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La nova regulació laboral de les persones treballadores al servei de la llar 
 
 
Amb data 8 de setembre, s'ha publicat en el BOE el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les 
condicions de treball i de seguretat social de les persones treballadores al servei de la llar. 
 
La norma tracta d'equiparar a aquest col·lectiu amb la resta de les persones treballadores per compte d'altri en els 
àmbits del sistema extintiu de la relació laboral i de la prestació per desocupació, entre altres extrems. 

 
 

PRINCIPALS NOVETATS 
 
 
1. Equiparació en prevenció de riscos laborals 
 
Si bé està pendent de desenvolupament reglamentari, es reconeix el dret a les persones treballadores del servei de la 
llar familiar a la protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, segons es recull en la Llei 31/1995 de 
prevenció de Riscos Laborals. 
 
 
2. Dret a prestació per desocupació i al Fons de Garantia Salarial (FOGASA) 
 
Es proporciona cobertura de prestació per desocupació i de garantia salarial, mitjançant el FOGASA, al col·lectiu de 
persones treballadores al servei de la llar, incloent-les en el seu àmbit subjectiu. 
Respecte a la prestació per desocupació, els requisits d'accés i de quantia són equiparables als d'un treballador per 
compte d'altri en una relació laboral ordinària. 
 
Quant al FOGASA, a més de la garantia salarial en cas d'insolvència dels ocupadors, es protegeix el cobrament de les 
indemnitzacions per extinció (segons la seva nova regulació fixada en l'article 11.2 de la norma) a raó de 12 dies de 
salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, amb el límit màxim de 6 
mensualitats, sense que el salari diari (base del càlcul), pugui excedir del doble del salari mínim interprofessional, 
incloent-hi la part proporcional de les pagues extraordinàries. 
 
 
3. Nous tipus de cotització a la seguretat social per a cobrir cobertura de desocupació i FOGASA 
 
Des del període Octubre -2022 és obligada la cotització per les contingències de desocupació i FOGASA, els tipus de 
cotització de la qual serà establerts en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. 
 
No obstant això, per al període comprès entre 01-10-2022 i 31-12-2022, els tipus de cotització per aquestes 
contingències seran: 

- Desocupació: 6,5% de la base de cotització amb la següent distribució: 

• 5% de la base de cotització a càrrec de l'ocupador 

• 1,05% de la base de cotització a càrrec de l'empleat (aquest 1,05% hi ha de 
descomptar-ho en la nòmina mensual, des de 10-2022). 

- FOGASA: 0,2% de la base de cotització a càrrec exclusiu de l'ocupador. 
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Finalment, es fixa per a l'any 2023 la nova escala de retribucions i bases aplicables durant aquest any per a la cotització 
a la Seguretat Social en el Sistema Especial per a Empleats de Llar i s'estableix que a partir de l'any 2024 les bases de 
cotització es determinaran conforme la retribució mensual percebuda amb els topalls mínims i màxims fixats en la llei: 
 
- En 2023, les retribucions mensuals i bases de cotització obeiran a la següent escala: 
 
Retribucions mensuals i bases de cotització 2023 

Tram 1, fins 269 euros Base: 250,00 euros/mes 

Tram 2, des de 269,01 fins 418,00 euros Base: 357,00 euros/mes 

Tram 3, des de 418,01 fins 568,00 euros Base: 493,00 euros/mes 

Tram 4, des de 568,01 fins 718,00 euros Base: 643,00 euros/mes 

Tram 5, des de 718,01 fins 869,00 euros Base: 794,00 euros/mes 

Tram 6, des de 869,01 fins 1.017,00 euros Base: 943,00 euros/mes 

Tram 7, des de 1.017,01 fins 1.166,669 euros Base: 1.166,70 euros/mes 

Tram 8, des de 1.166,67 euros Base: retribució mensual 

 
 
4. Assumpció empresarial d'obligacions en matèria de cotització (menys de 60 hores mensuals de serveis) 
 
Des d'1 de gener de 2023 queda establert que els ocupadors assumiran les obligacions en matèria d'afiliació i cotització 
per als treballadors que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores/mes per ocupador. 
 
Desapareix la possibilitat que les pròpies persones treballadores siguin les que sol·licitin directament la seva afiliació, 
altes, baixes i variacions de dades quan així ho acordin amb els ocupadors. 
 
En conseqüència, per als ocupadors i empleats que estiguessin aplicant-se aquest sistema, i únicament durant el mes 
de gener-2023, els ocupadors hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades necessàries 
per al càlcul i el pagament de les quotes de la Seguretat Social, i especialment les dades bancàries precises per al 
pagament de les cotitzacions, així com l'entitat gestora o en el seu cas col·laboradora de la Seguretat Social per la qual 
opten a l'efecte de la cobertura de les contingències professionals, sempre que totes aquestes dades no s'haguessin 
comunicat amb anterioritat. 
 
