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Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local. 

CONTRACTE TEMPORAL DE SERVEI DE LA LLAR 

 

Concertat pel titular de la llar, com a ocupador i l’empleat que dependentment i per compte del 

primer, presta serveis retribuïts a l’àmbit de la llar familiar. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

La persona que fa el contracte podrà contractar a la persona treballadora directament o a través 

dels serveis públics d’ocupació o de les agències de col·locació degudament autoritzades. 

El contracte haurà de ser: 

a) De paraula o per escrit (sempre que sigui de 

quatre setmanes o superior) 

b) Les prestacions salarials poden ser en espècie 

quan s’hagi pactat així. Es garanteix, com a 

mínim, el pagament en metàl·lic del SMI en 

còmput anual. Quan existeixi el salari en 

espècie, aquest no podrà superar el 30% de 

les percepcions salarials. 

c) La jornada màxima setmanal serà de 

quaranta hores de treball efectiu, sense 

perjudici dels temps de presència, a 

disposició de la persona contractant, que 

poguessin acordar-se entre ambdues parts. 

Caldrà acordar entre les dues parts la durada 

dels temps de presència i la retribució o 

compensació d’aquests. No podent excedir 

de 20 hores setmanals de promig en el 

període d’un mes; a menys que les parts 

convinguin una compensació per períodes de 

descans equivalents. 

d) Entre el final d’una jornada i l’inici de la 

següent haurà d’haver-hi un descans mínim 

de 12 hores, podent-se reduir a 10 hores en 

el cas que la persona treballadora sigui 

interna a la llar; compensant la resta fins a 12 

hores en períodes de fins a 4 setmanes. 

e) El treballador intern disposarà al menys de 

dos hores diàries per a dietes principals. El 

descans setmanal serà de 36 hores 

consecutives que es celebraran, per norma 

general, incloent la tarda de dissabte o el 

matí de dilluns i el diumenge el complert. 

f) El període de vacances anuals serà de trenta 

dies naturals que es podran fraccionar en dos 

o més períodes, dels quals, al menys un 

d’aquests serà de com a mínim quinze dies 

consecutius. 

g) La persona treballadora tindrà el dret a 

gaudir de les festes i permisos previstos per 

la resta de treballadors. 

 

INCENTIUS 

Durant l’any 2017 s’aplicarà una reducció del 

20% en l’aportació empresarial a la cotització 

de la Seguretat Social. Aquesta reducció de la 

quota s’aplica amb una bonificació del 45% 

per les famílies nombroses. 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

- Ley 27/2011, de 1 de agosto 

- Real Decreto 1620/2011, de 14 de 

noviembre 

- Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero

 


