatal d’estrangeria, amb la 

finalitat de garantir que la persona contractant, un cop ha pagat el salari, té uns 

ingressos mínims disponibles per a la seva subsistència bàsica. El llindar 

superior és un criteri propi de la Generalitat, amb l’objectiu d’evitar que les 

persones amb ingressos molt elevats puguin rebre aquesta subvenció. 

 

Els valors màxims i mínims d’ingressos bruts, en funció del nombre de 

membres de la unitat familiar, són els següents: 

 

curadelallar.gencat.cat
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Membres de la 

unitat familiar 1 2 3 4 5 6 

Llindar inferior 19.596 € 25.891 € 29.668 € 33.445 € 37.222 € 40.999 € 

Llindar 

superior 76.251 € 126.611 € 164.382 € 202.153 € 239.923 € 277.694 € 

 

Per unitat familiar s’entén la unitat de convivència que està formada 

exclusivament pels cònjuges o parelles de fet registrades i els ascendents i 

descendents de primer grau i línia directa. 

 

A l’efecte del càlcul dels valors mínims i màxims dels ingressos bruts, si la 

persona que sol·licita la subvenció és una persona gran o dependent que rep 

una aportació econòmica dels seus fills o filles, aquests es consideraran part de 

la unitat familiar, encara que no convisquin al mateix domicili. 

 

4. Com ha de ser el contracte?  

 

L’objecte del contracte ha de ser la prestació del servei de cura de persones 

grans o dependents a la llar. 

 

S’entén per dependència l’estat, de caràcter permanent, en què es troben les 

persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat i 

relacionades amb la manca o la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual 

o sensorial, necessiten l’atenció d’una o més persones o ajudes importants per 

dur a terme activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de persones amb 

discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres suports per a la seva 

autonomia personal. 

 

Per tant, en queden excloses les persones contractades per fer altres tasques 

domèstiques, com ara guarderia, jardineria, conducció de vehicles, direcció o 

cura de la llar en conjunt o en alguna part. 

 

La relació laboral d’aquest tipus de contractació està recollida en el Reial 

decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de 

caràcter especial del servei de la llar familiar. 

 

La durada mínima de la contractació ha de ser de 12 mesos. 

 

La retribució pactada en el contracte de treball ha de ser igual o superior al 

salari mínim interprofessional per a jornada completa i en còmput anual. 

 

La contractació es pot fer a temps complet (jornada setmanal de 40 hores) o a 

temps parcial. En aquest cas, la jornada setmanal pactada ha de ser igual o 

superior a 10 hores. 
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La prestació del servei pactat en el contracte de treball s’ha de dur a terme 

al domicili de la persona contractant. 

 

5. Qui pot ser contractat? 

  

Les persones treballadores que poden ser contractades han de complir els 

requisits següents: 

 

a. Ha de fer dos anys que no estan donades d’alta a la Seguretat 

Social, a comptar de la data de signatura del contracte. 

b. Si no tenen nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió 

Europea, han de complir uns requisits específics per poder contractar-

les: 

• En el cas que tinguin residència legal, les persones estrangeres 

han de ser titulars d’una autorització de residència. 

• En el cas que no tinguin residència legal, les persones han de 

complir els requisits que estableix la normativa estatal per 

accedir a l’arrelament social: 

✓ Tres anys de permanència a l’Estat espanyol, que cal 

acreditar per mitjà de l’empadronament. 

✓ No tenir antecedents penals a l’Estat espanyol ni al país 

d’origen. 

✓ Disposar de l’informe d’arrelament INF02 que emet la 

Generalitat de Catalunya. 

  

En el cas que es tracti d’una contractació parcial per a una persona 

estrangera en situació irregular, s’ha de comprovar la presentació de diferents 

sol·licituds d’ajut a favor de la persona esmentada que han de complir en 

conjunt dues condicions: 

 

• La suma de retribucions ha de ser igual o superior al salari 

mínim interprofessional. 

• La suma de les jornades setmanals contractades ha de ser de 30 

hores o més. 

