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INFORMACIÓ ÚTIL PER A QUI EMPLEA A TREBALLADORES I 

TREBALLADORS DEL SERVEI DOMÈSTIC A LA SEVA LLAR 

 

En cas de que ocupis a persones del servei domèstic a la teva llar, t’interessa conèixer 

quines són les teves noves responsabilitats respecte a les mateixes. 

 

 

des de quan? 

A partir del dia 1 de gener de 2012 es produeix la integració de les persones 

treballadores del servei domèstic al règim general de la Seguretat Social. 

Això suposarà l’equiparació de drets i deures amb la resta de treballadors assalariats i 

nous requisits de contractació i de relació amb la Seguretat Social. 

 

 

qui es considera persona treballadora de la llar? 

▪ qui és contractat per la persona titular de la llar, com a persona empleadora, i 

realitza tasques domèstiques, té cura o atenció de membres de la família, feines de 

guarderia, jardineria, conducció de vehicles... de forma retribuïda a l’àmbit de la llar 

familiar. 

▪ no tenen aquesta consideració les tasques domèstiques fetes mitjançant contractes 

mercantils o civils o ETT ni les de professionals o no professionals de l’atenció a persones 

amb dependència a la llar, ni les relacions entre familiars o a títol d’amistat o veïnatge. 

 

 

NOVA REGULACIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL 

 

el contracte: 

format: 

- de paraula (en aquest cas es presumeix celebrat per temps indefinit i 

jornada completa) 

- per escrit: sempre que el contracte sigui per a 4 o més setmanes, o sempre 

que una de les parts ho demani 

- haurà d’incloure: 

 prestacions en espècie (per manutenció o allotjament), si s’han 

establert 

 durada i distribució de temps de presència pactats, i la seva 

retribució 

 règim de les pernoctes, si es produeixen 
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- s’utilitzarà el model oficial de contracte per a treballadors/es de la llar, 

de durada indefinida (Modelo PE 171) o de durada determinada (Modelo 

PE 172) 

 

durada: 

- per temps indefinit o per durada determinada. 

o el període de prova serà, com a màxim, de 2 mesos. El preavís, en cas 

de resolució de la relació laboral per qualsevol de les parts, serà com 

a màxim de 7 dies. 

 

 

la retribució: 

▪ el salari anual, que inclou 2 pagues extraordinàries, haurà de ser en metàl·lic i, com a 

mínim, igual al Salari Mínim Professional en còmput anual (8.979,60 € per a l’any 2012) 

en proporció a la jornada realitzada i sense que pugui reduir-se per pagaments en 

espècie. 

▪ si hi ha salari en espècie, aquest no pot ser superior al 30% de les percepcions salarials 

▪ si la persona empleada de la llar treballa per hores (es troba en aquesta situació qui 

treballa menys de 120 hores a l’any per a la mateixa llar),  la retribució mínima per hora 

treballada serà de 5,02€ per a l’any 2012, que no podrà ser inferior tot i existir salari en 

espècie, i que inclou tots els conceptes retributius: salari per temps treballat, descans 

setmanal, vacances i pagues extres i  

▪ s’haurà de donar un rebut de salaris a la persona empleada. Pot utilitzar-se aquest 

model de nòmina 

 

 

jornada, vacances i permisos 

▪ la jornada màxima setmanal serà de 40 hores de treball efectiu (sense perjudici dels 

temps de presència a disposició de la persona empleadora que s’acordin) 

▪ el temps de presència, com a màxim, serà de 20 hores setmanals de promig en un 

mes i la seva retribució serà, almenys, la mateixa que la de les hores ordinàries. 

▪ el descans entre jornades serà, d’almenys, 12 hores (podran ser 10 hores per a les 

persones internes i que s’hauran de compensar fins a les 12 hores en períodes de fins a 

4 setmanes) 

▪ les persones internes disposaran, d’almenys, 2 hores per als àpats principals, temps 

que es computarà com a descans i no com a temps de treball. 

▪ el descans setmanal serà de 36 hores consecutives i, de forma general, abastarà la 

tarda del dissabte, el diumenge complet i el matí del dilluns. 

