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INFORMACIÓSOBREELPROCEDIMENTDECOBRAMENTDELSUBSIDIEXTRAOR-
DINARIPERAPERSONESTREBALLADORESDELALLAR

Enquèconsisteixaquestsubsidi?
Es tracta d’un subsidi extraordinari de caràcter temporal que podran gaudir les persones treballadores de la
llar.

Quinssónels requisitsperpoderaccediral subsidi?
Cal estar o haver estat d’alta en el Sistema Especial per a treballadores de la llar del Règim General de la
Seguretat Social abans del 14 de març i cal, a més, trobar-se en alguna de les situacions següents:

- Que la jornada laboral s’hagi reduït totalment o parcial, en un o en diversos domicilis, per causa aliena
a la voluntat de la treballadora i per motiu de la crisi sanitària del Covid-19.

- Que s’hagi extingit el contracte de treball ja sigui per acomiadament o per desistiment de la persona
ocupadora, o per mort de la persona ocupadora o per qualsevol altra causa de força major i que sigui
conseqüència del Covid-19.

Coms’hadesol·licitaraquestsubsidi?
Cal omplir el formulari oficial de sol·licitud que es troba a la seu oficial del SEPE, i acompanyar-lo de la
documentació següent:

- Declaració responsable de la persona ocupadora.

- Còpia del document d’identitat de la persona que sol·licita el subsidi així com el de totes les persones
ocupadores.

- Escrit fet per la persona ocupadora comunicant l’acomiadament o el desistiment dels serveis.

La sol·licitud junt amb els documents necessaris s’enviaran:

- Per correu,

- A través de la pàgina www.sepe.es (cal disposar de document d’identitat electrònic, certificat electrònic
o Cl@ve).

No cal estar donada d’alta en el registre dels serveis d’ocupació.

Quanespotsol·licitar?
A partir del 5 de maig en qualsevol moment i fins a un mes després que finalitzi l’estat d’alarma.

Quinadurada téaquestsubsidi?
- El dret a percebre aquest subsidi comença a partir de la data en que es produexi la reducció total o
parcial de l’activitat, o a partir de la data de l’extinció de la relació laboral, i la seva durada es prollonga
fins a un mes després que finalitzi la vigència de la mesura.

- Es tindrà dret a percebre aquest subsidi sempre que l’import del mateix sumat als ingressos derivats
de la resta d’activitats compatibles no sigui superior al Salari Mínim Interprofessional.
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- Si durant la percepció d’aquest subsidi es comencés a treballar o s’obtingués algun altre tipus de
percepció, caldrà comunicar la nova situació al SEPE en un termini màxim de tres dies.

Enquinaquantiaconsisteixel subsidi?
Com a regla general, la quantia consisteix en un 70% de la base reguladora corresponent a l’activitat que
s’estava realitzant.

Ara bé, cal tenir en compte si es treballa en més d’una llar i si l’afectació és de tota la jornada o no, ja que
aleshores es practicaran els percentatges que pertoquin segons la situació concreta.

La quantia del subsidi no podrà ser superior al Salari Mínim Interprofessional, excloent la part proporcional
de les pagues extraordinàries (950 euros).

Compatibilitats
- Aquest subsidi és compatible amb la prestació per incapacitat temporal.

- També es compatible amb activitats per compte propi o d’altri, sempre que la suma dels ingressos
derivats de les activitats que es duguin a terme i la del subsidi no sigui superior al Salari Mínim
Interprofessional, excloent la part proporcional de les pagues extraordinàries.

- No es tenen en compte les càrregues familiars ni els ingressos de la unitat familiar. Únicament es
tenen en compte els ingressos de la persona afectada.

Normativaqueregulaaquestsubsidi:
- Resolució de 30 d’abril de 2020, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es desenvolupa el pro-
cediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi extraordinari per falta d’activitat per a les perso-
nes treballadores de la llar.

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