 

6. Com s’ha de fer la sol·licitud? 

   

La persona contractant ha de presentar la sol·licitud per mitjà d’un tràmit 

electrònic al qual pot accedir des d’enllaç 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-creacio-

de-nova-ocupacio-en-lambit-del-treball-domiciliari-de-cures?category 

 

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-creacio-de-nova-ocupacio-en-lambit-del-treball-domiciliari-de-cures?category
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-creacio-de-nova-ocupacio-en-lambit-del-treball-domiciliari-de-cures?category
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Per presentar la sol·licitud, cal emplenar un formulari electrònic en el qual el 

sol·licitant ha d’aportar les seves dades personals, el número de compte 

bancari, una còpia del contracte signada per totes dues parts i una declaració 

responsable pel que fa al compliment dels requisits de la persona sol·licitant i 

de la persona contractada. 

 

Un cop emplenada la sol·licitud, la persona sol·licitant s’ha d’identificar amb 

algun d’aquests mitjans: 

 

a. Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci 

Administració Oberta de Catalunya. 

b. Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats la relació 

dels quals es pot consultar a l’apartat Certificats i signatures 

electròniques de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 

(https://seu.gencat.cat). 

c. Sistema idCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu 

electrònica (https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-

identificar-me-digitalment/idcat-mobil/h 

 

Finalment, cal enviar la sol·licitud electrònica mitjançant l’apartat Tràmits del 

web de la Generalitat 

 

Si la persona contractant necessita ajuda per fer la tramitació, es pot 

adreçar: 

 

a. Al 012 o al servei Info-migració, mitjançant una trucada, un correu 

electrònic o sol·licitant cita prèvia. 

b. Als punts d’atenció de les entitats col·laboradores (pot consultar el llistat 

al web curadelallar.gencat.cat ) 

 

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies, a comptar de 

l’endemà de la publicació de la resolució de convocatòria al DOGC, fins que 

s’esgoti la disponibilitat pressupostària. 

 

Com que és una convocatòria no competitiva, les sol·licituds s’atendran 

estrictament segons l’ordre cronològic de presentació. Per això 

recomanem que, un cop publicada la convocatòria, es presentin les sol·licituds 

al més aviat possible. 

 

7. Com es comunicarà l’atorgament de la subvenció? Què cal fer 

després? 

 

Si la sol·licitud presentada compleix els requisits i hi ha crèdit disponible, es 

farà una proposta d’atorgament, que es notificarà en una resolució 

https://seu.gencat.cat/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
curadelallar.gencat.cat
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provisional. Aquesta resolució es podrà consultar al Tauler electrònic de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). 

Un cop publicada la resolució, es disposa de tres mesos per donar d’alta la 

persona contractada a la Seguretat Social. Si aquesta persona ha de 

tramitar l’autorització de treball i residència per arrelament, en aquest període 

ha de fer-ne la tramitació corresponent a l’oficina d’Estrangeria. 

 

En el cas que la persona contractada hagi de fer el tràmit d’arrelament, en el 

termini d’una setmana, després de la publicació de la resolució, ha d’aportar la 

documentació acreditativa necessària per dur a terme aquest procediment: 

empadronament, certificat d’antecedents penals, informe d’arrelament INF02 i 

acreditació d’ingressos de la unitat familiar. 

 

En el període comprès entre la resolució provisional d’atorgament i l’alta de la 

persona contractada a la Seguretat Social també es pot rebre suport dels punts 

d’atenció que consten en l’apartat 6 d’aquest document. 

 

8. Quins tràmits cal fer per donar d’alta una persona treballadora? 

 

La sol·licitud d’alta, que cal fer a l’inici de l’activitat laboral, s’ha de presentar a 

una oficina de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). La 

documentació que cal aportar per tramitar-la és la següent: 

 

✓ El DNI, el NIE o el passaport de la persona contractant i de la 

treballadora. 

✓ El contracte de treball. En aquest enllaç es poden consultar els tipus de 

contractes: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Empreses/comunicacio-

de-la-contractacio-contrat/tipus-de-contractes/. 