▪ les vacances anuals seran 30 dies naturals que es podran fraccionar en dos o més 

períodes: 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2012/Modelo%20PE-171.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2012/Modelo%20PE-172.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2012/Modelo%20PE-172.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2012/Modelo%20nomina.xls
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- almenys un període haurà de ser de, com a mínim, 15 dies consecutius 

- si no hi ha acord entre les parts, 15 dies de vacances els podrà fixar la 

persona empleadora, d’acord amb les necessitats familiars, i la resta les 

determinarà la persona empleada de la llar. 

- les dates de vacances s’hauran de conèixer amb 2 mesos d’antelació. 

- durant les vacances la persona empleada de la llar no està obligada a 

residir a la llar familiar ni al lloc a on es desplaci aquesta. 

▪ les persones empleades de la llar tenen dret a gaudir de les festes i permisos previstos 

per a la resta de persones treballadores 

 

 

extinció del contracte: 

▪ per acomiadament disciplinari: cal notificar-lo per escrit i deure’s a causes legalment 

previstes 

- si es declara improcedent s’haurà d’abonar una indemnització en metàl·lic 

corresponent a 20 dies de salari per any de servei amb un màxim de 12 

mensualitats 

▪ per desistiment de la persona empleadora: cal notificar-lo per escrit, amb un preavís 

de 20 dies si el contracte és superior a 1 any i de 7 dies si és inferior. També pot 

substituir-se el preavís pel pagament d’una indemnització equivalent als salaris per 

aquest període. 

- simultàniament s’ha de posar a disposició de la persona treballadora una 

indemnització de 12 dies de salari per any de servei amb un límit de 6 

mensualitats per a contractes celebrats a partir de 1 de gener de 2012 i de 7 

dies per a la resta de contractes 
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NOVES OBLIGACIONS RESPECTE LA SEGURETAT SOCIAL 

 

A partir del dia 1 de gener de 2012, s’integra el Règim Especial d’empleats de la llar 

dins el Sistema Especial d’empleats de la llar al Règim General de la Seguretat Social, 

aquest fet implica: 

 

 

obligació de comunicació de canvi al Règim General de la Seguretat Social, alta i 

cotització: 

▪ entre el dia 1 de gener de 2012 i el 30 de juny de 2012 qui ocupa a persones 

treballadores de la llar haurà de disposar d’un Codi de Compte de Cotització (CCC) 

dins el Sistema Especial d’empleats de la llar al qual ha d’adscriure’s a les persones 

treballadores a la seva llar. 

- cal presentar a qualsevol Administració de la Seguretat Social o mitjançant el 

registre electrònic 

 (https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/OficinadeRegistro/index.htm) els 

formularis: 

- TA 7 de sol·licitud d’alta, baixa i variació de dades del Compte de 

Cotització  

   - TA 6 de sol·licitud d’inscripció al sistema de la Seguretat Social  

▪ ha de sol·licitar-se l’alta o baixa de treballadors/es amb el formulari 2S-0138 de 

sol·licitud d’alta, baixa o variació de dades de treballadors/es de la llar 

 - les altes han de realitzar-se amb caràcter previ a l’inici de l’activitat laboral 

 - hi ha 6 dies per a comunicar les baixes 

▪ l’alta i la cotització a la Seguretat Social són sempre obligació de la persona 

empleadora i ha de realitzar-se a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)  

▪ és obligatòria la inclusió a la Seguretat Social des de la primera hora de treball 

▪ si la persona treballadora de la llar presta serveis a diverses llars, cada una de les 

persones empleadores té l’obligació de donar d’alta i de cotitzar en funció del nombre 

d’hores de treball realitzades.  

▪ és obligatori comunicar qualsevol variació en la retribució en un termini màxim de 6 

dies des de que es va produir perquè la retribució i no les hores treballades determinen 

la cotització 

▪ pot utilitzar-se un formulari únic per a obrir un nou CCC, donar d’alta i comunicar les 

dades per a la inclusió al Sistema Especial de treballadors/es de la llar, el TA. HOGAR  

▪ l’aplicació de les normes del Règim General de la Seguretat Social s’iniciaran a partir 

del primer dia del mes següent a la comunicació 

▪ si arribat el dia 30 de juny de 2012 no ha hagut comunicació a la TGSS del canvi al 

règim general: 

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/OficinadeRegistro/index.htm
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2012/TA%207.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2012/TA%206.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2012/TA%202S-0138.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2012/TA%20Hogar.pdf
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- per a qui treballi de forma permanent i exclusiva a una llar: la TGSS farà el 

canvi d’ofici i passarà a cotitzar, a partir de l’1 de juliol de 2012, pel tram superior 

de cotització de la Taula 1. 

