Ciutadania - Laborals
2.2. Subsidi per a treballadors/es de la Llar
Sinopsi ajuda
Òrgan gestor
Beneficiari
Quantia

Subsidi excepcional per a treballador/es de la llar
SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
El podran percebre persones incloses en el sistema especial de
treballadors/es de la llar.
La quantia de la prestació serà del 70% de la base reguladora del
mes anterior declara per la persona treballadora de la llar. Si la
persona treballadora redueix la seva jornada, aquest percentatge
es referirà només al treball deixat de realitzar. Així el màxim per
aquest subsidi que es podrà cobrar és el salari mínim
interprofessional establert, exclosa la part proporcional de les
pagues extres. Es podrà cobrar des de la data de baixa a la
Seguretat Social o des de la data que figuri a la declaració
responsable signada per l'empleadora o l'empleador.

Requisits

El subsidi extraordinari per manca d’activitat i el subsidi d’atur
excepcional per finalització del contracte temporal s’aplica amb
caràcter retroactiu fins al 14 de març. És a dir, aplica als
contractes temporals finalitzats a partir del 14 de març.
Documentació El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) té un mes per definir
com s’han de tramitar aquestes sol·licituds.
La prestació començar a computar des de la data de la baixa a la
Seguretat Social o des de la data que figuri a la declaració
responsable firmada per persona contractant.
Serà compatible amb la percepció d’altres salaris per compte
pròpia o aliena si no es supera, en conjunt, el salari mínim
interprofessional.

Més
informació
web oficial

Aquest subsidi es percebrà per períodes mensuals i serà
incompatible per la incapacitat temporal o pel permís retribuït
recuperable aplicat a les persones treballadores per compte
aliena que no presten serveis essencials amb el fi de reduir la
mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID19.
http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/subsidi_per_a_
treballadores_de_la_llar_i_eventuals/
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/trabajadores/home.htm

Sol·licitud
Suport

https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/Ampliar_el_Escudo_
Social_para_no_dejar_a_nadie_atras.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-20204208.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidioextraordinario-personas-empleadas-hogar.html
900.812.400
971.998.798
901.119.999 (atenen fins les 20h)