✓ Els impresos d’alta a la Seguretat Social. En aquest enllaç es poden 

consultar els documents: 

http://www.mitramiss.gob.es/es/portada/serviciohogar/modelos/index.htm

. 

✓ Els models TA6 o TA7 per sol·licitar el codi de compte de cotització i el 

model TA 2S-0138 per sol·licitar l’alta o la baixa de la persona 

treballadora 

 

Si és la primera vegada que es contracta una persona treballadora que fa cures 

a la llar, cal tenir en compte que s’ha de presentar, també, el model de 

sol·licitud de codi de cotització. Es tracta d’un codi que identifica com a 

empresaris i que només s’ha de demanar en cas de no disposar del codi amb 

anterioritat. En aquest enllaç es poden consultar els documents: 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/86e683a8-794e-4569-99bc-

ec231fc58af2/TA_6+138+%28V.5%29.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID. 

 

http://tauler.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Empreses/comunicacio-de-la-contractacio-contrat/tipus-de-contractes/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Empreses/comunicacio-de-la-contractacio-contrat/tipus-de-contractes/
http://www.mitramiss.gob.es/es/portada/serviciohogar/modelos/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/portada/serviciohogar/modelos/index.htm
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/86e683a8-794e-4569-99bc-ec231fc58af2/TA_6+138+%28V.5%29.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/86e683a8-794e-4569-99bc-ec231fc58af2/TA_6+138+%28V.5%29.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
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A més, en el cas que la persona treballadora no disposi del número d’afiliació a 

la Seguretat Social, caldria gestionar-li. En aquest enllaç trobareu la informació: 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/44084. 

 

9. Què ha d’incloure el contracte de treball? 

 

En el contracte de treball han de constar la identitat de les parts, la data d’inici 

de la relació laboral, el lloc de treball on es presten els serveis, el salari, la 

durada i distribució de la jornada, la durada de les vacances i el conveni 

col·lectiu que li és aplicable.  

 

El salari ha de garantir, com a mínim, el pagament en metàl·lic del salari mínim 

interprofessional (950 euros/mes), que en còmput anual són 13.300 euros (14 

pagues). Per sota de la quantia no es pot efectuar cap descompte per salari en 

espècie (manutenció o allotjament).  

 

Cada mes s’ha de lliurar a la persona treballadora un rebut de salari en els 

termes que hagin acordat les parts. El model es pot trobar en aquest enllaç: 

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/servicio_hogar/MODELO_NOMI

NA_SERVICIO_HOGAR_FAMILIAR_2019.pdf. 

 

La part contractant ha de justificar el pagament de la nòmina a la persona 

treballadora per poder rebre l’ajut, a més de les transferències bancàries 

corresponents a les nòmines que identifiquin el destinatari, l’import i la data.  

 

Per rebre l’ajut, el contracte ha de ser de com a mínim 12 mesos, a temps 

complet, o d’un mínim de 10 hores.  

 

En aquesta relació laboral, si escau, s’ha d’acreditar el següent: 

 

1. La distribució del temps de presència. El temps de treball i el temps 

de presència són conceptes diferents: el primer correspon al temps de 

treball efectiu i el segon es refereix al temps en què el treballador està a 

disposició del contractant sense dur a terme treball efectiu (per exemple: 

obrir la porta, agafar el telèfon…). La durada, que s’ha d’acordar entre 

totes dues parts, no pot excedir les 20 hores setmanals de mitjana al 

mes. Els temps de presència han de ser degudament compensats 

d’acord amb el que hagin pactat les parts. La retribució no pot ser inferior 

a la que s’aboni per les hores ordinàries. El descans setmanal és de 36 

hores consecutives i comprèn, com a norma general, la tarda del 

dissabte o el matí del dilluns i el diumenge sencer. 