- per a qui presta serveis amb caràcter parcial o discontinu per a diverses 

persones empleadores: la TGSS cursarà la baixa d’ofici, quedant les persones  

treballadores fora del sistema, a partir de l’1 de juliol de 2012. 

  

 

cotitzacions a realitzar: 

▪ a partir de 1 de gener de 20121 les bases de cotització es calcularan, en funció de la 

retribució percebuda, segons l’escala següent: 

 

Taula 1 

Tram 
Retribució salarial 

€/mes 
Base de cotització 

1er Fins 74,83 90,20 

2n Des de 74,84 fins a 122,93 98,89 

3er Des de 122,94 fins a 171,02 146,98 

4rt Des de 171,03 fins a 219,11 195,07 

5è Des de 219,12 fins a 267,20 243,16 

6è Des de 267,21 fins a 315,30 291,26 

7è Des de 315,31 fins a 363,40 339,36 

8è Des de 363,41 fins a 411,50 387,46 

9è Des de 411,51 fins a 459,60 435,56 

10è Des de 459,61 fins a 507,70 483,66 

11è Des de 507,71 fins a 555,80 531,76 

12è Des de 555,81 fins a 603,90 579,86 

13è Des de 603,91 fins a 652,00 627,96 

14è Des de 652,01 fins a 700,10 676,06 

15è Des de 700,11 748,20 

 

▪  l’any 2013 s’incorporarà un nou tram, el 16è, per a retribucions superiors a 

la Base de cotització mínima del Règim General de la Seguretat Social i la 

Base de cotització corresponent serà la del tram 15è incrementada en un 5% 

 

                                                

1 Quan es publiqui l’increment de la Base de cotització mínima als Pressupostos Generals de 

l’Estat per 2012, s’aplicarà el mateix percentatge d’increment a les Bases de cotització previstes 

per a EELL  
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▪ el tipus de cotització serà per a l’any 2012: 

Taula 2 

 Total 
A càrrec 

empleador/a 
A càrrec 

treballador/a 

Contingències 
Comunes 

(accidents no laborals i malalties comunes) 

22% 18,30% 3,70% 

Contingències professionals 
(accidents de treball i malalties professionals) 

1,10% 1,10% - 

 

▪ entre 2013 i 2018 el tipus de cotització s’incrementarà anualment un 0,90% 

▪ a partir de 2019 el tipus de cotització serà el mateix que per al règim general 

▪ l’ingrés de les quotes és responsabilitat de la persona empleadora i es realitzarà, de 

forma obligatòria, mitjançant domiciliació bancària o càrrec en compte sense 

necessitat de complimentar cap butlletí de cotització. 

 

 

incentius per a les persones empleadores: 

▪ reducció del 20% de les cotitzacions si l’obligació de cotitzar s’ha iniciat abans de 1 

de gener de 2012 i durant els anys 2012, 2013 i 2014. 

- la reducció serà del 45% en cas de famílies nombroses quan el servei domèstic 

sigui de forma exclusiva i els dos progenitors, o el progenitor en cas de família 

monoparental, exerceixin una activitat professional per compte aliena o pròpia 

fora de la llar o estiguin incapacitats per al treball (l’activitat retribuida fora de la 

llar dels dos progenitors no s’exigeix en cas de famílies nombroses de categoria 

especial). Només es reconeixerà una bonificació per unitat familiar. 

 

 

obligacions respecte pagament de prestacions: 

▪ la persona empleadora abonarà la prestació per incapacitat laboral, entre el dia 4rt i 

el 8è de baixa, ambdós inclosos. 

