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QUÈ CAL SABER EN RELACIÓ AMB LA SUBVENCIÓ 

 

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 
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superior a 10 hores. 

 

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 (gencat.cat). 

 

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 

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

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. 

 

http://tauler.gencat.cat/
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QUÈ ET CAL SABER EN RELACIÓ AMB ELS TEUS DRETS COM A 

PERSONA TREBALLADORA 

 

8. Per a què serveix l’alta a la Seguretat Social? 

 

L’alta a la Seguretat Social et dona certs drets: 

 

a. El subsidi per incapacitat temporal, en cas de malaltia comuna o 

d’accident no laboral. S’abona a partir del novè dia de baixa, i la persona 

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

al vuitè, ambdós inclosos.  

b. El subsidi per incapacitat temporal, en cas d’accident laboral o malaltia 

professional. La prestació correspon al 75% de la base reguladora i es 

cobra a partir de l’endemà de la baixa.  

c. El dret a la jubilació. 

d. El permís de maternitat. 

e. El dret a l’assistència sanitària.  

f. No es té dret a la prestació per desocupació.  

 

Altres drets i informació general: 

 

a. El període de prova no pot superar els dos mesos. 

b. Cal que es compleixin les regles especials a fi d’assegurar les 

condicions de seguretat i salut a la feina. 

c. La jornada màxima legal és de 40 hores a la setmana, però es pot pactar 

un temps de presència superior al domicili La durada i el pagament 

d’aquest temps esmentat s’han d’acordar entre la persona treballadora i 

el cap de família. No es poden superar les 20 hores setmanals de temps 

extra. 

d. Hi ha d’haver un descans entre jornada de 12 hores. 

e. La persona treballadora interna té dues hores diàries per menjar, però 

no compten com a temps de treball efectiu. 

f. Es té dret a 30 dies de vacances, que es poden dividir en dos o més 

períodes, però un d’aquests períodes ha de ser, com a mínim, de 15 

dies consecutius. El temps de gaudi d’aquestes vacances s’ha de pactar; 

si no s’arriba a un acord, 15 dies els decideix la part contractant i 15 dies 

el treballador o la treballadora.  

 

9. Qui paga la quota de la Seguretat Social? 

 

La persona contractant paga la quota de la Seguretat Social. Si el contracte és 

inferior a 60 hores mensuals, la persona treballadora pot acordar amb la part 

contractant que ella mateixa farà la seva afiliació, altes, baixes i variacions de 
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dades, però el pagament de la quota l’efectua qui contracta (només s’allibera 

de l’obligació formal dels tràmits). 

 

10. Em puc donar d’alta a la Seguretat Social com a autònom? I en cas de 

treballar per a diverses persones contractants?  

 

No, el servei de la llar familiar és una relació laboral especial i els autònoms no 

estan inclosos en el Reial decret 1620/2011. 

 

Per poder rebre la subvenció, el contracte ha de ser de 12 mesos, com a 

mínim, a temps complet. Si és a temps parcial, la jornada setmanal pactada ha 

de ser igual o superior a 10 hores.  

 

11. Em poden contractar si soc sol·licitant de protecció internacional? 

 

Si tens una sol·licitud de protecció internacional en tràmit, pots treballar a partir 

dels sis mesos d’haver-la presentat (sense que se t’hagi comunicat la 

inadmissió) i, per tant, et poden contractar sense la necessitat de fer cap tràmit 

d’estrangeria. La persona que et contracti pot sol·licitar la subvenció a què es fa 

referència. 

 

12. Què significa el salari en espècie?  

 

El salari en espècie pot ser per a l’allotjament o la manutenció. No pot ser 

superior al 30% del salari i, com a mínim, s’ha de garantir el pagament en 

metàl·lic del salari mínim interprofessional. 

 

13. Quant haig de cobrar a les pagues extraordinàries? 

 

El pagament de les pagues extraordinàries no pot ser inferior al salari ordinari i 

s’han de percebre, com a màxim, en els quatre mesos següents. 

 

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

interprofessional (950 euros). 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). 

 

14. Què significa que em prorrategen les pagues extres? 

 

Fa referència a la manera de dividir les dues pagues addicionals al sou 

mensual (extres) que ha de rebre qualsevol treballador per compte d’altri, 

segons la llei. Mitjançant el prorrateig es reparteixen aquestes dues pagues 

entre els 12 mesos de l’any i s’afegeixen aquestes quantitats a la nòmina. 
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15. Quantes vacances em corresponen? 

 

30 dies naturals a l’any.  

 

16. Com es pacten les vacances? 

 

Els 30 dies naturals es poden fraccionar en dos o més períodes, però com a 

mínim un ha de ser de 15 dies naturals consecutius. S’han d’acordar entre les 

parts, però, si no hi ha cap pacte, 15 dies els fixarà la persona contractant i la 

resta el treballador o la treballadora. 

 

17. Puc acumular les vacances? 

 

No es preveu aquesta possibilitat. 

 

18. Si treballo per hores, tinc dret a cobrar pagues extres i vacances? 

 

En les persones treballadores de les cures a la llar que treballin per hores, les 

pagues extres i les vacances són incloses en el salari. 

 

19. Què és la liquidació o quitança? 

 

La liquidació o quitança és el document que recull una proposta de liquidació 

de les quantitats degudes entre la persona contractant i la treballadora, i es fa 

quan acaba la relació laboral entre totes dues parts. 

 

El document esmentat recull, d’una banda, la conformitat de les parts per 

extingir el contracte de mutu acord i, de l’altra, un saldo de comptes amb un 

desglossament dels conceptes i quantitats que es liquiden. 

 

20. Si vull deixar la feina, amb quant de temps haig d’avisar la família? 

 

Si no està recollit en el contracte, la persona treballadora que fa cures a la llar 

no cal que respecti el període de preavís. El temps de preavís no pot ser 

superior a set dies.  

 

21. Amb quant de temps m’han d’avisar si m’acomiaden? 

 

La comunicació de l’extinció de la relació laboral, si la prestació de serveis ha 

superat l’any, ha de ser de 20 dies. Si la prestació de serveis és inferior a un 

any, l’avís és de set dies. 