 

2. El pagament en espècie. En el cas que hi hagi salari en espècie, 

aquest no pot superar el 30% de les percepcions salarials. La retribució 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/44084
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/servicio_hogar/MODELO_NOMINA_SERVICIO_HOGAR_FAMILIAR_2019.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/servicio_hogar/MODELO_NOMINA_SERVICIO_HOGAR_FAMILIAR_2019.pdf
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del servei domèstic ha de garantir, com a mínim, el pagament en 

metàl·lic del salari mínim interprofessional en còmput anual. Per sota 

d’aquesta quantia no es pot efectuar cap descompte, ni tan sols en 

concepte de salari en espècie (manutenció o allotjament).  

 

3. El règim de pernoctació. És el pacte en què la persona contractant i la 

persona treballadora interna estableixen l’horari i la compensació 

econòmica per dormir a l’habitatge on es treballa. És a dir, la persona 

treballadora presta serveis durant el dia i dorm a l’habitatge com a part 

de les obligacions que consten en el contracte laboral. El règim de 

pernoctació ha de respectar alguns límits: no es pot obligar la persona 

treballadora a ser a l’habitatge abans de les deu de la nit, no se li pot 

demanar que faci cap tasca i ha de tenir dret a romandre a la seva 

habitació, llevat d’una urgència justificada. Qualsevol règim de 

pernoctació que no compleixi aquests límits que estableix la legislació ha 

de formar part de la jornada de treball o del temps de presència (i, com a 

tal, s’ha de retribuir i ha de formar part del salari de la persona 

treballadora). Cal respectar un temps de descans de 12 hores entre 

jornades. En el cas de les persones treballadores internes es pot reduir 

fins a 10 hores i compensar la resta fins a 12 hores en períodes de 4 

setmanes. 

 

10. Com s’han de fer els pagaments de les quotes? 

 

El responsable de l’ingrés de les quotes és la persona contractant, d’acord amb 

la normativa que s’estableix en el règim general de la Seguretat Social. El 

procediment d’ingrés de les quotes s’ha de fer mitjançant la domiciliació 

bancària o el càrrec al compte. 

 

11. Si tramito una alta a la Seguretat Social tindrà repercussions en la meva 

declaració de renda o em pot afectar pel que fa a possibles prestacions que 

estigui rebent? Tindré alguna mena de bonificació o desgravació? 

 

Durant el 2020, d’acord amb l’article 4.2 del Reial decret llei 28/2018, s’ha 

d’aplicar una reducció del 20% en l’aportació empresarial a la cotització a la 

Seguretat Social per contingències comunes. Poden ser beneficiàries d’aquesta 

reducció les persones que hagin contractat, en qualsevol modalitat contractual, 

i que hagin donat d’alta al règim general una persona treballadora que fa cures 

a la llar a partir de l’1 de gener de 2012, sempre que aquesta no hagi tingut 

l’alta en el règim especial d’empleats de la llar a temps complet, per al mateix 

contractant, en el període comprès entre el 2 d’agost i el 31 de desembre del 

2011. Aquesta reducció de quotes s’amplia amb una bonificació fins al 45% per 

a les famílies nombroses, sempre que les treballadores que fan cures a la llar 

prestin serveis que consisteixin, exclusivament, en la cura o l’atenció dels 
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membres d’aquesta família nombrosa o dels qui convisquin al seu domicili, i 

que els dos ascendents o l’ascendent, en cas d’una família monoparental, 

exerceixin una activitat professional per compte d’altri o propi fora de la llar o 

estiguin incapacitats per treballar. Quan la família nombrosa sigui de categoria 

especial, no cal que tots dos progenitors desenvolupin qualsevol activitat 

retribuïda fora de la llar. Només es reconeixerà aquesta bonificació a un sol 

cuidador per unitat familiar. En el cas dels treballadors que prestin els serveis 

menys de 60 hores mensuals per al contractant i hagin assumit el compliment 

de les obligacions en matèria d’enquadrament, cotització i recaptació, quedaran 

exclosos dels beneficis d’aquests incentius. 

 

12. Tinc a casa una persona que m’ajuda i em cuida. Puc contractar-la i rebre 

la subvenció? 

 

Sí, sempre que no estigui donada d’alta des del gener de l’any 2019. 