 
5. Sistema de bonificacions 
 
Perquè les cotitzacions per desocupació i FOGASA no suposin una sobre càrrega econòmica per als ocupadors, aquests 
tindran dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al FOGASA en 
aquest Sistema Especial, l'aplicació del qual serà des d'octubre-2022. 
 
 

mailto:bcb@bcbgestors.com


 

 
 

 

Ronda Sant Pere 25   -   08010 Barcelona   -   93 304 19 19   -   bcb@bcbgestors.com   - www.bcbgestors.com 

 
 
 
 
 
 
Es manté la reducció d'un 20% en l'aportació empresarial a la cotització per contingències comunes corresponent a 
aquest Sistema Especial. 
 
No obstant això, com a alternativa a aquesta reducció, des de la data 01 d'abril de 2023, els ocupadors que donin 
d'alta en el Règim General a una persona treballadora al servei de la llar tindran dret, durant tota la situació d'alta en 
aquest règim, a una bonificació del 45% o del 30% en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social  
per contingències comunes corresponent al Sistema Especial, quan compleixin determinats requisits de patrimoni i/o 
renda, que seran determinats reglamentàriament. 
 
D'altra banda, a partir d'1 d'abril de 2023, desapareix la bonificació del 45% en l'aportació empresarial a la cotització 
per contingències comunes dels ocupadors amb la condició de família nombrosa, si bé podran mantenir-les més enllà 
d'aquesta data i fins a la data de la baixa de la persona treballadora, si la relació laboral s'ha iniciat abans d'1 d'abril 
de 2023. 
 
També es podran aplicar altres bonificacions ja existents per a la relació laboral comuna com: 

- Bonificacions per a contractes de treball amb persones discapacitades 
- Bonificacions per la contractació de persones que substitueixin a persones amb contracte suspès per 

naixement de fill, adopció, acolliment (bonificació per a la persona substituïda i la substituta). 
 
 
6. Condicions de treball equivalents. Contractació 
 
Es pretén buscar l'equiparació de les condicions de treball de les persones incloses en la relació laboral especial al 
servei de la llar familiar amb la resta de les persones treballadores per compte d'altri. 
 
Per això, s'estableix que la forma del contracte de treball s'ajustarà al que es preveu en l'Estatut dels Treballadors. 
D'aquesta manera, a falta de pacte escrit, el contracte de treball es presumirà concertat per temps indefinit i jornada 
completa (excepte prova en contra). 
 
En aquest sentit, qualsevol de les parts podrà exigir que el contracte es formalitzi per escrit. I la persona treballadora 
tindrà dret a rebre informació sobre els elements essencials i condicions d'execució de la prestació laboral. 
 
 

7. Acomiadament – Extinció justificada - Desistiment 
 
Acomiadament 
L'import d'indemnització per acomiadament improcedent s'iguala a la normativa laboral comuna, passant de 20 dies 
de salari per any de servei a 33 dies de salari per any de servei. 
 
Noves causes d'extinció 
Com a element nou, que comportarà importants efectes, aquesta nova normativa incorpora tres causes d'extinció de 
la relació laboral (a més de les generals de l'article 49.1 de l'Estatut dels Treballadors) que han d'estar justificades: 
 

- La disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment de les seves despeses per circumstància 
sobrevinguda. 

- La modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es prescindeixi de la 
persona treballadora de la llar. 
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- El comportament de la persona treballadora que fonamenti de manera raonable i proporcionada la pèrdua de 
confiança de la persona ocupadora. 

 
La problemàtica se centrarà en el contingut d'aquesta justificació i quant acreditada ha de ser perquè la mesura 
extintiva sigui procedent. Els tribunals ens aniran marcant la pauta. 
 
Aquesta extinció, que s'ha de comunicar per escrit, requereix d'un període de preavís (set dies, o vint si la prestació 
de serveis hagués superat un any), i, a més, a persona que presti serveis a jornada completa tindrà dret, sense pèrdua 
de la seva retribució, a una llicència de sis hores setmanals amb la finalitat de buscar nova ocupació. 
 
Simultàniament a la comunicació d'extinció s'ha de posar a la disposició de la persona treballadora una indemnització 
de quantia equivalent a 12 dies de salari per any de servei amb un límit de sis mensualitats. 
 
D'incomplir-se els requisits relatius a la forma escrita de la comunicació d'extinció o la posada a la disposició de la 
indemnització, es presumirà que la persona ocupadora ha optat per l'aplicació del règim extintiu de l'acomiadament. 
 
 
Desistiment 
S'elimina la figura del desistiment, que permetia de manera unilateral, mitjançant el pagament d'una indemnització 
(12 dies de salari per any de servei) i sense al·legació de causa, escometre la desvinculació de la relació laboral entre 
ocupador i empleat de la llar familiar. 
 

 

 

 

Atentament, a Barcelona a octubre de 2022 
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