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SUBSIDI EXTRAORDINARI PER FALTA D’ACTIVITAT PER A 

TREBALLADORS DE LA LLAR 

 

Resolució de 30 d’abril de 2020, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es desenvolupa el 

procediment per la tramitació de sol·licituds del subsidi extraordinari per falta d’activitat per les persones 

integrades en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar, segons el que disposa en el Real Decret-llei 

11/2020, de 31 de març.  

 Persones beneficiàries del subsidi extraordinari: les que estiguin d’alta en el Sistema Especial per a 

Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social i es trobin en alguna d’aquestes 

situacions:  

a) Hagin deixat de prestar serveis, total o parcialment, amb caràcter temporal. 

b) S’hagi extingit el seu contracte de treball per acomiadament, sempre que les causes per 

extinció de contracte siguin alienes a la voluntat de la persona treballadora i degudes a la 

crisi sanitària de la COVID-19. 

 

 Naixement del dret i pagament del subsidi: el dret del subsidi naixerà a partir de la data en què es 

produeixi la reducció parcial o total de l’activitat i es percebrà per períodes mensuals, abonant-se el 

dia 10 de cada mes en l’entitat bancaria facilitada. 

 

 Quantia: la quantia del subsidi extraordinari per la falta d’activitat serà el resultat d’aplicar el 70% a 

la base reguladora corresponent a l’activitat que s’hagués deixat d’exercir i mai no podrà ser 

superior al SMI, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries. 

 

 Compatibilitat i incompatibilitat: aquest subsidi serà compatible amb els ingressos d’activitats 

realitzades per compte propi o aliena que s’estiguessin desenvolupant en el moment de la seva 

meritació, sempre que la suma mensual de les percepcions del subsidi i la resta d’activitats no sigui 

superior al SMI. Per contra, el subsidi extraordinari per falta d’activitat serà incompatible amb el 

subsidi d’incapacitat temporal o el permís retribuït recuperable regulat en el RD 10/2020, de 29 de 

març. 

Barcelona, a 11 de maig de 2020. 