 

13. I si la persona que vull contractar és estrangera i es troba en una situació 

irregular? I si només té una autorització de residència? 

 

Si la persona a contractar és estrangera en situació irregular haurà d’obtenir 

l’arrelament. Per tramitar-lo, es pot consultar quin és el procediment al manual 

de referència disponible al web curadelallar.gencat.cat  

 

Si la persona a contractar només disposa d’una autorització de residència, ha 

de sol·licitar una autorització de treball. És un tràmit que es formalitza amb la 

Sub-direcció General d’Autoritzacions de Treball de la Generalitat de 

Catalunya. Es pot consultar tota la documentació en aquest enllaç: 

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/modificacio_

resi_treball_compte_altri/mod08a/.  

 

14. Si tinc una persona contractada i es posa malalta, qui gestiona les baixes? Com 

es tramiten? He de continuar pagant la cotització de qui està de baixa? Té dret 

al permís de maternitat? 

 

El subsidi per incapacitat temporal, en cas de malaltia comuna o accident no 

laboral, l’abona a partir del novè dia la Seguretat Social, i la persona 

contractant es fa càrrec de l’abonament de la prestació des del quart dia fins al 

vuitè, ambdós inclosos. Els tres primers dies són a càrrec del treballador. 

 

També tenen dret a 16 setmanes de permís de maternitat remunerades, 6 de 

les quals cal gaudir després del part. Durant aquest període es cobra el 100% 

de la base de cotització.  

 

curadelallar.gencat.cat
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/modificacio_resi_treball_compte_altri/mod08a/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/modificacio_resi_treball_compte_altri/mod08a/
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15. Té dret a permisos? Quins? En quines condicions? 

 

La jornada màxima setmanal és de 40 hores de treball efectiu, sens perjudici 

del temps de presència que acordin totes dues parts, és a dir, del temps en què 

la persona treballadora està a disposició de la part contractant. 

 

El temps de presència ha de ser objecte de retribució o compensació en els 

termes que acordin les parts, però no pot excedir les 20 hores setmanals de 

mitjana al mes, llevat que les parts convinguin compensar-les amb períodes 

equivalents de descans. La retribució no és la corresponent a les hores 

ordinàries. 

 

Entre el final d’una jornada i l’inici d’una altra hi ha d’haver un descans mínim 

de 12 hores, que es pot reduir a 10 en el cas de la persona treballadora interna 

que fa cures a la llar, i compensar la resta fins a 12 hores en períodes de fins a 

4 setmanes. 

 

La persona treballadora interna ha de disposar, com a mínim, de dues hores 

diàries per als menjars principals. Aquest temps no computa com a temps de 

treball, sinó de descans. 

 

El descans setmanal, que ha de ser de 36 hores consecutives, comprèn, com a 

norma general, la tarda del dissabte o el matí del dilluns i el diumenge sencer. 

 

La persona treballadora té dret a gaudir de les festes i dels permisos que es 

preveuen per a la resta dels treballadors. 

 

16. La persona treballadora té dret a vacances? Quants dies? Haig de pagar-li 

igual el sou i la Seguretat Social encara que en contracti una altra per suplir-la? 

Haig de fer contracte i alta a la suplent? 

 

El treballador o la treballadora té dret a 30 dies naturals, que es poden 

fraccionar en dos o més períodes, un dels quals ha de ser de 15 dies naturals 

consecutius, com a mínim. Aquest període de temps s’ha d’acordar entre les 

parts. Si no hi ha acord, 15 dies els fixarà la part contractant i la resta la 

persona treballadora. Les vacances són remunerades. En el cas que es vulgui 

contractar un suplent per a aquest període, caldrà fer-li un contracte i donar-lo 

d’alta a la Seguretat Social. 

 

17. Com he pagar les hores extres? 

 

Les hores extres han de ser remunerades i no poden superar les 80 hores 

anuals. La compensació no pot ser inferior al salari ordinari i s’han de pagar, 
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com a màxim, en els 4 mesos següents. 

