
Pots trobar més informació sobre els teus drets 
laborals a la Guia de Contractació.

Aquesta guia ha estat elaborada en el marc del projec-
te “Llar i Cures, Feines dignes”, per la dinamització i 
professionalització del treball de la llar i de cures. 

Més informació a: 

www.ciomanresa.cat/web/article/8884-llar-i-cu-
res-feines-dignes

Amb la col·laboració de:

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en 

el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals

Recorda
Has d’estar alerta amb les teves condicions de treball. 

Informa a la família de les condicions insegures que 
detectis.

Utilitza els recursos disponibles davant qualsevol 
dubte o problema. 

Més informació a: 
CIO - Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació
Carrer Verge de l’Alba, 5-7. Manresa 
93 877 64 90. cio@ajmanresa.cat

FITA - Inserció Laboral en treball de la llar de 
Càritas Arxiprestal de Manresa
Baixada de la Seu, 3. Manresa
93 872 15 42. caritasmanresa@caritasmanresa.cat

CITE - Centre d’Informació de Treballadors Estrangers de CCOO
Passeig Pere III, 60. Manresa 
93 873 00 00. cite@ccoo.cat

Bages per a tothom - Punt d’Informació i Atenció a l’Immigrant
Carrer saleses, 10(Casa Flors Sirera) Manresa
93 8723500. info@aibpt.org

Serveis socials – Atenció a la dependència 
Carrer Cintaires 30-32, 3r (Ateneu Les Bases)
93 878 43 40 
Carrer Sant Francesc, 6-16 
93 878 24 84
Manresa

Creu Roja a Manresa
Carrer Joc de la Pilota 6, 2a planta. Manresa
93 872 56 44. manresa@creuroja.org
www.creurojamanresa.org/gent-gran/

SIAD – Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Carrer de la Canal, 6, 1r. Manresa
938752310. siad@ajmanresa.cat

Administració de la Tresoreria de la Seguretat Social
c/ Sant Fruitós, 1-3. Manresa
93 874 88 50 

Institut Nacional de la Seguretat Social 
c/ Bruc, 138 – 140. Manresa
93 872 03 33 

Xarxa Treball de la llar just
Carrer guàrdia, 11, baixos. 08001 Barcelona
93 443 30 40. anemperfeina@pangea.org

Inspecció del treball i Seguretat Social
Travessera de Gràcia 303-311. 08025 Barcelona
93 459 33 35. itbarcelona@mitramiss.es

Agència de col·locació

Treballadora de 
la llar, coneixes
els teus drets?

Informació sobre drets i legislació laboral
per a treballadores de la llar

i de cura de persones en el seu domicili.



Com es paga la meva feina?

El SOU que cobro no pot estar mai per sota del SALARI 
MÍNIM INTERPROFESSIONAL que cada any marca el 
govern de l’Estat.

Si faig hores fora de la Jornada acordada me les han de 
pagar com HORES EXTRA.

Cada mes, els contractadors m’han de lliurar una 
NÒMINA on quedi clar què cobro i en quin concepte

Tinc dret a DUES PAGUES EXTRES A L’ANY.

Quines cobertures tinc?

El meu Sistema de Seguretat Social NO EM DONA DRET 
A PRESTACIONS D’ATUR.

Però SÍ QUE COTITZO per a LA JUBILACIÓ, les prestaci-
ons per MALATIA o ACCIDENT, la baixa mèdica, ja sigui 
comuna o per accident de treball o malaltia professio-
nal. I també TINC DRET A PRESTACIONS DE MATERNI-
TAT i PATERNITAT.

Com es distribueix el meu temps? 

La meva feina es reparteix al llarg de la JORNADA 
LABORAL. Cal que tingui prou hores per fer les tasques 
encomanades i ha de quedar escrit al contracte. 

La meva salut compta!

No se m’aplica la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
però els contractadors han de vetllar perquè la feina 
es faci en condicions de seguretat i salut laboral.

La meva feina...

Faig TASQUES DE NETEJA I CURA del domicili o de les 
persones que hi viuen.

Tinc una relació laboral directa amb la família amb qui 
treballo. Són els meus CONTRACTADORS i el seu 
domicili, sense deixar de ser casa seva, és el meu 
CENTRE DE TREBALL.

La llei que s’aplica al meu treball és el RÈGIM DE 
TREBALL DE LA LLAR que té algunes diferències amb 
la normativa que s’aplica a les treballadores contracta-
des per una empresa. 

Tinc o no tinc contracte?

Sempre hi ha CONTRACTE. Quan ens vam posar d’acord 
sobre les tasques, sou, horaris, etc... vam fer un contrac-
te. A més és OBLIGATORI POSAR-HO PER ESCRIT i 
donar-lo d’alta a Seguretat Social.

El contracte pot ser TEMPORAL o INDEFINIT, A TEMPS 
COMPLERT O PARCIAL.

I quan s’acaba, què?

Sempre que s’acabi un contracte, m’han de fer la NOTI-
FICACIÓ a temps i LIQUIDAR-ME les pagues extres i 
vacances pendents. A més, en alguns casos m’han de 
pagar INDEMNITZACIÓ.

El contracte es pot acabar per les mateixes causes que a 
la resta de feines però a més hi ha una causa pròpia 
d’aquest sector: EL LLIURE DESISTIMENT és una decisió 
lliure dels contractadors, però m’han de fer un preavís i 
pagar una indemnització de 12 dies per any. 

La família que m’ha contactat té L’OBLIGACIÓ DE 
DONAR D’ALTA EL CONTRACTE EN SEGURETAT SOCIAL 
i pagar cada mes la quota de cotització. La meva part 
me la descomptaran del sou i sortirà reflectit a la 
nòmina.

Estic coberta de Seguretat Social? 

I si no tinc permís de treball?

Puc arreglar els papers per arrelament social amb una 
oferta de Jornada sencera per un any si acompleixo els 
requisits.

Encara que no tingui “papers” s’han de respectar els 
meus drets com a treballadora.

Internes

He de tenir 12h de DESCANS entre jornades i 36h 
continuades de DESCANS SETMANAL.

El MÀXIM SETMANAL són 40h.

Tinc dret a 30 DIES DE VACANCES, els 14 FESTIUS 
ANUALS i ELS PERMISOS que marca l’Estatut dels 
Treballadors. 

En el cas de les Internes, s’afegeixen fins a 20 H DE 
PRESÈNCIA a les 40h setmanals, que s’han de pagar 
com a mínim a preu del salari mínim. 


