
SUBSIDI EXTRAORDINARI PER FALTA D'ACTIVITAT PER A LES PERSONES INTEGRADES EN 
EL SISTEMA ESPECIAL D'EMPLEATS DE LLAR DEL RÈGIM GENERAL

SUBSIDI DE DESOCUPACIÓ EXCEPCIONAL PER FI DE CONTRACTE TEMPORAL

PERSONES BENEFICIÀRIES (art. 30) 

- Hagen deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter 
temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seua 
voluntat, en un o diversos domicilis i amb mo9u de la crisi sanitària del 
COVID-19. 

- S'haja ex9ngit el seu contracte de treball per la causa d'acomiadament 
recollida en l'ar9cle 49.1 de l'Estatut dels Treballadors o pel desis9ment de 
l'ocupador o ocupadora, en els termes previstos en l'ar9cle 11.3 del RD 
1620/2011, de 14 de novembre. 

QUANTIA DEL SUBSIDI (art. 31) 

1. La quan9a serà el resultat d'aplicar a la base reguladora corresponent a 
l'ac9vitat que s'haguera deixat d'exercir el percentatge determinat en 
aquest apartat. 

2. La base reguladora diària de la prestació estarà cons9tuïda per la base de 
co9tzació de l'empleat de llar corresponent al mes anterior al fet causant, 
dividida entre 30. 

Si foren diversos els treballs exercits en aquest sistema, es calcularà la base 
reguladora corresponent a cadascun dels diferents treballs que hagueren deixat 
de realitzar-se. 

INCOMPATIBILITATS (art. 32) 

És incompa9ble amb el subsidi per incapacitat temporal i amb el permís 
retribuït recuperable regulat en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.

PERSONES BENEFICIÀRIES (art. 33) 

Les persones treballadores que se'ls haguera ex9ngit un contracte de duració 
determinada de, almenys, dos mesos de duració, amb posterioritat a l'entrada en 
vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma 
per a la ges9ó de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i no 
comptaren amb la co9tzació necessària per a accedir a una altra prestació o subsidi 
si mancaren de rendes en els termes establits en l'ar9cle 275 de la Llei General de la 
Seguretat Social. 

QUANTIA DEL SUBSIDI (art. 33) 

Consis9rà en una ajuda mensual del 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes 
Múl9ples (IPREM) mensual vigente. 

DURACIÓ (art. 33) 

La duració d'aquest subsidi excepcional serà d'un mes, ampliable si així es determina 
per Reial decret llei. 

INCOMPATIBILITATS (art. 33) 

És incompa9ble amb la percepció de qualsevol renda mínima, renda d'inclusió, salari 
social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.

Més informació: hOps://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

ÚLTIMES MESURES COMPLEMENTÀRIES A L’ÀMBIT LABORAL 

 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,




