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1. Subsidi extraordinari per manca d'activitat de les treballadores i treballadors de la llar 

Tindran dret a aquesta nova prestació les persones que hagin estat donades d'alta com a 
empleades de la llar abans de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma (14-03-2020) i que hagin 
deixat de prestar serveis en un o diversos domicilis, totalment o parcialment, per reduir el risc 
de transmissió a causa de la crisi sanitària de la COVID-19. També les que hagin estat objecte 
d'acomiadament o desistiment del contracte de treball durant la crisi sanitària. 

Per sol·licitar aquest subsidi, caldrà acreditar la pèrdua total o parcial de l'activitat amb la 
declaració responsable signada de la persona ocupadora, la carta d'acomiadament, la 
comunicació de desistiment o la baixa al Sistema Especial d'Empleades de la Llar del Règim 
General de la Seguretat Social. 

Les treballadores de la llar tindran dret a un subsidi equivalent al 70% de la seva base 
reguladora en el cas que la pèrdua d'activitat sigui total. Si l'empleada redueix la seva jornada, 
percebrà la part proporcional corresponent a aquesta reducció de jornada. 

El nou subsidi és compatible amb altres ingressos per compte propi o aliè, sempre que no 
superin, en conjunt, el SMI. No obstant això, serà incompatible amb el subsidi per incapacitat 
temporal o amb el cobrament del Permís Retribuït Recuperable. 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) habilitarà, en els propers dies, el procediment per a 
la tramitació d'aquestes sol·licituds. 

 

2. Subsidi d'atur excepcional per a treballadors/es temporals 

Podran accedir al subsidi d'atur excepcional les persones treballadores que hagin tingut un 
contracte de treball de, com a mínim, dos mesos de durada i que s'hagués extingit després de 
l'entrada en vigor de l'estat d'alarma sempre que no comptessin amb cotitzacions suficients 
per accedir a una prestació per desocupació. 

Aquest subsidi tindrà un import del 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples 
(IPREM) i es percebrà per un mes. El Subsidi d'Atur Excepcional per la Fi de Contracte Temporal 
serà incompatible amb qualsevol altra renda, salari social, subsidi, prestació o ajut concedit 
per les administracions públiques. 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) habilitarà, en els propers dies, el procediment per a 
la tramitació d'aquestes sol·licituds. 


