
 

PROCEDIMENT PER A LA TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDSSUBSIDI EXTRAORDINARI PER A 
EMPLEADES DE LLAR. 

 
S’ha publicat al BOE la Resolucióde 30 d'abril de 2020, del Servei Públic d'Ocupació Estatal,per 
la qual es desenvolupa el procediment per a la tramitació de sol·licituds delsubsidi 
extraordinari per falta d'activitat per a les persones integrades enel Sistema Especial per a 
Empleats de Llar. 

Persones beneficiàries: 
Ho podrà sol·licitar si abans del 14 de març, la persona treballava com a empleada de llar i 
estava donada d'alta en la Seguretat Social, i la declaració de l'estat d'alarma del 14 de març, el 
va afectar en un o diversos dels treballs que realitzava com a empleada de llar, d'alguna 
d'aquestes dues formes per a evitar el risc de contagi per coronavirus:  

- El seu ocupador/titular de la llar li va reduir el nombre d'hores de la seua jornada 
totalment o parcialment. 

- El seu ocupador/titular de la llar  la va acomiadar o va finalitzar el seu contracte per 
causes alienes a vosté. 

Sol·licitud: 
De manera presencial: descarregar i imprimir la sol·licitud i presentar-la en qualsevol oficina 
d'assistència en matèria de registres o en les oficines de correus, dirigint-la a Unitat Subsidi 
Emprades Llar. Direcció General del Servei Públic d'Ocupació Estatal 

On-line

Presentació:apartir del dimarts 5 de maig. 

: presentant la sol·licitud mitjançant la SEU del Servei Públic d'Ocupació Estatal, sempre 
que dispose de DNI electrònic, certificat electrònic o Cl@ve. 

Documentació: 
- Fotocòpia d'un document que acredite la seua identitat i la de tots els seus ocupadors. 
- Declaració Responsable dels seus ocupadors/titulars de la llar (segons model) 
- O carta d'acomiadament o acreditació de la seua baixa en la Seguretat Social. 

Mes informació: 
Resolució: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf 

Enllaç informació Sepe: http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-
institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=solicitud-Subsidio-Extraordinario-para-
Empleadas-de-Hogar- 

Consultes: AODL: 609 10 35 68 / adl@favara.es 

 
Oro Azorin 
Regidora d’Ocupació 
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