 

18. Puc rescindir el contracte en qualsevol moment? Què haig de fer per 

acabar la relació laboral amb la persona treballadora? Quins papers cal omplir? 

 

Si la prestació de serveis ha superat l’any, cal comunicar l’extinció de la relació 

laboral 20 dies abans. Si la prestació de serveis és inferior a un any, l’avís 

correspon a 7 dies  

La persona treballadora no cal que respecti el període de preavís si no ho 

preveu el contracte. El temps de preavís no pot ser superior a 7 dies. 

 

La persona contractant ha fer un comunicat per escrit en què consti, de manera 

clara i inequívoca, la seva voluntat de donar per finalitzada la relació laboral. La 

part contractant pot substituir el preavís per una indemnització equivalent.  

 

És possible que la persona contractant opti per l’acomiadament del treballador 

o de la treballadora i no pel desistiment quan hi hagi un incompliment en la 

forma escrita o bé no es pugui posar a disposició de la persona treballadora la 

indemnització establerta. 

 

Quan la part contractant incompleixi en la forma escrita o bé no posi a 

disposició de la persona treballadora una indemnització, s’entendrà que ha 

optat per l’acomiadament i no el desistiment. 

 

19. Quan s’acaba la relació laboral li haig de pagar una indemnització? 

 

Sí, s’ha d’abonar una indemnització en metàl·lic, en una quantia equivalent al 

salari corresponent a 12 dies naturals per any de servei, amb el límit de sis 

mensualitats. 

 

En aquest enllaç hi ha una taula d’equivalència salarial per a la indemnització: 

http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/preguntas-

frecuentes/extincion-contrato/tabla-indemnizacion-desistimiento.pdf.   

 

20. Quan s’acaba la relació laboral haig de pagar la liquidació de pagues i 

vacances? Com ho calculo? 

 

Sí, un cop finalitzada la relació laboral s’ha de fer el pagament de la liquidació o 

quitança. Per fer el càlcul de la liquidació en l’extinció del contracte, cal partir 

del salari brut de la persona treballadora. 

 

L’article 49.2 de l’Estatut dels treballadors estableix que la persona contractant, 

en ocasió de l’extinció del contracte, té l’obligació de comunicar al treballador la 

denúncia o, si escau, el preavís de l’extinció d’aquest i acompanyar una 

http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/preguntas-frecuentes/extincion-contrato/tabla-indemnizacion-desistimiento.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/preguntas-frecuentes/extincion-contrato/tabla-indemnizacion-desistimiento.pdf
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proposta del document de liquidació de les quantitats degudes. És el que 

s’anomena rebut de saldo i quitança. És a dir, quan s’extingeix la relació laboral 

pot ser que quedin obligacions pendents entre les parts.  

 

Per fer-ne el càlcul cal el següent:  

1. Els salaris de l’últim període.  

2. La part proporcional de les gratificacions extraordinàries pendents de 

venciment. 

3. Les vacances no gaudides. En els supòsits d’extinció del contracte poden 

esdevenir-se diverses circumstàncies: a) que estiguessin gaudides en el 

moment de l’extinció de la relació laboral, per la qual cosa el treballador seria el 

deutor de la quantificació dels dies gaudits per sobre dels meritats en proporció 

al temps treballat; b) que s’haguessin gaudit només respecte al temps 

corresponent, i en aquest cas no hi ha crèdit a favor de la persona contractant 

ni del treballador; c) que no s’hagin gaudit pel temps degut. 

4. Les quantitats corresponents a conceptes que habitualment s’abonen amb 

retard per requerir càlculs que no poden fer-se anticipadament, com ara les 

primes de productivitat o les hores extraordinàries.  

5. Totes les quantitats pendents de pagament per qualsevol motiu. 

 

21. Què passa si la persona treballadora es fa mal mentre fa feina a casa? 

 

El treballador o la treballadora té dret a una baixa per incapacitat temporal 

derivada d’accident laboral o malaltia professional. El subsidi correspon al 75% 

de la base reguladora i es cobra des de l’endemà de la baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