- sempre que la incapacitat laboral sigui conseqüència d’una malaltia comú o 

un accident no laboral 

- quan derivi d’un accident de treball o una malaltia professional entre l’1 de 

gener de 2012 i fins que es faci efectiva la integració al Règim General, i com a 

màxim fins el dia 30 de juny. 
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SIMULACIÓ DE COSTOS LABORALS ANY 2012 

 

Manel, treballador contractat a una sola llar a jornada completa (40 hores setmanals) 

- retribució equivalent al salari mínim: 641,40€ per 14 pagues (8.979,60€/any) 

- per a calcular la Base de Cotització ha de dividir-se la retribució anual entre 12, 

perquè a la Seguretat Social es cotitza per 12 bases anuals, tot i que es percebin 14 

pagues) 

- la retribució salarial serà superior a 700,11€/mes, concretament serà 748,30€, i la seva 

Base de Cotització serà de 748,20€ (tram 15è de la Taula 1) 

- a aquesta Base de Cotització ha d’aplicar-se el tipus de cotització (Taula 2) 

corresponent a la persona qui contracta que és del 19,40% (18,30% per contingències 

comunes + 1,10% per contingències professionals) el que suposa una quota a ingressar 

a la Seguretat Social de 145,15€ per 12 vegades a l’any.  

- l’ingrés d’aquesta quota es farà per domiciliació bancària o per càrrec en compte 

- cost total per a la persona empleadora:  641,40€ + 145,15€ = 786,55€ pels 12 mesos + 

641,40€ per 2 pagues extres; total anual = 10.721,40 € 

- el tipus de cotització per al Manel és del 3,70% que aplicat sobre la BC de 748,20€ li 

suposa ingressar una quota a la Seguretat Social de 27,68€. Aquesta quantitat serà 

descomptada del seu salari (641,40€) el que resultarà 613,72€ per 12 mesos més dues 

pagues extres de 641,40€ cada una (no es produeix descompte perquè es paga 12 

vegades a la Seguretat Social) 

 

Les persones contractades a jornada completa sempre cotitzaran pel Tram 15è de 

cotització i la seva Base de Cotització serà de 748,20€ (perquè tenen garantit el SMI 

per 14 pagues) 

 

 

Maria, treballadora que presta serveis a 4 llars diferents 

- llar 1: 5 hores setmanals i retribució de 100,4€/mes 

- llar 2: 2 hores setmanals i retribució de 80€/mes 

- llar 3: 15 hores setmanals i retribució de 400€/mes 

- cada una de les persones empleadores, al marge del nombre d’hores que treballi la 

Maria a la seva llar, ha de calcular la Base de cotització que li correspon (Taula 1) 

aplicar el tipus de cotització del 19,40% (18,30% més 1,10%) (Taula 2) i efectuar l’ingrés 

de la quota corresponent 

- al tractar-se de treball per hores o discontinua, la retribució per hora inclou també les 

pagues extraordinàries i per tant el salari mensual correspon a la retribució salarial que 

determina el Tram de cotització. 
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- llar 1: Tram 2n = BC 98,89€ i quota a ingressar de 19,18€ 

- llar 2: Tram 2n = BC 98,89€ i quota a ingressar de 19,18€ 

- llar 3: Tram 8è = BC 387,46€ i quota a ingressar de 75,17€ 

 

- cost total per a cada persona empleadora:   

- llar 1: 100,4€ + 19,18€= 119,58€/mes 

- llar 2: 80€ + 19,18€= 99,18€/mes 

- llar 3: 400€ + 75,17€= 475,17€/mes 

 

- el tipus de cotització per a la Maria és del 3,70% i aplicat sobre cada BC: 

- llar 1: Tram 2n = BC 98,89€ i quota a ingressar de 3,65€ 

- llar 2: Tram 2n = BC 98,89€ i quota a ingressar de 3,65€ 

- llar 3: Tram 8è = BC 387,46€ i quota a ingressar de 14,33€ 

- cost total mensual per a la Maria: 21,63€/mes 

- cada una d’aquestes quotes a ingressar a la Seguretat Social li seran descomptades 

del salari mensual de cada llar i resultarà una retribució neta de: 

- llar 1: 100,4€ - 3,65€ = 96,75€ 

- llar 2: 80€ - 3,65€ = 76,35€ 

- llar 3: 400€ - 14,33€ = 385,67€ 

 

- l’ingrés de les quotes (corresponent a treballador/a i empleador/a) de cada una de 

les persones titulars de cada llar, es farà per domiciliació bancària o per càrrec en 

compte 

 


